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F.

Faber. 1) Ernst P., f. i Koburg 1839, ud-

dannedes til Missionser paa det rhinske Mis-

sionsselskabs Seminarium i Barmen 1858—62

og studerede derpaa Teologi i Basel og Tu-
bingen, Naturvidenskab og Geografi i Berlin og
Gotha, bvorhos han gennemgik et praktisk Laege-

kursus. Han udsendtes til Kina i 1864, hvor
han arbejdede i Provinsen Kwantung, indtil

han 1880 skilte sig fra det rhinske Missions-

selskab og virkede paa egen Haand ved lite-

rtere Arbejder, ogsaa efter at han 1885 havde
sluttet sig til >Allg. evang.-protest. Missions-

verein*. Fra 1886 boede han i Shanghaj, men
.gik 1848 til Tsintov i den nye tyske Besiddelse

Kiaotsjov i Shantung, hvor han dade 26. Sept.

1899. Han bar vundet Anseelse som en af de
dygtigste Sinologer og flittigste Forfattere af

betydelige Skrifter for og om Kina, hvorfor

han 1888 blev Dr. theol. fra Jena, og endda
har han funden Tid til at tilvejebringe zoolo-

giske og botanlske Samlinger, saaledes et Her-
barium paa 4000 kinesiske Plantearter, deraf
120 nye af ham opdagede. Hans Skrifter for-

falge et dobbelt Formaal, paa den ene Side at

belyse den kinesiske Kultur ved Bearbejdelse af
dens klassiske Vaerker i en Raskke af Skrifter,

i Reglen udkomne baade paa Tysk og Engelsk,
saaledes: >Lehrbegriff des Konfuciusc samt
Fremstillinger af Filosoferne Mencius (>Eine
Staatslehre auf ethischer Grundlagec), Licius

(>Der Natoralismus bei den alten Chinesen«) og
Micius(»Die Grundgedanken des alten chin. So-
ziallsmus<), Introduction to the Science of Chinese
Religion; Prehistoric China; >China in histori-

scher Beleuchtungc ; desuden talrige Artikler i

Tidsskrifter. En anden Rsekke af hans Skrifter,

og vel den vigtigste og mest paaskennede, gaar
ud paa at gore den kristelige Kultur tilgtengelig

for Kineserne. Dertil herer en Kommentar til

Markos-Evang. i 5 Bd., en homiletisk Kommen-
tar til Lukas i 6 Bd., Meditationer over G. T.
i 3 Bd., om kristelig Opdragelse, Civilisation,

ostlig og vestlig, i 3 Bd., endelig en kristelig

Kommentar til de kinesiske Klassikere i 6 Bd.
foruden mindre Skrifter og Traktater, alt paa
Kineslsk. V. Sn. — 2) Felix F., se Fabri. —
3) Frederick William F., eng. Konvertit, f. i

Kirke-Leksikon for Norden. II.

Calverley i Yorkshire 28. Juni 1814, studerede

i Oxford og kom der ind i den anglo-kat. Be-

vtegelse. 1839 blev han ordineret til Prsest i

den anglik. K. ; 1841 var han i Konstantinopel

for at undersage den esterl. Kirkeafdelings

Stilling til Anglikanismen. 1842 skrev han et

Skrift om Udlandets Kirker, der var Frugten

af disse Undersegelser. 1845 gik han over til

Romerk., og derpaa dannede han og hans
Venner et Samlag(>Wilfridianerne<, efter iErke-

biskop Wilfrid af York) i Cotton Hall, Cheadle;
1846 skrev Wiseman om ham: >F. lever i

Birmingham med en meget opbyggelig 1111c

Flok af unge Konvertiter fra hans tidligere

Kredsc. 1847 modtog han rom.-kat. Pneste-

vielse af Wiseman, 1848 sluttede han og hans
>WiIfridianere< sig til Oratorianerne i Mary-
vale. 1849 blev han Forstander for Oratori-

anerne i London, og der virkede han i 14 Aar,

beundret som Prieedlkant, Hymnedigter (Faith

of oar Fathers living still, er vel hans mest
bekendte Hymne; en samlet Udg. af disse fore-

ligger under Titlen Hymns) og Forf. af asketiskc

Skrifter (All for Jesus; Growth in Holiness;

Notes on Doctrinal and Spiritual Subjects; The
Creator and the Creature; The Precious Blood

;

Bellehem; The Foot of the Cross or The Sor-

rows of Mary; Father F.s May Book). Han
dode i London 26. Sept. 1863 (J. E. Bowden,
The Life and Letters of F. W. F., Derby 1869;

F. W. Faber, Brief Sketch of his Early Life,

by his Brother, 1869). Fr. N. — 4) Johannes
F. (Heigerlin), en ivrig Beksmper af Refor-

mationen, f. 1478 i den schwabiske Rigsstad

Leutkirch, hed egentlig Heigerlin, men kaldte

sig Faber (da Faderen var Smed). Han studerede

Teol. i Tubingen og i Freiburg i Breisgau, og
man blev snart opmterksom paa ham; hau
blev Priest i Lindau og Leutkirch, biskoppelig

Official i Basel og 1518 Generalvikar i Blspe-

demmet Konstanz. At han skulde have weret
Dominikaner, er tvivlsomt. Farst tilherte han
den humanistiske og reformatorisk sindede

Retning og stod i Forbindelse med Mtend som
Erasmus, Zwingli og Melanchthon, misbilligedc

saaledes Afladshandelen ; men efter en Rejsc

til Rom 1521 optraadte han offentlig som heftig

1
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2 Faber.

Modstander af Luther (Opus adoersus nova
qocedam dogmata Lutheri, 1522) og udfoldede
nu en utraettelig Virksomhed for Pavens Sag.

Overalt var ban paa Fserde, saaledes 1523 ved
Disputatsen i Zurich, hvor ban gjorde et for-

gseves Forsog paa at modbevise Zwingll ud Ira

Skriften, samme Aar paa Rlgsdagen i Nurn-
berg, 1524 ved det rom.-kat. Konvent i Regens-

burg, 1526 ved Disputatsen i Baden og paa
Rigsdagen i Speier, og 1530 finde vi ham i

Augsburg som Medforfatter til Gendrivelsen af

Melanchthons Confession, hvilken confutatio

(I, 545) just ikke gjorde sine Ophavsmaend JEre.

Imidlertid var han kommen i Forbindelse med
Kong Ferdinand (som hans Kapellan og Skrifte-

fader) og anvendtes af ham paa forskelligVis:

til Sendefserd til Spanien og England 1527, ved
Forfolgelsen af de evangelske i 0sterrig. Sam-
tidig beksempede F. Ref. i Prcedikener og tal-

rige Skrifter. 1530 blev han Biskop i Wien
og havde nu foruden sin anti-reformatoriske

Virksomhed, som han ikke forsomte, sit store

Stift at tage sig af, men tog ogsaa her fat med
Iver og Kraft, nojedes ikke med at forfolge

Kaetterne, men sogte ogsaa at uddanne dygtige

Praester, forbedre Fattigplejen o. lign. Han
dode 21. Maj 1541. Nogen fuldstsendig Ud-
gave af hans Skrifter findes ikke (en Samling
paa 3 Foliobind, K61n 1537—41, indeholder
nsesten kun homiletiske Skrifter) ; nogen fuld-

stsendig Monografl over ham er ikke skreven
siden C. E. Kettners Dissertatio de J. Fabri

vita scriptisqve, Lips. 1737. (Jvfr. A. Horawitz,
Job. Heigerlin, genannt Faber, Bischof v. Wien,
bis zum Regensb. Convent, Wien 1884). J. P. B.
— 5) Johann F., Dominikaner, fra 1517 Maxi-
milian I's, senere Karl V's Skriftefader. Under
et Uengere Ophold i Augsburg erhvervede han
sig Tilnavnet >Augustanus< ved sin Virksom-
hed for Dominikanerkirkens Genopforelse(1513
— 15). 1516 docerede han i Bologna. Af hans
Skrifter kendes kun hans Forslag til Kurfyrst

Frederik d. vise om Underbandlinger med
Luther. F. stod i Begyndelsen i et nsert For-

hold til Erasmus, der satte ham meget hejt;

senere kolnedes dog Erasmus's Beundring, hvor-

til den slette Maade, hvorpaa F. havde om-
talt Erasmus i Rom, bidrog. Den F. tillagte Lig-

prsedikcn over Maximilian er forfattet af Biskop-
pen af samme Navn (se foreg. Art.). Han dode
1531. Kn. H. — 6) Johann Ernst F., Orien-

talist, f. 1746, Prof, i de osterl. Sprog i Kiel

og Jena, d. 14. Febr. 1774, udgav >Anmerk.
zur Erkl. des Talmudischen und Rabbinischen<
(G6tt. 1770), en arab. Grammatik (Jena 1773),

>Archaologie der Hebraer< (Halle 1773) og
»Neue philos. Bibliothek« (Leipz. 1774). Fr.N.
— 7) Jergen Christian Theodor F., dsk Post-

kontrollor, er fodt 12. Marts 1824 i Holstebro.

Efter at have haft forskellige Stillinger under
Postvsesnet blev han 1883 Chef for Avispost-

kontoret i Kbhvn. Han har udgivet >Post- og
Rejsehaandbogenc samt >Rejselisten< og var
den forste, der foreslog Sparefrimaerker, hvor-
om han skrev i flere udenlandske Tidsskrifter.

Tillige er han optraadt som religios-filosofisk

Forfatter, idet han i en Raekke Smaaskrifter

har talt Nyrationalismens Sag, saaledes som
den optraeder i Sverig. Han dode 16. Febr.

1886. /,. K. — 8) Matthias F., tysk Jesuit,

f. i Altomunster i 0vre-Baiern 24. Febr. 1587,
blev, efter at have studeret ved Collegium Ger-
manicum i Rom, rom.-kat. Prsest forskellige

Steder i Tyskland. 1629 blev han ansat i Byen
Neumarkt i 0vre-Pfalz, som nys var vendt
tilbage til Romerk., og der kom han i en literaer

Fejde med en ref. Prsest, der sogtettt vinde Byen
for Ref. Her fuldendte han ogsaa sit beromte
Vserk: Concionum opus tripartitum (3 Foliobd.,

Ingolstadt 1631). Da Svenskerne 1633 rykkede
mod Neumarkt, flygtede M. F. til Ingolstadt,

hvor man forgaeves tilbed ham et Professorat

og et Praesteembede for at holde paa ham.
Han vilde tilbage til Neumarkt og skrev der
et stort polem.-apologet. Arbejde >Fels der
kath. Kirchen Lehr und Glauben< (1636). Kort
efter traadte han i Wien ind i Jesuiter-Orde-

nen og virkede som Jesuit i 0sterrig og Un-
garn, indtil han 23. April 1653 dode i Tyrnau
i Ungarn. 1646 udgav han Auctuarium Operis

concionum tripartiti, 1650 2 Kontroversskrifter

mod Protestanterne (»Wunderseltsame Aben-
teuer, welche entspringen aus der luth. und
calvin. Lehre< og >Probirstein oder Censur des
luth. Tractatls: Wann wilt du katholisch wer-

den?«). Efter hans Dod bleve hans Ligtaler og
Brudetaler udgivne. Hans Opus tripartitum er

optrykt mange Gange, ogsaa i dette Aarh., navn-

lig i ltalien (i 5 Bd. Napoli 1858—66; i 10 Bd.

Torino 1879—81). En Bearb. paa Tysk blev

udgivet af Schuler og Hoffmann (6 Bd., Paderb.
1861—63, og Forts, i 3 Bd., Wurzburg 1864—
65). Fr. N. — 9) Nikolaj F., Biskop, blev

fodt 19. Juni 1789 i Odense, hvor hans Fader
var Prokurator (senere Grosserer i Kbhvn);

Student 1807, Cand. theol. 1811 ; var Lserer ved
Metropolitanskolen 1812—14, men forlod denne
Stilling afokonomiske Grande og tog Ansaettelsc

paa et Handelskontor. Under denne Virksom-
hed blev han 1817 Dr. phil Han havde be-

stemt at tage til Amerika og paabegynde Skole-

gerning der, men blev 1820 Prasst i Allested

og Vejle i Fyn. 1826 Dr. theol. og s. A. for-

flyttet til Sognekaldet i Middelfart. 1830 Stifts-

provst i Odense; 1834 Biskop over Fyns Stift;

dode 15. Maj 1848. Foruden de akademiske
Skrifter og flere Samlinger Praedikener og

Taler har han skrevet om Almueskolen (1832)

og om Bibellaesnings Vaesen og Vigtighed (1834);

endvidere udgivet en >Kateketik« (1845) samt
en kortfattet >Realkonkordans og homiletisk

Parabolik« (1848). Han var meget interesseret

i, at Bibellsesninger bleve almindelig indforte

for derved at modarbejde Separatismen. Almue-
skolen enskede ban omordnet, men var en

Modstander af »den indbyrdes Undervisning*.

I den store Kirkestrid fra 1825 stod han imod
Grundtvig. Som Biskop var han flittig og

virksom ; men hans mange forskelligartede For-

slag paa det kirkelige Livs Omraade led af en

besynderlig Upraktiskhed, selv om Viljen til

at udrette noget godt var nok saa umiskende-

lig. A. J. — 10) Nicolaus F., Ludvig XHI's

Lserer, se LeKvre, Nicolas. — 11) Petrns F.,

Jesuit, d. 1546, se Favre, Pierre. — 12) Vitus F.,

Afsending ved Trienter-Konciliet, se Faur, Guy
du. — 13) Zachaus F., tysk Psalmedigter, f. i

R6cknitzvedWurzen30.Septbr. 1583, blev 1602

Magister i Wittenberg; d. som Superintendent

i Chemnitz 12. Nov. 1632. Han er Forf. til
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Faber — Fabri.

den meget keudte Psalme: >Herr, ich bin ein

Gast auf Erden<. Fr. N. — 14) yEgidius F.

(Gilles de Smidt), beromt Pnedikant, f. i Brux-
elles 1440, blev, medens han studerede i Lou-
vain, optaget i Karmeliterordenen og docerede
efter at have taget Doktorgraden ved Karme-
literkollegiet der. Hverken bans Predikener
eller asketiske Afhandlinger ere trykte. Den
ham tillagte Prsedikensamling er forfattet af

Chartreuseren JEg. Aurifaber (d. 1466 i Mons
Sion i Holland). F. dode 1506 som Prior i

Karmeliterklostret i Bruxelles. — Se Fabre,

Fabri, Favre og Leftvre. Kn. H.
Faber, Stapulensis, se LeKvre d'Etaples.

Fabian, rom. Biskop 236—250, ligger be-

gravet i Kallist-Katakomberne, hvor man bar
fundet hans Gravsten. Hvad der fortselles om
bans Forhold til Kejser Filip Araber fortjener

ikke Tiltro, og de Dekreter, der med hans
Navn Andes hos Pseudo-Isidor og i Decretum
Gratiani, ere utegte. Under hans Episkopat
mistede de gnostiske Sekter deres Indflydelse

og Betydning, de kristologiske Kampe ophorte,

Hippolyts Skisma dede hen, og m. H. til Bodens
Praksis skete der en betydningsfuld Udvikling.

20. Jan. 250 blev han Martyr under Kejser De-
cius's Forfolgelse.

Fabiola, en hojbyrdig rom. Kvinde, dode
399. Hun besegte 395 Hieronymus i Betlehem,

men vendte kort efter tilbage til Italien for

at fortsette sine Kerlighedsgerninger. Hun
var gift med en Mand, der var saa lastefuld,

at hun mente det rigtigst at skille sig fra

ham; men for at undgaa Farerne ved at staa

alene indgik hun et nyt iEgteskab, skont

hendes forste Mand endnu var i Live. Efter

hendes Dod skrev Hieronymus et Brev (Ep. 77,

Vallarsis Udg.) til Minde om hendes Liv, og i

2 Breve (Ep. 64 og 78), rettede til hende selv,

har han behandlet Yppersteprastens Dragt og
Israeliternes 0rkenvandring. — Den F., der

er Hovedpersonen i Hard. Wisemans Roman
>F. eller Katakombernes Kirkc< (overs, paa

Dsk 1857), er ikke nogen historisk Person.

Fabisk Samfund (The Fabian Society, op-

kaldt efter Fabius Cunctator), stiftet 1883 i

London, er en socialistisk Forening, der twller

o. 900 Medlemmer, hvoraf de fleste tilh0re

den dannedeMiddelstand. Foreningen tilstreber

en Samfundsordning, hvorved saavel Jorden

som Kapitalen kommer i Samfundets Hsnder.

I Modstetning til den celdre Socialisme (Marx,

Lassalle) mener man, at en saadan Ordning

kun vil kunne hidfores gradvis, ved at udvikle

de socialistiske Momenter, som allerede Andes i

det nuvserende Samfund. Endvidere afviser

man som sig uvedkommende alle religiose og

moralsk-fllos. Sporgsmaal (om iEgteskab, Borne-

opdragelse osv.), og man harvder bestemt, at

Socialismen er ikke et Universalltegemiddel for

alle Skader, men kun for saadanne, der ere en

Folge af Industriens mangelfulde Organisation

og en grundslet Fordeling af Eksistensmidlerne.

Endelig advares der stsrkt mod alle Fraser om
Klassekamp, Afskaffelse af Lonsystemet osv.

Politisk set er Fabieren Demokrat, fordi han
gaar ud fra, at de brede Lag, som bar Skoen
paa, v£d bedst, hvor denne trykker. Man onsker

derfor almindelig Vaigret, ogsaa til Overhuset. I

ovrigt har man i Ojeblikket nok saa stor In-

teresse for den kommunale som for Rigspoli
tiken.

Som Midler til Fremme af deres Formaal
bruge Fabierne den praktiske Agitation ved
Foredrag og Udgivelse af socialoplysende Pjecer
(Fabian Tracts); adskillige af disse (til 1899
var udgivet 86) have faaet en stor Udbredelse.
De have alle et bestemt prakti.sk Ankeg,
saaledes ssrlig de, der gaa ud paa at for-

klare den bestaaende Arbejderlovgivning for

Folket. Foreningens Blad indeholder kun Med-
delelser for Medlemmer, idet man setter det
som sin Opgave at faa Adgang til de allerede

bestaaende Blade; dette er navnlig lykkedes
overfor det radikale Hovedorgan, Daily Chro-
nicle, men iovrigt skriver Fabieren lige saa
gerne i konservative, som i liberale Blade, naar
de blot ville aabne deres Spalter for ham.
Endelig soger man ved cirkulerende Bogkasser
at lette Medlemmerne det Studium af sociale

Sporgsmaal, som er enhver Fablers forste Pligt.

Samfundets Indflydelse har uden Tvivl vsret
betydelig, navnlig derved, at det i de hidtil ud-
praeget liberalistiske, frisindede engelske Kredse
bar indfort socialistiske Tankegange, saaledes

at man langt mindre end tidligere holder paa
Privatdrift i alle Forhold. Det har store For-
tjenester af at have udsondret det rent social-

ekonomiske som Socialismens egentlige Felt

og ved den Kritik, det har ovet overfor Frem-
tidsstatens Utopier og de revolutioncere Tale-

maader. Ved Siden af London-Kredsen ere

Kredsene i Oxford og Cambridge af storst Be-
tydning, da man der har faaet Indflydelse blandt
Universitetslaerere og Studenter. F. S. har i

mange Maader vseret Forbillede for The Chri-

stian Social Union (I, 505). Nogle faa Fabian
Tracts ere oversatte paa Norsk (se Fabian Tracts,

sarlig Nr. 41, 51, 69 ; H. Koch, Engelsk Social-

isme, 1898). H. K.

Fabre, Jean Claude, fr. Kirkehistoriker, Med-
lem af Oratoriet, fedtes i Paris 1686 og dode
der 1753. Han har fortsat Fleurys Kirkehistorie

og var Gallikaner som denne. Hans Studier

drejede sig navnlig om Tiden fra det 15. Aarh.

Fabri (Faber), Felix, f. i Zurich 1441 eller

1442, Dominikaner; uddannedes i Klostrene i

Basel og i Ulm, hvor han senere blev Lektor og

Hovedpnest. De Rejser, han 1480 og 1483

foretog til Pakestina, Sinai og iEgypten, har
han behandlet dels i en lsengere latinsk (udg.

i >Sammluug des Stuttgarter liter. Vereins«.

1843), dels i en kortere tysk Beskrivelse

(udg. i Uddrag i »Teutsches Hausbuchc, Mfin-

chen 1846). Tillige har han forfattet Historia

Suevorum (i Script, rerum Alemannicarum,
Frankfurt 1604). Han dode 1502. Kn. H.

Fabri, Friedrich, f. 1824, Missionsinspekter,

Kirke- og Kolonialpolitiker, er saerlig kendt

ved sine >Briefe gegen den Materialismns<

(1855 og 1864), der vare rettede mod Evolu-

tionsherens Repnesentanter (Darwin, Lyell).

1857 blev han Leder af det rhinske Missions-

selskabs Uddannelsesanstalt i Barmen. Som
saadan gjorde han sig i flere Skrifter til Tals-

mand for en Konfoderation, ikke en Union,

mellem de ref. og luth. Menigheder, hvis

konfessionelle Modssetninger og Stridigheder

truede med at spreenge Samarbejdet indenfor

Selskabet baade hjemme og ude paa Missions-
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4 Fabri — Fabricius.

marken. Det lykkedes F. at afvaerge Brudet;

og Virksomheden voksede staerkt under nans

dygtige Ledelse. Efter 1866 tog nan 1 kirke-

politiske Skrifter Ordet for K.s og Statens Ad-
skillelse, idet nan ejnede den sig nsermende
Josephinismes Fare; han enskede ikke en Fri-

kirke, men en Folkekirke, der skulde vaere en

(Confederation paa et presbyterialt og synodalt

Grundlag, dannet ved Sammenslutning af alle

Provinsernes Kirkeafdelinger. Det uheldige Ud-
fald af Kulturkampen, der ogsaa havde lagt de
protestantiske Missionsforeninger Hiudringer i

Vejen, foranledigede ham til paany at frem-

stille sine Anskuelser i: >Wie weiter? Kirchen-

politische Betrachtungen zum Ende des Kultur-

kampfesc (1887). 1884 fratraadte F. sin Stil-

ling i Barmen. 1889 blev han Honorarprofessor

i det teol. Fakultet i Bonn. I sine sidste Aar
udfoldede han en omfattende Virksomhed i

Tale og Skrift for at vaekke Interessen for den
ny tyske Kolonialpolitik, hvortil han selv havde
givet Stedet i: >Bedarf Deutschland der Kolo-

nlen?< (1879). Han mente, det tyske Rige

havde en Kulturmission ; men Missionsarbejdet

skulde overalt gaa jaevnsides med Kolonisations-

bestraebelserne. Han dede paa en Foredrags-

rejse i Wiirzburg 18. Juli 1891. Kit. H.
Fabricius. 1) Adam Kristoffer F., dsk Pnest

og historisk Forfatter, er fedt i Bevling Praeste-

gaard ved Lemvig 18. Juli 1822. Han blev teol.

Kandidat 1847 og udnsvntes 1849 til Adjunkt
ved Aarhus Latinskole. 1855—57 var han uden-
lands, hvor han sysselsatte sig med historiske

Studier, og efter sin Hjemkomst kaldtes han
1859 til Spr. for Bjernsholm og Malle samt
Forstander for Ranum Seminarium. Han for-

flyttedes 1864 til Drejo og 1874 til Holme og
Tranbjerg. 1888 tog han sin Afsked og lever

nu i Kbhvn. Han har udgivet en Del Skole-

beger og nogle historiske Afhandlinger samt
>Drejes Beskrivelse og Historie«. Men nans
Hovedvserk er >Hlustreret Danmarkshistorie
for Folket<, der er udkommet i 3 Udgaver og
ikke har bidraget lidt til at udbrede Kendskab
til Danmarkshistorie. 1896 udgav F. en >Illustr.

Kirkehistorie for Folket* (2. Udg. 1899). L. K. —
2) Andreas F., Prof, i Filos. i L6wen, Biskop
Truchsess af Augsburgs Orator ved Kurien,
dede 1581 som Provst ved Kollegiatstiftet i

Altdtting. Han var en af Romerk.s betyde-
ligste Polemikere og blev navnlig bekendt ved
sin krit. Belysn. af den augsb. Konfession, i

hvilken han baade efterviser de formentlige

Kaetterier i denne og fremhsever de indbyrdes Af-

vigelser mellem de forskl. Udgaver af Konfes-
sionen. Fr. N. — 3) Friedrich P., Praest,

Psalmedigter, f. i Stettin 1642, blev tidlig for-

seldreles, men Byens Borgermester tog sig af
ham og hjalp ham frem paa den studerende
Vej. Ved Hojskolerne i Leipzig, Jena, Leiden
og Utrecht viede han sig ister til Studiet af
esterlandske Sprog og Teol. Efter sin Hjem-
komst blev han 1667 Diakon ved Nikolai-

Kirken i sin Fedeby og 1690 Sognepraest

sammesteds. Han dode 1703. Af hans Psalmer,
som tildels udkom i >Joh. Gerhardi pietalis

tehola melica in deutschen Reimen<. 1668, er
en oversat af Brorson: >Drag, Jesu, mig dog
efter digc (Psbog for K. og Hjem Nr. 258,
Landstads Nr. 414). J. N. S. — 4) Jacob F.

(Schmidt), Generalsuperintendent i Stettin, f.

1593, d. 1654, var i nogle Aar Gustaf Adolfs

Feltpnest og Skriftefader. Bl. hans efterladtc

Skrifter Andes ogsaa en Ligtale over Gustaf
Adolf. Fr. N. — 5) Jacob F., Superintendent,

er fodt i Tender 30. Jan. 1560. Faderen hed
Schmidt, men han latiniserede Navnet. Han
gik i Skole ferst i Flensborg, siden i Lfineburg.

Da han var 20 Aar gammel, fik han Tilbud
om at blive Rektor i sin Fodeby, men han
afslog dette og drag til HelmstSdt for at studere.

1585 tog han Magistergraden i Rostock, og 1586
blev han anden Pnest i Tender. 1589 kaldte Her-

tug Philipp af Gottorp ham til Hofpnest og
Visitator for Gottorp Provsti, og da General-

superintendent Paul v. Eitzen blev svagelig,

blev F. hans Medhjaslper fra 1593 og efter

hans Ded 1600 hans Eftermand, dog kun med
Titel af Generalprovst. Da den gottorpske

Hertug Johan Adolf naermede sig Calvinismen,

kunde F. ikke folge ham. Han overtraadte et

Forbud mod at priedike mod Calvinisterne og
fik 1610 sin Afsked. Men ligesom han tidligere

havde haft talrige Tilbud om anselige Stillinger,

saaiedes stremmede de nu atter ind paa ham.
Han foretrak Prsesteembedet ved St. Jacob!

Kirke i Hamburg, hvor han blev meget af-

holdt, men ogsaa der fik han talrige Tilbud

om andre Embeder, bl. a. som Praest ved Dom-
kirken i Slesvig. Ferst da Hertug Adolf dede

1616, vendte han tilbage til sit tidligere Em-
bede som Generalprovst. Her ledede han Gen-
oprettelsen af den lutherske Ordning i den her-

tugelige Del af Slesvig. Da Kongen gav Stephan

Klotz Titel af Generalsuperintendent, vilde Her-

tugen ikke staa tilbage, men gav F. samme
Titel 1636. Han dede 5. Nov. 1640. Han har
samlet en Del til Slesvigs Kirkehistorie; men
hans maerkeligste Efterladenskab er en Auto-

biografi, som han udgav i sit Dedsaar. —
6) Jacob F„ Superintendent, San af ovennaevnte,

f. 1589 i Slesvig, tog 1613 sammen med 3 yngrc

Bredre Magistergraden i Rostock. 1614 kaldtes

han til Praest i Lunden i Ditmarsken og Aaret

efter til Provst i den gottorpske Del af dette

Landskab. 1616 blev han Slots- og Hofpnest

bos Hertug Johan Adolfs Enke 1 Husum. 1622

blev han adjungeret Faderen som Medhjaelper

og tillige Hofpnest paa Gottorp, og 1640 blev

han Faderens Eftermand. Han dede 24. April

1645. Ligesom Faderen var han en flittig

kirkehist. Samler, og han har ogsaa efterladt

sig utrykte selvbiografiske Optegnelser. L. K. —
7) Johann F., tysk Teolog, f. i Altdorf 1644,

studerede i HelmstSdt, var en kort Tid evang.

Praest i Venezia, derpaa Prof, i Altdorf og blev

1697 Prof, i Helmstadt. Han var Synkretlst

og udgav 1704 en sammenlignende Symbolik
(2. Udg. 1715) om Lsereforskellighederne mellem
Rom, Wittenberg og deRef. 1709 maatte han
nedlsegge sit Professorembede, fordi hans Votum
i Anledn. af Prinsessc Elisabeth Christinas

yEgteskab med Karl VI af Spanien havde vakt

Forargelse. Han dede 1729 som »Abbed« i

Konigslutter. Han er Forf. til Amoenitatcs

theologicce og til en raesonnerende Beskrivelse

(i 6 Bd.) af det store Bibliotek, han havde
samlet Fr. N. — 8) Johann Albert F., Prof,

ved det akadem. Gymnasium i Hamburg, f. i

Leipzig 11. Nov. 1668, d. i Hamburg 30. April
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1736. Han tog Del i Udglvelsen af det ham-
burgske Bibliotheca historica og udgav fl. i

bibliografisk Henseende betydelige Skrifter som
Bibl. cccleciattica (1718), Bibl. media et infimae

Latinitatis (1734 f.) og Centifolium Lutheranum
(I—II, 1728—30), en Fortegnelse over alle

Skrifter om Luther og den lnth. Hef. Han
besorgede endvidere Udgivelsen af de 2 vigtige

Samlinger: Codex apocryphus N. T. (1703—19)
og Codex pseudepigraphut V. T. (1713). Fr.N.
— 9) Johann Philip F., f. 23. Jan. 1711 i

Kleeberg i Hessen-Darmstadt i et alvorligt kr.

HJem, blev i Giessen, hvor ban studerede Rets-

vldenskab, staerkt paavirket af Praesten og
Psalmedigteren Rambach og flk 1736 Ansaet-

telse i Halle ved Franckes Anstalter. Kaldet

af Francke til Missionen i 0stindien 11. Sept,

1739, afrejste han den 22., uden at have kunnet
raadfore sig med sin Familie eller tage Afsked,

over Kbhvn, hvor han blev ordineret, og Lon-
don til Trankebar. Fra 1742 virkede han i

Madras i den engelske Missions Tjeneste, men
blev ved at kalde sig >dansk Missionarius<.

Det var svaere Tider med Krig og Dyrtid; 2

Gange plyndrede Franskmaendene Madras og

fordrev F. og Menigheden til Pnlikat, og da
de kom tilbage, laa alt i Ruiner. F. drev flittigt

Hedningepraediken og ofrede sig belt for sin

Menighed, antog sig ogsaa dens timelige Nod
og levede selv fattig og ugift. Han gik under
Navnet Sanyasi-Ayir, Munkepraesten. Hans
tamulske Bibelovers. var et for den Tid for-

trinligt Arbejde (N. T. udkom 1750, G. T. 1796),

ligeledes hans tamulske Psalmebog 1774, og
han udarbejdede den farste tamulsk-eng. Ordbog
1779 og en eng.-tamul. 1786. Hans Alderdom
formorkedes ved store Sorger, bedrageriske ind-

fodte Medhjaelpere misbrugte hans Tillid og
forledte ham til at anbringe Missionens og andre
betroede Midler i Pengespekulationer, hvorved
de gik tabt, og han selv kom i Gaeldsfsengsel

i over 2 Aar. Han tabte tilsidst helt Hukom-
melsen, men var altid gudhengiven, mild og
glad selv 1 Faengslet, hvorfra han forst kom ud
kort for sin Ded 1791 (W. Germann, J. Ph.
Fabricius, Erlangen 1864). V. Sn. — 10) Otto
F., dsk Praest, er fodt i Rudkabing 6. Marts
1744. Efter 1768 at have taget teologisk Em-
bedseksamen gik han som Missionaer til Gron-
land. 1773 vendte han tilbage, og det folgende

Aar udarbejdede han Supplementer til det
granlandske Leksikon. 1774 blev han Pnest
for Draugedal og Terrisdal i Nedre Telemarken,
1781 blev han Priest for Rise paa JEtv, men
allerede 1783 Praest ved Vajsenhuset i Kbhvn,
og 1789 blev han Praest ved Frelserskirke paa
Kristianshavn. Han flk Titel af Professor og
ved sit Jubilaeum 1818 Rang med Biskopper
og den teol. Doktorgrad. Han dode 20. Maj
1822. F. har deltaget 1 teol. Forhandlinger,
saaledes i den liturgiske Fejde i Anledning af
Bastholms Forslag til liturgiske Forandringer.
Storre Betydning har hans Fauna Groenlan-
dica og andre naturvidenskabelige Afhand-
linger om den arktiske Dyreverden. Ligeledes

var han en dygtig Sprogmand; hans gron-
landske Grammatik og Ordbog vare i mere
end 50 Aar de eneste Hjaelpemidler til at laere

Sproget. Han har ogsaa oversat det nye Te-
stamente og 1. Mosebog paa Gronlandsk. L.K.

— 11) Theodor P., Superintendent i Zerbst,

f. i Westfalen 1501, studerede i Wittenberg og
blev derpaa Laerer i K61n i Hebr., men maatte
flygte paa Grund af sin Sympati for Ref. Der-
paa blev han Pnest i Hessen, men da han fri-

modig gjorde Indsigelse mod Landgrevens
Dobbeltaegteskab, blev han 3 Aar holdt i et

strengt Faengsel. 1545 blev han Superinten-
dent i Zerbst. D. 1570. Fr. N.
Facundns af Hermiana, Biskop i Hermiana

i Provinsen Byzacena i Nordafrika, var en af
Fererne i den saak. Trekapitelstrid (se d. Art.).

Han var 546 i Konstantinopel og tog rimelig-

vis Del i det Koncilium, som afholdtes der
sidst i dette Aar. 548 var han til Stede paa
et Koncilium i Konstantinopel, men kort efter

rejste han tilbage til Afrika. Efter 571 tabe

hans Spor sig.

Faddere ere Daabsvidner. Saa snart Barne-
daab blev Regel, kraevedes ogsaa ved Daaben
Vidner, som svarede for Barnet og som kunde
vidne, at Barnet var rettelig debt, ligesom de
paatog sig Ansvaret for Barnets kristelige Op-
dragelse, hvis Foraeldrene ved Doden eller

paa anden Maade vare forhindrede (aandelige

Faedre og Madre, patrini, matrinat; Gudfader,

Gudmoder). Allerede Tertullian nsevner F.-

Institutionen (sponsores) som en gaengs Ord-
ning ved Daaben. Romerkirken forbyder

Foraeldre at vaere F. til deres egne Barn;
Pnester og Munke maa heller ikke vaere F.

Der behoves kun en F.; i det hojeste maa
der vaere 2, en Mand og en Kvinde, og Fadder-
skabet stifter et aandeligt Slaegtskab, som bliver

iEgteskabshindring. Endvidere er i Romer-
kirken en lkke-rom.-Katolik udelukket fra at

vaere Fadder. — Den evang. K. forkaster

Laeren om >det aandelige Slaegtskab < og har i

Tidernes Lob stillet sig paa forskellig Maade
til Tilstedeligheden af Medlemmer af fremmede
Konfessioner som F. Naar D. L. 2—5—5 be-

stemmer, at F. skulle vaere »aerlige og ube-

rygtede Folk«, taenkes udelukkende paa Med-
lemmer af Statskirken. Snart efter, allerede

1690, tillades dog >fremmede Trosbekendere<

(Reformerte) som F., dog at de ikke indskrives

i Kirkebogen. Forord. af 30. Maj 1828 udvider

Tilladelsen til alle, >der bekende sig til den
kr. Religion < ; iovrigt skulle de vaere uberygtede

Personer og konfirmerede Kristne. Antallet var

fra Reformationstiden ladet ubestemt; men da
denne Frihed ofte af verdslige Hensyn blev

sorgelig misbrugt, forekommer allerede i 16.

og 17. Aarh. Kongebud mod for stort et Antal.

D. L. fastssetter, at Tallet ikke maa vaere over

5 Personer; Forord. 1828, at der ved enhver

Daab bor vaere i det mindste 3 Vidner. At For-

aeldre selv staa F. til deres Born, er vel imod den
Opfattelse, som er ndtalt i Kirkeritualet; og
Saedvanen i saa Henseende har vaeret meget
forskellig gennem Tiderne; nu anses det i Al-

mindelighed ikke alene for rigtigt, men det

bliver endog naevnet som en naturlig For-

pligtelse. I alle Tilfcelde bor det forudsaettes,

at kr. Foraeldre lade sig det vaere magtpaa-

liggende ved Valget af F. kun at ledes af Hen-
syn til disses kirkelige Standpunkt og ikke af

Forfaengelighed eller timelig Fordel. A. J.

Fadervor, Herrens Ban, Andes i 2 ind-

byrdes forskellige Opskrifter i N. T. (Lk. 11,
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1 f. og Mt. 6, 9 f.). Det er naturligst at antage,

at Lukas har givet os Bonnen i dens historiske

Sammenhaeng, men at Matthseos, der plejer at

samle det Iigeartede paa samme Sted, har fejet

den ind i Talen om Almisse, Ben og Faste,

hvor den synes at tilintetgore det symmetriske
Forhold imellem de 3 Afsnit. De 2 forskel-

lige Skikkelser, i hvilke F. foreligger i Evange-
lierne, vise rimeligvis tllbage til Forskellighed

i den liturgiske Brug. Hos Lukas have vi en
kortere Form, der senere, i sendret Skikkelse,

meder os hos Gnostikeren Markion; hos Mat-
thseos finde vi en udferligere, med den 3. og
7. Bon foreget Opskrift, der i alt vaesentligt

genflndes i Didakl (Kap. 8), med Paaberaabelse

af >Herrens Befaling i hans Evangelinm<. I

ingen af disse 2 nytestamentlige Opskrifter har
F. oprindelig haft nogen Doksologi; den, der
senere blev tilfojet, er rimeligvis dannet efter

1 Kron. 29, 11. En Doksologi traeffe vi forst

i Didake, hvor den lyder: >Thi din er Magten
og JEren i al Evighed< — en doksologisk

Formel, der gentagne Gange Andes i Didakes
liturgiske Afsnit (om andre nytestl. Doksologier

se Art. Doksologi I, 659).

Det er maerkeligt, at vi kuu finde faa og
tvivlsomme Spor af F. i de paulinske Breve
(Rom. 8, 15; Gal. 4, 6), og at vi overhovedet
here saa lidet om dets Brug i den aeldste

Menighed. For Tertullian (der ssetter den 3. Ben
fer den 2.), Origenes og Cyprian, der alle skrev
Udlaeggelser af F. (Cyprians Forklaring er overs,

paa Norsk af J. N. Skaar i »Vidnesbyrd af

Kirkefaedrene< I, Kra. 1880), er denne Ben de
troendes rette, daglige Ben, og den fik, sand-
synligvis senest i Slutn. af 3. Aarh., en fast

Plads i Liturgien og blev i Tidens Lob et Led
af den kr. Bernelaerdom. Man holdt dog i den gl.

K. paa, at vantro og Katekumener ikke maatte
bede F., fordi Katekumenerne endnu ikke ved
Daabeu havde faaet Ret til at kaldeGud » Fader*.

Forst efter Daaben blev derfor F. bedet. Af
et Udtryk hos Justinos Martyr (Apol. I, 66)

har man villet slutte, at F. allerede paa hans
Tid blev bedet ved Nadveren; dette er dog
saare tvivlsomt. Paa den anden Side er det
sikkert, at Brugen af F. ved Nadveren er langt

aeldre end Gregor d. st., hvem man ofte har
villet tillaegge F.s Indferelse i Nadverliturgien.

Paa Kyrillos af Jerusalems Tid havde F. en
fast Plads i den jerusalemske Liturgi, og Au-
gustin siger, at dette var Tilfaeldet >noesten i

hele K.<. Paa en naer Forbindelse mellem
F. og Nadveren tyder maaske ogsaa den gl.

Udlaeggelse af den 4. Ben, efter hvilken Nad-
veren er det rette >daglige Bredc. Saa laenge

som man kastede Mysteriets Sler over Tros-
bekendelseu, var det samme Tilfaeldet med
Hensyn til F., og efter Overleveringen af Sym-
bolet til Katekumenerne fulgte en traditio ora-
tionis dominicce, en Overlevering af F.

F. blev i den gl. K. (t. E. af Augustin) opfattet

som Haabets Ord ved Siden af Troens og Kaerlig-

hedens (efter 1 Kor. 13, 13), og denne Opfattelse

gik i Arv til Middelalderen. Hos Valdesierne,

Wyclif, Joh. Hus og de bOhm. Bredre var F. en
Del af Katekismen; hos Luther blev F. den 3.

Part, og ogsaa i de ref. Katekismer fik det sin

faste Plads (i Reglen med Overs. >fra den onde<
i 7. Ben). I den rom.-kat. K. bruges F. (Hge-

som i Vulgata) uden Doksologi, men med til-

fojet Amen, og den rom. Katekisme (Cat. Rom.)
slutter med en vidtleftig Udlaeggelse af F.s 7

Benner og Amen (F. H. Chase, The Lord's
Prayer in the early Church, i »Texts and Studies*

I, 3, Cambridge 1891; Th. Zahn, Das Vater-
unser in der alten K., i >Theol. Literaturblatt<

1892, Nr. 9—10; jvfr. hans >Gesch. des Kanons<
II, 471 f. Nyere Udlaeggelser: Ch. Gore, Prayer
and the Lord's Prayer, London 1898 ; E. M. Goul-
burn, The Lord's Prayer, London 1898). Ft. N.

Fagerlund, Gnstaf Vilhelm, sv. Praest, f.

1799, d. 1867 som Provst og Sognepraest i Lunds
Stift, udgav >Minnen ur historienaf en gammal
kyrkoherde* (1865) og >Vandringsminnen af en
gammal kyrkoherde« (1865—66).

Fagius (Buchlein), Paul, Hebraist og gltestl.

Teolog, f. i Rheinzabern i Kurpfalz 1504, kom
11 Aar gl. til Universitetet i Heidelberg. 1518
Iaerte han Luther at kende; efter 1522 stude-
rede han det hebr. Sprog i Strassburg under
Capitos Vejledning. 1541 blev han kaldet til

Capites Efterfelger som Prof, og Praest i Strass-

burg, men tiltraadte forst dette Embede 1544.
I Mellemtiden (1542) udgav han Kimchis Ud-
laeggelse af Psalmerne. 1 546 indbed Friedrich 1

1

af Pfalz ham en Tid til Heidelberg, for at han
skulde virke for Ref. og for Universitetets Om-
daunelse. Da lnterim'ets Indferelse (I, 170)
satte en Bom for den evang. Praediken i Strass-

burg, fulgte F. (1549) en Indbydelse fra Cran-
mer og gik til England, hvor han blev Prof, i

Hebr. i Cambridge. Men allerede 13. Nov.
1549 dede han af en hidsig Feber. Som Praest

i Strassburg var han nidkaer for Kirketugten,

og han dannede et >kr. Samfund< af Menig-
hedens Medlemmer, der jaevnlig kom sammen
til Andagtsevelser. Det var en Foregribelse af

Speners collegia pietatis.

Fahlcrantz, Christian Erik, f. 30. Aug. 1790
i Stora Tuna i Dalarne; Mag. phil. i Upsala
1815; Prof, i Khist. ssteds 1829; udntevnt til

Dr. theol. 1830; Prof, i Dogmatik 1835; Med-
lem af det sv. Akademi 1842; Biskop i Ve-
steras 1849; d. 6. Aug. 1866. F. har vundet
Navn som Digter ved >Noachs ark< (1825,

1826), der af G. Wennerberg betegnes som
Sverigs ypperste satiriske Digt, >Ansgarius<, et

episk Vaerk i 14 Sange (1835—46) og ved Lejlig-

hedsdigte. Som en ivrig Talsmand for den sv.

K.s Bekendelse og Ordninger var F. en skarp
Modstander af Romerkirken (»Rom forr och
nu< 1858—61), polemiserede mod den evang.
Alliance, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen samt
overhovedet mod pietistiske Retninger. I et

Skrift mod C. J. L. Almqvist bred han en
Lanse med Rationalismen (1845, 1846). Sammen
med A. E. Knos og C. J. Almqvist udgav F.

>Ecclesiastik Tidskrift< 1839—42. I hans 'Sam-
lade Skrifter< VI (1865) findes Here teol. og
kirkl. Afhandlinger(>Om principerna for kyrko-
historienc ; >F6rsok att besvara nigra af tidens

fragor till kyrkanc; »Om vetenskapens for-

hallande till kyrkan< ; >Grunddragcn af en mis-
sionsverksamhet i rent kyrklig meningc m. fl.).

F. var en godmodig og munter Mand i det

private Liv, almindelig kendt for sin Livlighed og
sine vittige Indfald (Sv. Akademiens Handlingar
43. Bd., G. Wennerbergs Tiltraedelsestale ; Ny-
blom, Sv. Literaturtidskrift 1866). O. A."
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Pahlenius, Jonas, finsk Biskop, f. 1674 i

Falun i Sverig, hvor hans Fader, Nicolaus

Haquini, virkede som > Apologist' (Regneberer)

ved Trivialskolen og Hospitalsprcest, blev 1695

Student i Upsala, 1707 Mag. og derefter Ad-
junkt i Teol. ssteds. Efter Freden i Nystad
flyttede han til Finland 1721, hvor han blev

Prof, i Logik og Metafysik og 1722 Prof, i

Teol. samt endelig 1734 Biskop i Abo. Under
Willmanstrand-Krigen nodtes han, som mange
andre i Finland, til at flygte til Sverig for

Russerne; 1743 vendte han atter tilbage, men
ramtes 1745 af et epileptisk Anfald, som
foraarsagede, at han det felgende Aar maatte
sage Afsked som Biskop. Foruden akademiske
Disputatser har F. udgivet 3 Ligpraedikener

(en over Biskop H. Witte), der vise, at hans
Forkyndelse holdt sig nser til Bibelordet. Han
dede 11. Okt. 1745 og blev begravet i Abo
Domkirkes Kor. A. N.

Fairbaim, Andrew Martin, kongregational-

istisk Teolog, fodtes 4. Nov. 1838 i Nsrh. af
Edinburgh. Han stnderede 1856—61 Teol. i

(he Evangelical Union Theological Halt i Glas-

gow og var 1866—67 i Berlin, isser for at

here Dorner. Allerede 1861 var han bleven
Priest for Independenterne i Bathgate i Skot-
land; 1872 kom han til Aberdeen, og der holdt
han paa Sendag Aftener de udmserkede Fore-
lsesninger over Hovedpunkterne i Jesu Liv, der
1880 bleve udgivne under Titlen: Studies in

the Life of Christ (8. Udg. 1896). 1877 blev

han Principal og Prof, ved Airdale College i

England, en af Kongregationalisternes teol.

Skoler, og endelig 1886 Principal for det kon-
gregationalistiske Mansfield College i Oxford.
1878—83 var han Muir-lecturer og holdt som
saadan Forekesninger over Religionsvidenskab

1 Edinburgh. 1898—99 var han paa Forelses-

ningsrejse i Indien. Han har i flere Aar vseret

en flittig Medarbejder af Contemporary Review.
En Samling af de Artikler, han har skrevet i

dette Tidsskrift, har han udgivet under Titlen :

Catholicism Roman and Anglican (1899, hurtig
i 3 Oplag). Desuden har han skrevet: The
Place of Christ in Modern Theology (1868);
The City of God, a series of Discussions in

Religion (1883); Religion in History and in

Life of To-day (1884), der alle have fundet en
stor Udbredelse og oplevet mange Oplag.
Principal F. er en af Englands betydeligste

Teologer i Nutiden, og han har navnlig sin

Styrke paa det religionsfilosofiske og apologet-

iske Omraade. Han stod afd. E. Hatch nrer

og var Udgiver af dennes Hibbert-Lectures om
de gr. Tankers og Skikkes Indflydelse paa den
kr. K. Fr. N.

Fajjumer-Evangeliefragmentet er Navnet paa
et Papyrus-Brudstykke af jErkehertug Rainers
Samling, der ferst blev offentliggjort i Inns-

brucker-Tidsskriftet for kat. Teol. 1885 (S. 498 f.)

af Prof. G. Bickell (1, 305), som i dette Fragment
vilde se >en Levning af et teldgammelt Evange-
lium, dernuergaaettabt«. Fragmentet, derer
3 1

/, Centimetre i Hejden og 4 1

/, Centimetre i

Breden, indeholder 7 Linier Tekst, som, navnlig
for den forste Linies Vedkommende, er meget
afbleget. Det stammer fra Provinsarkivet i

Fajjum i Distriktet Arsinoe, og er rimeligvis
skrevet i det 3. Aarh. e. Kr., maaske endog

i Beg. af Aarhundredet I Faksimile er det gen-
givet i >Mittheil. aus der Sammlung der Pa-
pyrus Erzherzog Rainer< I, 3—4 (1887). Medens
Bickells Hypotese om, at vi her have et teld-

gammelt, ikke-kanonisk, Evangeliefragment, har
fundet Tilslutn. hos nogle (se isaer A. Harnack
i >Teste und Untersuchungen< V, 4, hvor en stor

Del af den vidtleftige Literatur om Fragmentet
er omtalt), have andre (se ister Th. Zahn, Gesch.
des neutestl. Kanons II, 780 f.) fundet det natur-
ligere at antage, at vi i det kun have et Stykke
af en Prediken eller af en Afhandling. Fr. N.

Fakulteter. I Kirkeretten betegner Ordet
F. de Fuldmagter, ved hvilke en hejere kirkelig

Myndighed overdrager en lavere Udevelsen af
de Rettigheder, der tilkomme den. Saadanne
Overdragelser kunne dels gtelde det ydre Rets-
omraade (forum externum), dels Samvittighedens
indre Omraade (forum internum conscientice). —
Om F. ved Universiteterne, se Art. Universi-
teter.

Falasjaerne ere en nuerkelig jedisk Sekt i

Abyssinien, o. 50,000 i Tallet, der leve i egne
Landsbyer i smaa runde Hytter ligesom de
andre Abyssiniere, men roses for at staa over
disse i Renlighed som i Flid, iErlighed og
Ssedelighed. Deres Herkomst er omstridt, om
de ere jEtlinger af Jeder, flygtede fra det baby-
lonske Fangenskab eller abyssiniske Proselyter

eller stamme fra det jediske himjaritiske Rige
i Syd-Arabien. De have Lovbogen i Gezsproget,
men ikke de profetiske Skrifter og kende intet

til Talmud. De have Praester, skriftlaerde (Deb-
teraer), Munke og Nonner, og i hver Landsby
et Tempel (Mesgid), en fattig Efterligning af

Tabernaklet med et Alter, hvorpaa der ofres,

og de holde talrige Faster og Fester med Banner
og Psalmer, Musik og Dans. Ved det ferste

evang. Missionsforseg (1830—32) kom Gobat i

Beraring med dem. Da Missionen fornyedes
1856 fra Chrischona, optog Flad, Stern o. a.

Arbejdet iblandt dem omkring Gondar. De
modtog med Begaerlighed Biblen, og de ferste

22 F. debtes 1862, deriblandt Debteraen Beru,
der blev en Leder for sine Bredre, og flere fulgte

endnu samme Aar; men Arbejdet afbredes,

da Kong Theodores 1863 kastede Missionaereine

i Fsengsel, hvorfra de ferst udfriedes 1868 ved
en engelsk Hsers Ankomst. Efter Magdalas
Fald maatte de med EngUenderne forlade Landet
og have ikke siden kunnet faa Lov at virke

der. Men indfedte Bredre (Beru, der dede 1890,

Argawi o. a.) have fortsat Arbejdet, sserlig i

Genda, trods Forfelgelser, Krige og Hungers-
tider, med Understettelse fra England (The
London Soc. f. promot. Christianity among the

Jews), og der er debt 1482 F. (J. M. Flad,

Falashas, London 1869). V. Sn.

Falck, Erik, af gl. sv. Adelsslsegt, var en
Tid Hofpraest hos Gustaf Wasa og blev 1547

Biskop i Skara. Den kongelige Yndest, han ned,
forspildte han dog, i det mindste en Tid, da
han 1552 gjorde faelles Sag med Laurentius
Petri, der modsatte sig Kongens tredje iEgte-

skab med hans anden Hustrus Sesterdatter.

Som Biskop Botvid af Strengnas faldt han i

Unaade, blev anklaget for en svter Forbryd-
else, men, da hans Uskyldighed blev bevist,

flk han Lov til at beholde sit Embede og for-

flyttedes 1558 til Bispestolen i Linkdping. Som
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8 Falck — Faltin.

det synes, stod F. i hej Anseelse hos Erik XIV
og deltog 1561 i Sendefierden til Moskva, der

flk Ivan stemt fredelig og afvtergede Krigen

med Rusland. Efter at have oplevet Rsedsels-

tiden i Eriks sidste Aar og set Sceptret gaa

over til Johan dede den gamle Bisp 1569.

Han skal have udgivet mange Skrifter, af hvilke

dog kun 2 ere kendte: >En kort vnderwijs-

ning on nagra aff the fornemligaste Articlar j

then Christeligha laron«, 1558, overeat fra Tysk
(det er den >f8rswenskade Margarita theologica*,

som i Laurentius Petris Kirkeordinans anbe-

fales >enfoldige Klerke og Pradikanter«) samt
>En trostebok for hafvande qvinnor< , 1 564. O. A.

Faldistorium (Fandistorium, Facistoriam,

Faldettolus, Knaekstol) er Navnet paa en Stol,

der bruges af Kardinaler, Biskopper og inful-

erede Abbeder under kirkellge Funktioner,

ved hvilke de ikke kunne tage Plads paa deres

saedvanlige Ssde (cathedra). Navnet kommer
af, at Stolen kan slaas sammen.

Faldne (lapsi) var Fsellesnavnet paa dem,
der ikke holdt Stand under Kristenforfolgel-

serne, men paa en eller anden Maade gjorde
sig skyldige i Fonuegtelse. SeArt. Kristenfor-

falgelser.

Faleg, se Peleg.

Falk. 1) Johannes Daniel F., tysk Literat

og Filantrop, f. 28: Okt. 1768 i Danzig, kom
1787 til Halle for at studere Teol., men folte

sig mere tiltalt af F. A. Wolfs filol. Forelaes-

ninger. Han opgav derfor Teol. og slog sig ned
i Weimar for i Wielands, Goethes og Herders
Nasrhed at leve som Literat, navnlig som Sati-

riker, og udgav i flere Aar en >Taschenbuch< i

Tidens sadvanlige Stil. 1806 begyndte han
Udgivelsen af et >Tidsskrift for Poesi, Kunst
og Tidshistoriec, der bar Titlen > Elysium und
Tartarus c, men det var saa dristigt, at det
straks blev forbudt. Efter Slaget ved Jena
blev F. Mellemmand mellem sine Landsmtend
og den franske Kommission, der skulde ind-

drive Krigsskatten, og dermed begyndte det
andet Afsnit af hans Liv. Han blev Vidne
til megen Nod og flk Lejlighed til i al Stilhed

at hjffilpe mange Steder. Som Anerkendelse
af hans Virksomhed gav Storhertngen af Sach-
sen-Weimar ham en aarlig Lon og Titel af
Legationsraad, og >der gfitige Herr Rat<, som
tog sig af alle nedlidende, blev elsket alle

Vegne. Da han mistede sine egne Born, aab-
nede han sit Hus for forkomne og hjemlose
Born, og sammen med Praesten Horn i Weimar
dannede han >die Gesellschaft der Freunde
in der Not«. Hans Hus, >Lutherhof<, blev
derved efterhaanden Midtpunkt for en stor

Virksomhed, der gik ud paa at frelse og op-
drage ulykkeligt stillede Bern, og han selv var
paa en Gang et Stykke af en A. H. Francke
og af en Pestalozzi. >Jeg var«, skrev han med
Henblik paa sin tidligere literere Virksomhed
i Weimar, >en Pjalt som tusinde andre Pjalte

i den tyske Literatur, der mene, at det nok
skal gaa Verden godt, naar de kun sidde ved
deres Skrivebord<. Da han var bleven den
store Borneven, brngte han sin lille Digter-

aare til at skrive glade Sange for sine smaa
Venner. Han dede i Weimar 14. Febr. 1826.
Blandt hans Skrifter (>Auserlesene Schriften<,

Leipz. 1819; >Satirische Werke« I—VII, 1817

og 1826) maa isar mserkes hans lille Bog »Ueber
die Grenzen der Volks- und Gelehrtenschule<

(1821) og hans efterladte Erindringer om Goethe
(>G., aus naherem personlichen Umgange dar-
gestellt<, Leipz. 1832), der vidner om hans
Beundring for den store Digter (>Das Leben
des Joh. F.«, Hamburg 1892; J. Kohler, Der
Charakter des J. F. und die Bedentung seines.

Wirkens fur die Gesch. der Inneren Mission r

i .Stud, und Krit.< 1900, 212 f). — 2) Paul
Lndwig Albert F., preussisk Kultusminister,
var en schlesisk Presteson, f. 10. Aug. 1827
i Nitschkau. 1872 blev han efter Muhlers Af-
skedigelse preussisk Kultusminister, og som
saadan splllede han en Hovedrolle i Kultur-
kampen (se d. Art.), hadet af de rom.-kat., men
prist af mange liberate Tyskere som »Deutsch-
lands Edelfalkc. 1879, da der skulde sluttes

Fred med Rom, tog han sin Afsked, og 1882
blev han President for Overlandsdomstolen i

Hamm i Westfalen.

Falkner, Justus, Prtest, Psalmedigter, fra

Zwickau, blev under sine teol. Studler i Halle
Franckes Discipel. O. 1700 gik han som Priest

til New-York, og i den dervaerende lutherske
Menighed arbejdede han med Troskab og stor
Velsignelse til sin Dod 1724. Han er Fort, af
Psalmen >Auf, ihr Christen, Chrlsti Glieder«,

overs, af Brorson: >Op, I Christne, ruster
eder!« J. N. S.

Fallenins, Carl Magnus, f. 15. Jan. 1815 i

Vestervik, Dr. phil. 1839, cand. theol. 1842,
Lektorved Linkopings Gymnasium 1847, Rektor
ssteds 1850, Pastor primarius i Stockholm 1858
(tiltraadte Embedet 1860), Dr. theol. 1860, d.

27. Juni 1879. F. berommes som en Mand
uden Svig, tilforladelig og nidkser. Foruden
Disputatser, Prsedikener og Taler har han ud-
givet en Forklaring af Matthseus's Evang., Isaer

beregnet paa Konfirmander og Skolernes hejere
Klasser, samt en Overs, af Martensens Skrift

om Daaben. O. A.

Fallesen, Lorentz Nikolaj, dsk Praest, f. af
nordslesvlgske Benderforaldre 1757, blev Stu-
dent fra Haderslev 1777, teol. Hand. 1784,
s. A. res. Kap. i Tikeb, 1790 Kastelsprest i

Kbhvn, 1793 Prest i Soborg og Gilleleje, 1797
res. Kap. ved Frue Kirke i Kbhvn, 1808 Spr.

ved Trinitatis Kirke ssteds, entlediget 1824,

efter i 2 Aar at have haft Jergen Thisted (se

d. Art.) til pers. Kap.; han dode 11. Juli 1824.
I en Rtekke af Aar var han som Udgiver af
teol. Tidsskrifler literser Vejleder for mange af
Landets Prester, som kun gennem hans >Maga-
zin for Religionslsrere< (1793—1802), >Theol.

Maanedsskrift< (1803—08) og > Theol. Kvartals-
skriftc (1809) gjorde Bekendtskab med de nye
teol. Skrifter i Udlandet. Han var Tidens
Barn og fulgte gennem Aarene Rationalismens
Strom. A. J.

Falti, se Mikhael.
Faltin, Rudolph, luthersk Garnlsonspnest og

Provst i den sydrussiske Provins Bessarabiens
Hovedstad, Kischinew, nidkser Medarbejder for

Israels-Missionen. Efter at Pastor Rudolph Stem
i London er dod, som havde debt langt over
1000 Joder, Andes der blandt de nnlevende
ingen, der har tilfort den kr. K. saa mange dobte
Joder som F. Opvokset i Osterso-Provinserne,
hvor han saa Jodernes fortrykte Forhold,
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Faltin — Familien.

nterede han allerede fra Barndommen af Inter-

esse og Sympati for Israel. Da han efter 2

Aars Tjeneste som Kapellan i Archangel blev

forflyttet til Kischinew i 1859, fandt han sig

omgiven af en Jedebefolknlng paa o. 60,000

Mennesker. Henvendelser fra disse bragte ham
snart ind paa en voksende Missionsvirksomhed

ved Siden af hans Embedsgerning. Fra Tysk-

land og London, og ikke mindst fra Norge, blev

derydet ham Stette af Israels-MisslonensVenner,

saa at han kunde skaffe sig Medhjcelpere og

aabne et Asyl for Proselyter. Af det store

Antal Jeder, som traadte i Forbindelse med
ham, blev hojst 10 % stedet til Daab. I de
ferste 36 Aar, indtil Plnse 1895, var der debt

247 Joder, fra 1864 til 1897 : 277, hvoraf flere

bleve Praester eller Jedemissionterer, nogle for

en Tid F.s Medhjcelpere, saaledes Gurland,
senere Prxst i Mitau og Riga, Rosenstrauch,
Missionaer i KOln, siden i Lemberg, Fried-
ma nn, Missionter 1 Wilna efter nogle Aars
Katekettjeneste hos F., Overssetter af Luthers
lille Katekismus paa Hebr., Feinsilber, Rejse-

pnest bland t Joder og Kr. i Ungarn, Fr. Blum,
jedemissionaer i Tanger 1 Nordafrika. F. er

Svigerfader til den bekendte tyske Forksemper
for Israels-Missionen, W. Faber. A. S. P.

Familien har sit Udsprlng i iEgteskabet
(se d. Art.), den paa guddommellg Indstiftelse

(1 Mos. 2, 24) beroende, saavel 1 det kenslige

Naturforhold, som i det saedelige Frihedsvalg

grundede, monogamiske Forbindelse mellem
Mand og Kvinde, tilsigtende et livsvarigt mu-
limrn adjutorium (gensidig Bistand). F. er da
den i ^Egteskabet rodfasstede sociale Kreds, som
er det ferste Led saavel i det borgerlige som
det kirkelige Samfund, 1 Humanitetens som i

Guds Rige. Den kendes allerede ikke blot hos
Israels Folk (med den polygamiske Sksevhed),

men ogsaa i Hedenskabet, baade med den
romerske Kulturs ejendommelige autoritative

Prasg og hos Platon som Republikens Plante-

skole, men finder sig dog ferst realiseret i sin

gudbestemte Skikkelse i Krdm. iEgteskabet,

hvori F. grundes, har en dobbelt Side: den
ideale, oversanselige : >dets Hemmelighed er
stor, jeg tyder den om Kristus og Menigheden<
(Ef. 5, 32. 23—25), og den sanselige, jordiske:

>de skulle vtere et Ked« (Ef. 5, 29—31), begge
Sider sammensluttede i den xgteskabelige Kter-

lighed. I Analogi hermed gor sig ogsaa i F
et dobbelt Karaktermterke gieldende. Dens
Idealitet er at vrere den ferste Form for Guds
Rige, forsaavidt det er kommet, og tillige Be
gyndelsen til det, som kommer, men dens
Faenomen er den udvortes, borgerlige Gyldig-

hed, hvori den fremtrseder i Samfundslivet med
bevidste Krav og lovbegrundede Rettigheder

(f. E. Arveretten). For Udviklingen af begge
disse Familielivets centrale Livsbetingelser er
det Forsldrenes ansvarsfulde Pligt at virke

naermest bland t F.s Bern, isaer gennem Op-
dragelsen, som i begge sine Retninger, baade
som kristelig og borgerlig, er det uomtvistelige

Udtryk for den Aand, der raader i Forteldrene.

Denne Parallel mellem iEgteskabet og F.s ferste

Led nekker videre. /Egteskabet begynder som
den i 0jne faldende Form af den menneskelige
Ulighed, dog ikke blot, om end isser, i Kens-
forskellen, men ogsaa 1 Begavelse, Dannelse,

Temperament og Karakterprteg, forsaavidt dette

er naturbestemt, og det er iEgteskabets Sasde-

lighedsopgave at forvandle denne gennemgrib-
ende Ulighed til en, i Retning efter det univer-

selle menneskelige Forblllede, saa vidt muligt

fuldkommen Lighed. Med Hensyn til den store

Forskel, Kennenes, er denne Lighedsopgave
udtrykt, fra den ene Side i Apostelordet om
Enheden mellem Hovedet og Legemet, i Kraft

af hvilken Kvinderne skulle vsere deres egne

Masnd underdanige som Herren (Ef. 5, 22;

Kol. 3, 18); fra den anden i Indstiftelsens Bud,
at Manden skal forlade sin Fader og Moder
og blive fast hos sin Hustru, og de skulle vasre

til et Hud (1 Mos. 2, 24), et Ord, som sjaeldent

finder sin fulde Forstaaelse. Det tyder paa
Kvindelighedens overlegne Magt, naar den tager

Manden helt, til Sjsel og Legeme, drager ham
til sig, endog bort fra det, som indtil da var

ham det ksereste, Barndomshjemmet (sml.

Schleiermacher, Pred. fiber den christl. Haus-
stand, Pred., neue Ausg. 1843, I, 562), og for-

ener ham med sig. Anderledes artet og fonnet,

men ligesaa tydeligt fremtneder Ulighedsfor-

holdet indenfor Bernenes Kreds, baade 1 Ken,
Begavelse og Naturpneg, med den samme etiske

Opgave (for Opdragelsen): at forarbejde denne
Ulighed gennem Lydighed mod Foraeldre og
selvhengivende indbyrdes Kserlighed, altsaa ikke

for at ophceve, men for at udjsevne og omstemme
Uligheden til en harmonisk Forskellighed, hvis

Sympati udtrykker sig i F.-Kssrligheden, betinger

F.-Livets Fred og gor det tiltrsekkende for den
fremmede. En ejendommeligog velden skonneste
Form for denne Udjaevning, navnlig af den kens-

lige Forskel, mellem F.s Bern er den alderstegne,

trofaste Kaerlighed mellem Broder og Sester.

En saaledes besjslet F. antager efterhaanden

et Karakterpraeg, gennem hvis bevidste og til-

stnebte Fortsasttelse der danner sig en F. -Tra-
dition, en Totalitet af etiske Synspunkter,

som fortssetter sig gennem de skiftende Shegt-

led og ger sig gsldende med normativ Virk-

nlng i F.s kritiske Oplevelser. I ethvert nyt
Sltegtled indeslutter en saadan Tradition med
Nedvendighed 2 Momenter: en med Fortiden

sammenvokset, til Fasdrenes Eksempel tilbage-

visende Autoritet, og hos de unge, hvem Frem-
tiden tilherer, et Hjerteforhold til de gamle,

beskegtet med Religiesitet (pius, pittas), der
under kr. Paavirkning antager Slsgtskab med
Lydighed mod Herren (Ef. 6, 1; Kol. 3, 20).

Opdragelsesbestraebelser, som gaa i denne Rei-

ning, under hvilke 0velse i Ben, Husandagt
og Leesning i Skriften ber indoptages. udgere

den egentlige kr. Bernetugt, for hvilken Straffen

i og for sig er fremmed. Lykkelig er den F.,

hvis Vtekst kan ske blot under Indflydelsen af

de ntevnte traditionelle Magter, men i Forhold
til Menneskeslsegtens onde Tradition er dette

som gennemgaaende Regel en Umulighed. >En
bitter Rode (Hebr. 12, 15) er fremfor nogen
anden den moderne, blinde Opdragelse, som
foragter det gamle Visdomsord, at Ris frier fra

Helvede (Ordsp. 23, 14), og derved fylder Sam-
fundet med >forbryderske Born«, hvilke den
private Filopsedi nu maa antage sig. Dog maa
Vreden ikke straffe, end mindre Vilkaarlig-

heden, thi da opirrer Straffen Bernene og de
tabe Modet (Kol. 3, 21 ; Ef. 6, 4).
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Til F. herer ogsaa Tyendet. Den under
Nutidens Forhold ofte uloselige Opgave staar

for den troende Menighed fast med sit ideale

Krav, at Tyendet knyttes saaledes til F.s Kreds,

at Tjenerne adlyde deres Herrer, gore deres

Gerning som Guds Vijje, af Hjertet, som Kristi

Tjenere (Ef. 6, 5. 6; Kol. 3, 22—24), og der-

ved erhverve sig Ret til et Hjem der, hvor
deres Gerning er faldet. Vanskeligheden ved
denne Opgaves Lesning er af dobbelt Natur, i

Forhold til Tidernes Forskel. Der var en Tid,

ikke saa fjern, da Slavepreget endnu ikke var
forsvundet (Hustugten), og Herrerne befalede

over deres Tjenere som de, der ikke vidste,

at de selv have en Herre i Himlen, og Persons
Anseelse er ikke hos ham (Ef. 6, 9). Dette

Prag er i den nyeste Tid oftest udslettet af

den overalt gennembrydende Individualisme,

som baade har lest Tjenerne af mange, endog
nedvendige Baand og hos Herskaberne daempet
ialtfald Udbrudet af hovmodige og opfarende

Lidenskaber, men paa den anden Side ogsaa
lost, hvad der var tilbage af det Kaerlighedsbaand,

som endnu nogle faa, baade Herrer og Tjenere,

til Trods for Tidsaanden og en ond Agitation,

have erfaret at knyttes let og naturligt, hvor
Kristi Sind bor i Hjerterne. Begges Forbil-

leder ere: i den gl. Pagt Abraham og Elieser,

isser i dennes Bon for sin Herre til bans Gud
(1 Mos. 24, 12), i den nye Hevedsmanden (Mt.

8, 5—9) og den kgl. Tjeners Hus (Joh. 4, 51

—53).
Bindeledet mellem F. og det omgivende Sara-

fund er Gaestfriheden. Den er en Pligt,

universel for de troende, fordi vi selv ere Gaester

og Udlaendinge paa Jorden, der soge et Faedre-

land (Hebr. 11, 13. 14); og den har sin For-
jasttelse, thi ved den have nogle, uden at vide

det, herbergeret Engle (Hebr. 13, 2 ;
jvfr. 1 Mos.

18; Tob. 11—12). F. V. A.

Familister, nederl. Sekt i 16. Aarh., se Ni-

claes, Hendrik.
Faner brugtes allerede i Oldtiden af forskellige

Folkeslag som Hasrmasrker, om hviike sterre eller

mindre Afdelinger samlede sig. Paa assyr. Re-
liefier ser man Krigsvogne med F. ; Perserne
havde som F. en Guldern paa en Lansespids,

Romerne en Solvern. En assyr. F. baerer et Bil-

lede af en Bueskytte (rimeligvis Guden Asshur);
dervcd fik en saadan F. (ligesom senere de rom.
Standarter med Kejsernes Billeder) en relig.

Karaktcr, og F. kunde da ogsaa i relig. Hen-
seende were et Samlingsmaerke (jvfr. Jes. 11,

10. 12; 13, 2). Ifelge 4. Mos. 2, 2 skulde Is-

raels Bern i 0rken >lejre sig hver hos sit

Banner, ved deres Ftedres Huses Tegn<, og
i Hejsangen (6, 4. 10) siges Bruden at vsere

>forfterdelig som Haere under Banner*.
Indenfor den kr. Verden kom F. frem i en

ny Skikkelse ved Constantin d. st.s labarum
(se d. Art.), der blev et Forbillede for de kirkl.

F. Saadanne kom i Brug baade i den gr.- og
i den rom.-kat. Kirkeafdeling dels til Prydelse
af Kirkernes Indre, dels til Brug ved Proces-
sioner. Oprindelig var Korset alene, uden Fane-
dug, de Kr.s Maerke, fordi det mindede om >Kors-
fsestelsens Hemmelighed< (jvfr. Venantius For-
tunatus's Hymne: Vexilla regis prodeunt —
Fnlget cruris mysterium), og de F., der bsres i

Spidsen for Processioner, skulde vsere Kors uden

Dug. Men efterhaanden indfortes kirkl. Bannere.
I Reglen er Fanedugen ved Hjaelp af en kortere
Tvaerstang opha'ngt frit paa en lang Stang,

der ender i et Kors. Dugen kan have forskl.

Farver ; i Romerk. er den som oftest red eller

hvid og red. Ofte, isser i den gr.-kat. Kirke-
afdeling, ere F.ne prydede med Billeder af
Kristus eller Helgener; paa den F. fra 10. Aarh.
(rimeligvis oprindelig en Krigsfane), der 1864
blev fundet ved Aabningen af de hi. tre Kongers
Skrin i K61n, ser man saal. bl. a. Baldyringer
af Kristus, Mikael og Gabriel. F., der vare
erobrede fra Romerk.s Fjender, bleve ofte op-
hsengte i Kirkerne som Sejrstegn; Joh. So-
bjeski skaeukede saal. St. Peter og Pave Inno-
cents XI den F., han ved Wien erobrede fra

Tyrkerne, og lignende Minder om Sejre over
Tyrker og Ksettere (Huguenotter) fandt Plads
i andre rom. Klrker. Ikke sjaelden sendte
Paverne Fyrster eller K.s Vaabendragere eu
indviet F. (vexillum S. Petri); saadanne mod-
tog t. E. Pippin den lille, Karl d. St., Robert
Guiscard, Vilhelra Erobreren (hans F. synes
at have haft et gult Kors paa hvid GrundJ og
Here af Forksemperne mod Tyrkerne. Vor
>Danebrog< er snart (Paludan-Muller, Sagnet om
den himmelfaldne Danebrogsfane, 1873) bleven
opfattet som >et kirkl. Labarum*, snart (A. D.
Jergensen, Hist. Afhdl. II, 5 f.) sat i Forb. med
Johannlterne (se d. Art.). Biskopper og Abbeder
havde ogsaa ofte deres egne F., og enkelte af
disse fik Betydn. i videre Kredse. Abbeden af
St. Denis's F. blev saaledes Frankrigs F. Det
rom. Pontificate indeholder et Ritual for Krigsf.s

Indvielse og Overgivelse (benedictio et traditio

vexilli bellici).

Ogsaa i den kirkl. Symbolik have F.ne faaet

deres Plads. Ved Siden af Paaskelammet ser
man i Reglen en Sejrsf., og den opstandnc
Kristus har en saadan i Haanden. Joh. Deber
afbildes ogsaa ofte med en F., hvis Dug barer
Indskriften : Ecce agnus Dei. jErkeenglene
bsere F. ; maerkeligt nok er dette ikke Tilfaeldet

med Mikael, naar han fremstilles alene, skent
han kaldes salutis signifer. Mange Konge-
helgener, som Erik d. hi. af Sverig og Ludvig IX
af Frankrig, krigerske Helgener, som Georg,
Mauritius, Joh. Capistrano o. a. og Helgen-
inder, som Ursula, biere ogsaa paa kirkl. Bil-

leder F. Fr. X.
Fangen, Anton Wilhelm, norsk Pnest, f. i

Kristiansand 25. Okt. 1799, blev 1822 teol.

Kand. med Udmaerkelse. S. A. blev han pers.

Kap. til Flesberg. hvor han 1824 blev Sogne-
pnest efter 1 Aars Tid at have vaeret konsti-

tueret som Garnisons- og Tugthusprcest i Kri-
stiania. I 1832 blev han Spr. til Birid, 1839
Garnisonspraest i Kristiania, 1847 Spr. til Aker
og 1861 efter dette Kalds Deling Spr. til Vestre

Aker. I 1859 var ban blevet udnaevnt til Hof-
prtedikant. Efter Opdrag af Kirkedepartementet
deltog han sammen med Kaurin og Wexels i

Udgivelsen af den norskc K.s symbolske Beger
saavel i Overssettelse (1850) som i Grundteksten
(1853). A. B.

Fangenskab, det babylonske, se babylonsk
Landfiygtighed (I, 195).

Fant. 1) Michael F.. f. 16. Aug. 1718 i

Alfta i Gefleborgs Len (Slsegten stammer fra

Gaarden Fanta i Osterbotten i Finland), May.
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1743, Pnest 1746. ekstraord. Hofpnedikant

1747. Spr. i Eskilstuna i Strengnas Stift 1752,

d. 7. Nov. 1754. F. havde Navn som en al-

vorlig Pnest og nidkscr Pnedikant. Efter bans

Ded udkom bans >Christeliga betraktelser Ofver

samteliga Son- och HOgtidsdagars Evangelier<

(I—IV, 1760—62). — 3) Johan Micbael F.,

fbrcgaaendes Halvbroder, f. 14. Okt. 1735 i

Alfa, Mag. 1758, Pnest 1760, ledsagede som
Pnedikant den Sendefaerd, der afbentede Kron-

prinsens Brad i Kbhvn, blev ordinarie Hof-

pnedikant 1768, Dr. theol. 1772, Domprovst i

Vesteiis s. Aar, 1796 Spr. i Leksand; d. 27.

Febr. 1813. F. ansaas for en af sin Tids

bedste Pnedikanter i Sverig. 1783 udgav ban
under Titlen > Anvisning att predika< en Overs.

af Bastholms >Geistlige Talekunstc Foruden
Pnedikener og Taler bar F. udgivet >Salig-

hetens ordning till de enfaldiges tjenstc, 1799

(opnykt flere Gange). — 3) Erik Michael P.,

Sao af Michael F., f. i Eskilstuna 9. Jan. 1754,

Faderens Dodsaar. Han stottedes under sin

Oprsekst af Farbroderen, var Nr. 1 ved Magister-

promotionen 1776, blev Docent i Veltalenhed

1777, Prof, i Historie 1781, flk foruden sit

Professorat 1788 Alunda og Morkarla Pastorat,

blev Dr. theol. 1800, Prof, emeritus 1816 og

dede 24. Okt. 1817. F. er ved Siden af C. G.

Nordin Repraesentant for den Skole af kritiske

Kildegranskere og laerde Samlere, der fulgte

Erik Benzelius's Traditioner. Allerede som
ung Docent planlagde F. og Nordin et stort

Corpus Historicorum et Diplomatum for Sverigs

*Wre Historie, hvoraf han udgav en Prove i

Conspectus rei diplomaiicce Svecanm. Forst mod
Slntn. af hans Liv begyndte 1. Bind af det

store Samlingsvterk Scriptores rerum Soecicarum
Haiti /Evi at blive trykt. Denne Del, der ud-
iom 1818, bxerer F.s Navn som Udgiver; den
fuldendtes af E. G. Geijer og J. H. Schroder,
som med iErkebiskop Lindblom og P. F. Auri-

villias ondertegnede en Fortale, hvori det
hedder, at Bindet med Rette bar kaldes F.s

Vcrk. S. A. udkom 4 Dele af et kronologisk

Register til den sv. Historie af F. Som Hi-

storieskriver bar F. (1794) fortsat Lagerbrings
>Svea Rikes Historia< fra 1457 til Sten Sture
& yngres Ded, saint udgivet et Udkast til

Gustaf II Adolfs Historie (1784—85) m. m.
Desudeu bar han nedlagt Frugterne af sine

Isrde Undersegelser i over 300 Disputationer

hvoriblandt : Acta et Litterce ad Historiam Re-
[ormationis in Svecia, 1803—7 ; Monumentorum
Fefcram Historian Sveo-Gothicce Prolegomena,
1814—15). Fra 1793 til sin Ded var F. Med-
ian af de (Commissioner, der skulde arbejde
paa Psalmebogens Forbedring. O. A.

Fannel, Fader til Profetinden Anna (Lk. 2. 36).

Fara, By i Judsea (1 Mk. 9, 50 efter Vulg.),

se Pireathon.

Faran, se Paran.
Farao, i Biblen det ssedvanlige Ord, hvor-

ned JEgyptens Konge betegnes. F. er aaben-
bart ikke noget hebr. Ord, men Gengivelse af
et segyptisk. I de talrige aegyptiske Tekster,
som man i vore Dage har fremdraget, og som
man har lasrt at laese og tolke, vil man, ssrlig
i Skrifter, hvori den daglige Tale gengives,

finde, at Betegnelsen (der udtaltes omtr.

per-aa eller par-aa og betyder >det store Hus<)
anvendes paa samme Maade som F. i de af de
bibelske Beger, der behandle seldre Tiders Hi-
storie; det bruges som Betegnelse for jEgyp-
tens Konge, naar hans Personnavn ikke
an fores. Da ^Egypten 525 f. Kr. mistede sin
Selvstrendighed og kom til at adlyde fremmede
Herskere, der residerede udenfor ^Egypten, var
der ikke mere Brug for Ordet, som horte hjemmc
i den daglige Tale. Det Andes derfor heller
ikke anvendt i, hvad vi have tilbage af senere
Tiders sgyptiske Literatur. Kun i hieroglyf-
iske Indskrifter paa Tcmpelvtegge finde vi Ordet
brugt ogsaa i denne sildige Tid om Landets
Herskere, endog om romerske Kejsere. Men
disse Indskrifter ere ikke affattede i Datidens
Talesprog; til dem er benyttet et aeldgammelt
Skriftsprog (>det hellige Sprog<), fra bvilket
Talesproget havde fjernet sig meget stserkt.

Man vil kcgge Mserke til, at i de bibelske
Skrifter, der behandle seldre Tider, saaledes de
5 Mosebeger, Afsnittet om Salomo i Kongernes
Bogcr osv., anvendes Ordet F. korrekt, d. v. s.,

det forbindes aid rig med Kongens Person-
navn. Derimod flnde vi i de Skrifter, der be-
handle forholdsvis senere Tider, d. e. det 7.

og 6. Aarh. f. Kr., Ordet F. anvendt mindre
rigtigt, paa en uaegyptisk Maade, neralig i For-
bindelse med Navnet, saaledes: 2 Kong. 23, 29
og 39 f.: F. Neko; Jer. 44, 30: F. Hofra. Vi
have her et af de ikke faa Smaatrcek, der vise,

at Pentatevken har grundigere Kendskab til

Forholdene i ^Egypten, sarlig i reldrc Tider,
end andrc, ellers hejst paalldelige, bibelske
Skrifter. De sgyptiske Konger havde lange
Titler, bestaaende af forskellige Led, som vi

kende fra Indskrifterne. En af disse Titler

(hvad man lseser pe-ra eller pe-re, d. e.

>Solen<) har i Formen en vis Lighed med det
bibelske F., hvorfor Rosellini og andre have
antaget, at F. var en Gengivelse af dette Ord.
Men dels staar det lydligt noget fjernere fra

F. end per-aa; dels bruges det i ^Egyptisk neppe
om Kongen, uden at andre Ord tilfojes. 1

Reglen bruges det i Forbindelse med Kongens
Personnavn. Det forekommer i det hele kun
sjffildent om Kongen; per-aa er derimod meget
hyppigt. Man bar ogsaa tankt, at F. kunde
were en Omskrivnlng af det koptiske uro
(>Konge<), med Artiklen p-uro; det betegner
>Konge < i Almindelighed og kan vistnok ogsaa

bruges om iEgyptens Konge; men i Reglen
bruges dette Ord netop om fremmede Konger og
Fyrster i Modsaetning til iEgyptens Konge.
Der kan derfor neppe vrere nogen Tvivl om,
at det bibelske F. betyder >det store Hus<.
Omskrivninger af denne Art. ere ikke ussed-

vanlige i Osterlandene, baade i seldre og nyere
Tider. Med Hensyn til den nojagtige Udtale
af Ordet, kunne vi ikke give naermere Oplysning,
da den sgyptiske Skrift ligesom Hebr. er Kon-
sonantskrift. V. S.

Faratoni, By i Judaea (1 Mk. 9, 50, efter den
gr. Tekst); se Pireathon.

Farebog er den danske Betegnelse fra Middel-
alderen for Breviariet, det liturgiske Skrift

paa Latin, der indeholder Romerk.s Tide-
benner (om disse se Art. Tidebon). Brevia-
rium (Udtog) brugtes bl. a. i den tidlige Mid-

Digitized byGoogle



12 Farebog.

delalder som Navn for de Vejledninger (direc-

toria) i kirkl. Forskrifter (rubricce) om Ritus

baade ved Messen og Tidebonnerne, der kun
indeholdt Formularernes Begyndelse. Selve de
gudstjenstlige Handlinger bleve dengang udferte

efter de sserlige Beger, som bver for sig inde-

holdt den fulde Ordlyd (derfor kaldte plenaria)

afde enkelte Dele af Tjenesterne (saasom Missale,

Psaltetium, Lectionarium, Homiliarium, Hym-
narium, Antiphonarium, Responsoriale osv.).

Da man af praktiske Grunde samlede alle Tide-

bannerne 1 et sserligt Skrift, gik Navnet Breoi-

arium efterhaanden, siden 12. Aarh., over paa
dette, og siden PiusV er det officiel Betegn-

else for F. Udarbejdelsen af dette for K. saa

vigtige Skrift skyldtes formentlig Hensynet til

Saekulargejstlige og rejsende Munke, der vare
forpligtede til Tidesangen, men ikke kunde
vsere til Stede ved Kortjenesten ; hermed stemmer
det dske Navn (fare = rejse, faerdes); i Eng-
land bed F. portuary (portiforium). Ved Kor-
tjenesten brugte man dog kenge (og bruger
ofte endnu) de sserlige Skrifter, hvoraf F. er et

Uddrag.
Da Tidebannernes Sammensaetning (Indh. er

en Sammcnarbejdelse af forskelligartede Banner
og Lsesestykker af Skriften, Homilier og Helgen-

levnedstegninger med de gltestl. Psalmer som
Grundbestanddel) oprindelig bestemtes af Bis-

perne eller Klostrenes Ledere, frembad Middel-
alderens F.er en broget Mangfoldighed af stedlige

Ejendommeligheder, ikke mindst foraarsaget ved
lokale HelgenofBcier. Vestens Breviarier falde

dog i 3 Grundtyper. 1) Den ambrosianske
F, nu kun brugt i Milano; 2) den mozarab-
iske, i sin Tid gaengs i Spanien, nu kun be-

varet i Toledo og 3) den romerske, bygget
paa den Skikkelse, som Benedict fra Nurcia i

sin Regel (Kap. 8—19, det aeldste fuldstendige
Billede af disse Bedegudstjenester) gav Tide-
laesningen.

Da BenedictinernesTidebenner gennem Gregor
d. store bleve Grundlag for Roms liturg. Bede-
gudstjenester, ved iErkebiskop Theodorus af
Canterbury indfertes i den angelsachsiske K.,

ved Bonifatius i Tyskland og ved Karl d. st.

havde faaet betydelig Udbredelse i bans vidt

strakte Rige, samt ved Chrodegang (I, 507) kom
til at hare til Kannikernes daglige Gudstjenester,
havde den rom. F., da den udarbejdedes, de
bedste Udsigter til at blive Romerk.s Norm for

Tidesangen. Den F., som i snaevrere Forstand
kaldes Breviarium Romanum og gennem Fran-
siskanerne fik vid Udbredelse, er en Gengiv-
else af den forkortede Form for Tidebonnerne,
som Gregor VII indforte i det rom. Kapel. Den
revideredes 1241 paa pavelig Befaling af Gene-
ralen Haymo. I 16. Aarh. Lad der hajlydte
0nsker om en ny Udgave, da den efterhaanden
var blevet for omfattende, og Helgenkrenike-
stoffet havde bredet sig paa Skriftens Bekost-
ning. Paa Clemens VU's Befaling foreslog da
Fransiskaner-Generalen, Kard. Quignonez en Re-
vision 1535 (Breviarium S. Cruris, efter bans
Titelkirke), der lagde Hovedvsegten paa Psalteret

og Skriftlffisningen, saaledes at hele N. T. og
store Dele af G. T. ved lectio continna kestes
i Flugt i 1 Aar. For Quignonez var Tideban-
nen vaesentlig Andagtsevelse, og denne Opgtv-
else af den rom. Laere om Tidesangens relig.

Vserdi, samt hans Kritik overfor Legendelaese-
stykkerne foraarsagede en stasrk Indsigelse, isser-

fra Sorbonnen, mod hans Udgaver, og 1558
forbad Paven Bogens Udbredelse. I Spanien
brugtes den dog meget, og i England blev
den Grundlag for Common Prayer Book af 1549.

Paa Trienter-Konclliet nedsattes en Kommis-
sion til F.s Revision, der vaesentlig arbejdede
med Kard. Caraffa's (Paul IV) Forarbejder.

Trods Omarbejdelser og store Beskseringer be-

holdt den det Praeg, Helgendyrkelsen har sat paa
F. Paa Grundlag af dens Arbejder udgav Pius V
(ved Bullen Quod a nobis 1568) et offlcielt

Breviarium Romanum, der forbad Brugen af
alle, der ikke havde 200 Aars Aldershaevd. De
vigtigste senere Revisioner ere fra 1602, 1631
og 1886 (editio typica hos Pustet i Regensburg).

Dog har F. paa sit Sejrstog ogsaa madt al-

vorlig Modstand. I Frankrig udarbejdede man
i 18. Aarh. nye Revisioner. De histor. Under-
segelser af Helgenlegenderne havde nemlig paa-
vist Uaegtheden af meget af F.s Stof ; hertil kom
Jansenismens Uvilje mod det Praeg, Helgen-
dyrkelsen satte paa F., og Gallikanismens Mod-
stand mod Roms Enevtelde. Man vilde gere

F. mere til en Laere- og Opbyggelsesbog og
fordrede Fornyelse af den Ltesning af Psalteret i

Ugens Lab, der er bleven ganske overskygget af

de indskudte HelgenofBcier. Bl. a. fik Paris 1735
en renset F., og 1787 approberedes en for Mau-
rinerne. Disse fr. Breviarier, der vise ind-

gaaende Skriftkundskab og varm Religiesitet,

ere i vort Aarh. lagte til Side paa Grand af
den stserke ultramontane Bevaegelse. Roms
Talsmaend i denne Sag vare Grev Montalem-
bert, Abbed Gueranger og L. Veuillot i L'Univers.

F. deles i 4 Hovedstykker: det egentlige Psal-

terium (de kanoniske Tider til almindelige Uge-
dage), Proprium de tempore (til Kirkeaarets

Herrefester), Proprium sanctorum (til Helgen-
dage), Commune sanctorum (for Fester uden
sserlige Offlcier), hvortil kommer foruden Kalen-

dariet Acre Tillseg, isser indeholdende Maria-

Officier og Dede-Offlciet. For lokale Helgen-
tjenester ere dog sserlige Offlcier (Diacesan- og
Ordenspropria) tilladte.

F.s kirkelige og religiose Betydning har vseret

stor. Den indeholder ophajede Partier og vidner
om Middelalderens liturgiske Evne. I Forfalds-

tider har den, trods det Praeg, Helgendyrkelsen
giver den, holdt Skriftkundskab oppe, og den
har baaret en Arv fra de aeldste kr. Tider
(saerlig ved sit indtrsengende Vidnesbyrd om
Synds- og Naadeserfaringen) ned gennem Aar-
hundreder. De gamle Breviarier have ogsaa

ved deres forskellige Helgen-Officier Vserdi for

den stedlige Kirkehistorie. De Uddrag af F.,

der i den senere Middelalder foranstaltedes paa
Folkemaalet for Laegfolk og forsynedes med
forskellige Tillseg til Andagtsavelsernes Fremme,
have ikke alene ^jent Menighedens religiose

Trang, men ere ogsaa vigtige Kilder for Kunst- og
Kulturhistorien, da de i Reglen forsynedes med
hejst interessante Miniaturer. Saerlig ere de
fr. livres d'heures fra den gotiske Tid og Re-

naessancens Begyndelse sande Perler. De seldste

trykte F. hare til de starste Sjaeldenheder og

staa som maerkelige Vidnesbyrd om Pressens

Fnldkommenhed i dens forste Virketid.

Den graeske K., der har bevaret den gamle
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ugentlige Gennemuesning af Psalteret, bar i sit

Horologion et delvist Sidestykke til F. (for

de almindelige Ugedages Offlcier; de srerlige

Offlcier staa i 5—6 andre Beger); ved Tide-

bennernes Leaning i Klrken bruges sarlige

Beger. — Medens den ref. og luth. Kirkeaf-

deling (om den liturg. Gudstjeneste i de luth.

Skoler og Kapitler samt Morgen- og Aftenguds-

tjenesten, se Art. Tidebenner og liturgisk

Gudstjeneste), trods den store Kserlighed til

Davids Psalmer som Andagtsbog, opgav F., har

den engelske K. ved sin Bibeholdelse af en

liturg. Gudsyeneste Morgen og Aften, bevaret

store Stykker af den (dog selvfelgelig paa

Engelsk) i sin Prayer-Book (se ovenfor). Men
i Stedet for F.s talrige Smaalsesestykker gennem-
gaas i Lobet af Aaret N. T. i Sammenhseng
2 Gange, G. T. en Gang (med ringe Undtag-

elser) og hele Psalteret synges i 1 Maaned. I

Hymns Ancient and Modern ere Dele af F.s

bedste Hymne-Indhold gengivne (ogsaa i den

luth. og ref. K.s Psalmer gaa mange af F.s

Hymner igen). I England bevirkede Tractari-

anernes Fremhtevelse af F.s Fortrin en varm
Interesse for Studiet af den, medens Forslag

til dens Genoptagelse i de andre evang. Lande
ikke have fundet nsvnevterdig Tilslutning (V.

Thalhofer, Handbuch der kath. Liturgik II,

Freiburg 1890, 344 f. ; S. Bfiumer, Gesch. des

Breviers, Freib. 1895; Probst, Brevier und
Breviergebet, 2. Ausg., Tub. 1868; Battifol,

Hist, du breviaire Romain, Paris 1893; Soko-

low, Darstellung des Gottesdienstes der orth.-

kath. Kirche des Morgenlandes, Berlin 1893;

M. Zimmennann, The divine Office in the

Greek Church, London 1893). J. O. A.

Farel, Guillaume, f. 1489 i Gap i Dauphinl,

kom 1508 til Universitetet i Paris, hvor han
1517 blev Magister. Forarget over Prsesternes

Levned og paavirket af de nye Ideer, som for-

kyndtes af Lefevre d'Etaples, gennemgik han
1518—21 en aandelig Krise og tilegnede sig den
evang. Tro. En Tid var han La?rer ved Kar-

dinal Le Moines Kollegium, men han maatte
paa Grund af sine Anskuelser snart forlade

Paris. Biskop Briconnet af Meaux, som paa
det Tidspunkt endnu var en Ven af Ref. (I,

387), knyttede ham til sig, men de ferste

Forfolgelser mod de evangelske nudtc ham til

at forlade Landet. I Basel blev han venligt

modtaget afOekolampadius, under hvis Indflyd-

•else han udviklede sig til en betydelig Prsedi-

kant; han optraadte 1524 ved en Disputats og

var Prsest for de fr. Flygtninge, men Raadet
befalede ham at forlade Byen. Da han der-

«fter pnedikede i Montbeliard, forefaldt der

saa voldsomme Optrin, at Oekolampadius maatte
formane ham til at vaere besindig; fordreven

derfra kom ban til Strassburg, hvor han traadte

i Forbindelse med Bucer og Capito. Fra 1526
virkede han i Aigle, og efter at han 1528 havde
vakt Opmerksomhed ved en Disputats i Bern,

blev det ham overdraget at forkynde Reforma-
tionen i de Menigheder, der stod under denne
By, og han berejste da en stor Del af det
romanske Schweiz. Naar Kirkerne bleve luk-

kede for ham, talte han i Huse og paaTorve;
hyppig blev han forfulgt, undertiden mis-
handlet, men mange Steder fandt Evangeliet
Indgang, isser i Neuchatel. 1532 besegte han

Valdesier-Dalene i Piemont, og paa Tilbage-

vejen standsede ban i Geneve. Her var han
gentagne Gange nter ved at bllve myrdet, og
han flygtede da til Orbe, men sergede for, at

Antolne Froment fortsatte hans Gerning. Ved
Bernernes Meilemkomst flk Reformatorerne
snart Tilladelse til at virke i Geneve, og F.

vendte tilbage for sammen med Viret at tage

Kampen op paany. Modstanderne gjorde For-
sog paa at forgive dem, men Disputatscr, der
afholdtes 1534 og 35, sikrede Ref.s Sejr: Dom-
klrken blev aabnet for F., en Prasdikcn af
ham fremkaldte en Billedstorm, Messen blev
afloat af en evang. Gudstjeneste, alle Hellig-

dage, undtagen Sendagen, afskaffedes, og der
blev indfort en streng Kirketugt. 1536 for-

lagde F. sin Virksomhed til Pays de Vaud,
men overlod snart Arbejdet der til Viret og
rejste selv tilbage til Geneve, hvor han nu flk

en Medhjselper i den unge Calvin (I, 451). De
2 Pnester kom imidlertid ved deres Strenghed i

et spsendt Forhold til Borgerskabet og bleve
1538 udviste. F. rejste til Neuchatel, virkede
her troligt under en ha?rgende Pest og over-

vandt de misfornejedes Modstand. 1541 kunde
han og Calvin vende tilbage til Geneve, men
allerede Aaret efter rejste F. til Metz, og for-

dreven derfra pnedikede han i Gorze, hvor
hans Optneden fremkaldte saa voldsomme Tu-
multer, at flere Personer dncbtes, og han selv

blev saaret. 1544 vendte han tilbage til Neu-
chatel, og indtil sin Ded var han Menighedens
Leder der. Han indferte en lignende kirkelig

Ordning som den, Calvin havde skabt I Geneve.
Calvin indtog nu den ferste Plads blandt de
schweizerske Reformatorer, og F. var den ferste

til at indromme ham denne Forrang. F. enskede
intet mere end at tjene Calvin; han sagde, at

han hellere vilde vsre den ringeste i Geneve
end den ferste noget andet Sted. Han turde
dog ikke forlade sin Post i Neuchatel. men
holdt Forbindelsen vedlige med mange andre
Menigheder. I en Alder af 69 Aar tegtede han
Marie Torel, som for sin Tros Skyld var flygtet

fra Rouen, men han blev ved at rejse, besegte

anden Gang Valdesierne, pnedikede i sin Fade-
egn og i Grenoble og tilsaa Menigheden i

Metz. Han dede 13. Sept. 1565.

F. var en djterv Folkepnedikant; hans Rest
var sterkere end Klrkeklokkerne, hvormed man
i Metz vilde overdeve den, hans Sprog ind-

tnengende og klart; der var i hans Tale en
Fantasi, som fcengslede, og en lid, som tendtc
Ligeledes var han en betydelig Organisator.

Derimod stod han ikke som Teolog i ferste

Rcekke. I Begyndelsen fulgte han i Lwrespergs-
maal Oekolampadius og Zwingli, men senere

sluttede han sig neermest til Calvin. Han blev

beskyldt for at hylde antitrinitariske Anskuel-
ser, fordi han stterkt fremhsevede Fadereus
Gerning, og tog sig denne Anklage nan-, men
afviste den ogsaa ved enhver Lejlighed. Han
var unionsvenlig og arbejdede for Lutheranernes
og de Reformertes Forenlng. Hans Hoved-
skrifter ere: Sommaire, 1534 (paany udg. af

J. G. Banm, Geneve 1867), den ferste evgl.

Dogmatik paa Fransk, og La maniire et faston,

Neuchatel 1533 (paany udg. af Baum, Strass-

burg 1859), den aeldste evang. Liturgi paa
Fransk. Desuden udgav han polemiske Skrifter
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14 Farel FarisaBere.

mod de rom.-kat. Vildfarelser og Misbrug (M.
Kirchhofer, Das Leben W. F.s, I—II, Zurich
1831—33; L. Junod, F., reformateur de la

Suisse romande, Neuchatel 1865; H. Heyer,
G. F., developpement de ses idees theologiques,

Geneve 1872; Goguel, Vie de F., Montbeliard
1873; F. Bevan, W. F., London 1893). C. E. F.

Fares, se Peres.

Farfa (S. Maria diFarfa), beremt ital. Benedic-
tinerabbedi i Sabinerbjergene ved den lille Flod
F., blev grundlagt af Franker og havde laenge

frankiske Abbeder. En aldeles upaalidelig Lc-
gende fortaeller, at en hi. Mand ved Navn
Laurentius, der i Julian den frafaldues Dage
kom til Rom fra Syrien, skal have grundet
Klostret, som derpaa skal veere blevet odelagt
af Langobardcrne eller, efter en anden Over-
levering, allerede af Vandalerne. Siden skal

saa Pilegrimmen, Thomas fra Maurienne ved
Hertug Faroald af Spoletos Hjaelp have gen-
°pby8get det, °g ' aea folgende Tid er det da
hurtig blevet fyldt med Munke og beriget med
Jordegods, som skaenkedes det af Hertugerne
af Spoleto og af de frankiske og langobardiske
Konger. En Kronike af en ukendt Munk i 9.

Aarh. (Liber constructionis Farfensis, udg. af
Bethmann i Mon. Germ. XI, 520—30), der kun
delvis og i en omarbejdet Skikkelse (J. Giorgi
i Archivio della Societa Romana di Storia Pa-
tria II, 409 f.) er kommen til os, fortaeller

Klostrets Historie 705—857. En anden Kronike
(Destructio Farfensis, anf. Sted 532—39), der
i Beg. af 11. Aarh. blcv skreven af Abbed
Hugo af F. (d. 1039) skildrer dets sorgelige
Sksebne under den store Forfaldstid i Italien,

da Saracenerne odclagde det (891), og da ugude-
lige og usaedelige Abbeder huserede der med
deres Kvinder og Born. I Odo af Clunys Dage
segte Abbed Alberic at bringe Klostertugten
paa Fode; men en varig Bedring indtraadte
ferst, da Abbed Hugo paany indforte Clunia-
censer-Regelen (Usus Pharphenses fra 1039—
48, trykte i Vetus disciplina monastica, 1726).

Allerede 1026 maatte Hugo dog skrive et Skrift

om Klostrets Tilbagegang (De diminutione mo-
nasterii, anf. Sted S. 539—43), og ban sendte
Kejseren en Klage over Forholdene (anf. Sted
543). Hugos Skrifter ere skrevne paa godt
Latin, og i den cluniacensiske Vaekkelses Dage
stod F. i Spidsen for det aandelige Liv i de
Egne. Da Abbed Hugo dode, efterlod han en
Kreds af Munke, som fortsatte hans Vserk, og
til den horte Gregor af Catino-Grevernes Slaegt,

der forfattede Liber gcmniagraphus sive clero-

nomialis eccles. Farf., »F.-Registret«, dereretaf
de vserdifuldeste Skrifter til Oplysning af Italiens
Historie fra Langobardernes Tid til 11. Aarh.,
fordi det indeholdcr en Maengde vigtige Akt-
stykker, udstedte af Paver, Kejsere, Konger,
Hertuger og andre. Gregor udarbejdede end-
videre L/fcer largitorius eller, som han ogsaa
kaldte Bogen, Lib. notarius sive emphiteuticus,
der indeholder Dokuroenter fra 792 til Gregors
egen Tid ; Floriger cartarum, en udforlig topo-
graflsk Indholdsfortegnelse til >Registret< i alfa-

betisk Orden,"og Chronicon Farfense, en kritisk

Belysning af Construciio og Destructio ved Hjaelp
af de hist. Aktstykker, som >Registret< inde-
holdcr. I 12. Aarh. oprandt der atter en
sorgelig Tid for det rige Abbed i; 2 Abbeder

stredes om Klostrets store Indkomster, medeos
Munkene led Mangel paa alt. I Slutn. af 14.

Aarh. blev F. Kommende for en Kardinal, og
siden 1842 har det vaeret tillagt Kardinal-

biskoppen af Sabina (om Farfa-Krenikerne se

U. Balzani, Early Chroniclers of Europe. Italy,

London 1883, 106 f. 149 f.).

Farfar, syrisk Flod (2 Kong. 5, 12), vistnok

identisk med Nahr el-Awadsch, der udspringer

paa Hermon og lober mod 0st, indtil den
taber sig i Orkenen.

Farisaeere (peruschim) kaldes hos Josefos

og i N. T. Tilhaengerne af det strengeste Parti

indenfor den sildige Jodedom (jvfr. Ap. G. 26,

5; 15, 5), der sluttede sig om de Skriftlserde

og med hensynsles Folgerigtighed vilde fare

disses Ideal af Lovopfyldelse ud i Livet (jvfr.

det nytestl. Dobbeltudtryk: »Skriftlaerde og
Farisaeere <). Navnet F., der kun sjaslden forc-

kommer i den seldste rabbinske Overlevering,

betyder >Separatister<, »afsondrede<. Sandsyn-

ligvis er det fra ferst af blevet tillagt Ret-

ningen af Modstandere, men er saa blevet op-

taget (som Hsedersnavn) af dens egne Tilhaeng-

ere: hvad disse satte sig som Maal, var netop

>at afsondre sig<, ikke blot fra al hedensk
eller halvhedensk Urenhed, men ogsaa fra den
Urenhed, som efter deres Renhedsopfattelse

klaebede selv ved Massen af deres egne Lands-

maend. Indbyrdes holdt F. nser sammen, hvor-

for de ogsaa gensidig kaldte hinanden »Faeller«.

chaberim (af chaber, Naeste) i Modsaetning til

>Landets Folk«, am-haarez, d. v. s. til den
store Maengde, >som ikke kendte Loven< (Joh.

7, 49). Den Aandsretning, som F. reprsesen-

terede, var ingen anden end den, der siden

Eksilet og navnlig siden Esra overhoved var
blevet den fremherskende i Israels religiose

Liv. Til Forskel fra Saddukaeerne, der ud-
gjorde det jodiske Fodsels- og Magtaristokrati

og repraesenterede den verdslige Aand i Folket,

dannede F. Folkets religiose Aristokrati,
der paa monstergyldig Maade vilde gennemfore
den Lovlydighed, som ifolge Skriftlaerddommen
var det hele Folks Maal, og ved denne sin

strenge Underordning under Loven vilde vaerne

om Folkets religiose Ejendommelighed. Ikke
alle Skriftlserde var tillige F. (jvfr. det i Steder

som Mk. 2, 16; Lk. 5, 30; Ap. G. 23, 9 liggende

indirekte Bevis); og end mindre var alle F.

tillige Skriftlserde. Men de ikke-farisaeiske

Skrifthcrde var dog uden Tvivl Undtagelser;

og Grundlaget for F.s Lovkundskab og Lov-
opfyldelse var intet andet end de Skriftlserdes

Tolkning og Videreforelse af Loven. F. var de
Skriftlserdes Parti.

Vore vigtigste Kilder til Farisaeismens Hi-

storie og aandelige Ejendommelighed er Jose-

fos's Vaerker og N. T., dernaest de saakaldte

Salomo-Psalmer og den celdste rabbinske Over-

levering. Saa lidt, som man af den sidst-

nxvnte Kilde erfarer om Farisa-ismens histo-

riskc Oprindelse og Modssetning til Saddukae-

ismen, saa uvurderlig er den til Anskuelig-

gorelse af det Liv under Loven, som var F.s

Ideal.

I Historiens Lys indtrseder F. for forste Gang
under Makkabaeeren Johannes Hyrkan (130

—

105 f. Kr.), idet Josefos ved at fortalle, at

denne Fyrste brod med F. og sluttede sig til
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Saddukaeerne. Ligesom imidlertid disse sidste

uden Tvivl haenger sammen med det graesk-

venlige Parti i den forraakkabaeiske Tid, saa-

ledes er efter al Sandsynlighed F. Arvtagere

efter de saakaldte Asidaeere (>Pletlster< eller

>fromme<), der fra forst af havde stottet den
makkabaeiske Rejsning, men atter havde trukket

sig tilbage, da Rejsningens religiose Maal var

naaet, og Makkabaeerne skred frem til Kamp
for national Uafhsengighed og politisk Magt
(jvfr. 1 Mak. 2, 42; 7, 12 f.). Efter at Makka-
baeerne til Fortraengsel for den gamle ypperste-

pnestelige Familie havde vidst at erhverve sig den
ypperstepraestelige Vaerdighed og samtidig havde
grundlagt et politisk Dynasti, blev Kloften mellem
dem og >de fromme< eller >afsondrede< stadig

dybere, og det er vel forstaaeligt, at der under
Hyrkan indtraadte et formcligt Brud. Dette

Brud vedvarede under Aristobul I og skaerpedes

yderligere under Alexander Jannaeos (104—78),

da F. endog opgav sin politiske Passivitet,

rejste Folket til Opror og indkaldte en syrisk

Konge. I denne Kamp paa Liv og Dod sejrede

Alexander; men dog skal han have givet sin

Dronning og Efterfolgerske Salome Alexandra
det Raad at udsone sig med F. Disse, der
altid havde stor lndflydelse paa Kvindernc,

flk under alle Omstaendigheder nu Ledelsen i

sin Haand: paa denne Tid var det rimeligvis,

at de Skriftlaerde blev optagne i Synedriet i

Jerusalem, og den aandelige Lederstilling, som
F. under Alexandra vandt, tabte de ikke siden

:

selv under Romerne og Herodianerne forblev

den vsesentlig urokket. Folkets politiske Nod
i den romerske Periode stillede F. under Syns-

punktet af en guddommelig Tilskikkelse, der

maatte baeres, indtil den blev haevet ved gud-

dommelig, messiansk Indskriden. Men i dcres

Hjerter ulmede dog Hadet til Rom, hvis Herre-

domme over Israel de ligefuldt folte som en
forbryderisk Anmasselse, og af deres Kreds
fremgik derfor ogsaa Zeloternes Parti, der

vilde hidfore Gudsfolkets Befrielse med Void
og Magt. Paa Jesu Tid var F. Folkets aner-

kendte aandelige Ledere, og dem var det, som
fastslog Jodefolkets Stilling til Krdm.

Josefos fremhaever som karakteristisk for F.,

at de laerte »Sjaelens Udodelighed< (d. v. s.

lacrte de dades Opstandelse og en fremtidig

Gengaeldelse), samt at de paa en Gang haevdede

den menneskelige Frihed og >Sktebnens< Med-
virken ved enhver Handling (d. v. s. fastholdt

Menneskets personlige Ansvar, paa samme Tid
som de anerkendte Guds Almagt og Alvirk-

somhed); i N. T. neevnes det lejlighedsvis, at

F. troede baade paa Opstandelsen og paa Engle

og Aander (Ap. G. 23, 8). Paa alle disse Punkter
indtog F. den sildige Jodedoms rettroende

Standpunkt overfor Saddukaeernes afvigende

Holdning; og det samme var i Virkeligheden

Tilfaeldet, naar de paa Retsudviklingens og
Etikens Omraade erklaerede den skriftlaerde

Tolkning og Videreforelse af Loven for ligesaa

forpligtende som Loven selv og derfor fandt

en Hovednorm for sin Retfaerdighedslaere i det,

som var sagtj til de Gamle (Mt. 5, 21 f.), i de
Gamles Overlevering (Mk. 7, 3. 5; jvfr. Gal. 1,

14). Paa dette sidstnaevnte Felt har Farisoe-

ismen og den ortodokse Jededom overhoved
saerlig udpraeget sin aandelige Ejendommelig-

hed. En fast udformet, normativ Troslsere

besad den sildige Jededom overhoved ikke;
men vel besad den en ubetinget forpligtende

Lov og en denned jaevnbyrdig, stadig rigere

udviklet Lovtradition, der med et Utal af Rets-

bestemmelser og kasuistiske Forskrifter regu-

lerede baade Samfundslivet og den enkeltes Liv
og som et tsetmasket Net spaendte sig over alle

Livets Forhold og Situationer. Tanken om
ved denne Lovtraditions Hjaelp at laegge det
udvalgte Folks Liv helt ind under Lovens
Herredomme, har i sig selv noget storslaaet

ved sig ; men dens Gennemforelse ledte i Virke-
ligheden til Smaalighed og til svacre praktiske
Misligheder, som Jesu Kritik af Farisaelsmen
skarpt har belyst. Jo fuldstaendigere det Regle-
ment var, som man udfaerdigede for det hele
menneskelige Liv, des mere gik den saedelige

Handlens Frihed under, og des mere spaltede
sig den saedelige Opgave i en uoverskuelig
Maengde Enkeltpligter uden indre Sammenhaeng.
En aengstelig Tneldom under Lovens Bogstav
traadte i Steden for den frie Lydighed mod
Lovens Aand, og Livets korrekte Form blev
vigtigere end dets saedelige Indhold. Lesningen
af indtraedende Pligtkollisioner blev vilkaarlig

og samvittighedslos; kun altfor let gik man de
svaerere Ting i Loven forbi og samlede sin Kraft
om dens ydre Detailforskrifter; ja der udtaenktes
klogtige og letfaerdige Udveje til at afflnde sig

med Lovens Bogstav, selv i Strid med dens
virkelige Mening. Den ydre Lovstrenghed blev
da ofte kun et skunende Dsekke over indre
Urenhed og hemmelig Synd og var dog for-

bundet med et frygteligt Hovmod, der skyede
enhver Berering med den uvidende og profane
Maengde. Og til alt dette kom saa endnu, at

de fremherskende saedelige Motiver ledede til

Egenretfaerdighed og Hykleri. Det store Grund-
motiv til det sure Arbejde var Udsigten til den
kommende Gengaeldelse; Lovopfyldelsen, Fa-
sten, Almisserne og Bennerne var altsammen
Fortjenester, der begrundede et retmaessigt
Krav paa Lon. Og med dette Motiv forbandt
sig et lavere: Hensynet til menneskelig JErc
og Anseelse og Begaeret efter den med An-
seelsen forbundne lndflydelse og Magt.

Det Billede, som vi ud fra Jesu Ord og Liv
vinder af F., er meget raorkt. Imidlertid tor

det ikke glerames, at Evangeliet ogsaa kender
en Skriftlaerd, til hvem Jesus kunde sige: »Du
er ikke langt fra Guds Rige< (Mk. 12, 34), og
at Paulus giver sit af F. ledede Folk det Vidnes-
byrd, at det har Nidkaerhed for Gud, om end
ikke med Forstand (Rom. 10, 2). Umiskende-
ligt er det ogsaa, at der i Salomo-Psalmeme
aander en alvorlig Fromhed, der midt i sin

Bundethcd til Budenes Retfaerdighed kender
Behovet af Syndernes Forladelse og v£d at

prise Gud som alle gode Gavers Giver; og den
rabbinske Overlevering har bevaret adskillige

Udsagn, der viser, at de Skriftlserdes formali-

stiske Lovkasuistik ingenlunde udslukte hos
dem det religiose Instinkt eller helt forvnengte
deres saedelige Dom. Overhoved maa F., med
alle sine Mangier, dog anerkendes som de
indflydelsesrigeste Forkaempere for religiost-

saedeligt Alvor, ubojelig Lovtroskab og fast

Fremtidshaab indenfor den makkabaeiske og
efter-makkabaeiske Tids jodiske Folk (Well-
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hausen, Die PharisSer and die Sadducaer, 1874;

Schurer, Geschichte desjudischen Volks, 3. Aufl.

II, 380 f.)- L. B.

Farnese. 1) Alessandro F., f. 1468, se

Paul III, Pave. — 2) Alessandro F., Kardinal,

Sonneson af Paul III, blev fodt i Rom 7. Okt.

1520. Hans Fader, PierLuigi, var ferst Hertug
af Castro, Ronciglione og Nepi, derpaa (efter

1545) Hertug af Parma og Piacenza; 10. Sept
1547 blev ban myrdet. A. F. studerede i Bo-
logna, og Clemens VII gjorde ham kort for sin

Dod til Biskop af Parma. Straks efter at bans
Farfader var bleven Pave, flk han (Dec. 1534),

trods sin unge Alder, Kardinalhatten, hvorfor

Rabelais spottende kaldte ham le petit cardi-

nalicule. Senere blev han /Erkebiskop af

Avignon. 1539 var han Fredsmaegler mellem
Frans 1 af Frankrig og Karl V, og 1545 over-

tog han en vigtig Sendelse til denne Kejser,

som han traf i Worms. Det lykkedes ham
at tilvejebringe en Udsoning mellem Karl V
og Farneserne og at trasffe Aftaler om Trienter-

Konciliets Sammentraeden og Kamp mod Prote-

stanterne. Augsburger-Interim'et (I, 170) kaldte

han >en Skandale<, og ban tilbed at ville efter-

vise 7—8 Kaetterier i det. Da bans Broder
Ottavio, mod Paul Ill's Vijje, satte sig i Be-

siddelse af Parma, stillede A. F. sig paa Bro-

derens Side, og det kom til et saa heftigt Op-
trin mellem Kardinalen og hans Farfader, at

den alderstegne Pave skal have taget sin Dad
over det (1549). I Konklavet lykkedes det A. F.

at stctte Julius Ill's Valg igennem, men Forh.

til ham blev saa spaendt, at A. F. ferst slog

sig ned i Firenze, siden i Avignon. I Kon-
klavet 1555 foreslog han Paul IV's Valg, men
siden sagde han, at han for vilde have troet

paa Stortyrkens Omvendelse end paa Mulig-

heden af dette Forslags Gennemforelse. 1572

var der Tale om at vaslge ham selv til Pave, men
Filip II modsatte sig Valget. 1580 blev han
Biskop af Ostia, Kardinal-Dekan og titulau* Pa-
triark af Jerusalem. Han dode 2. Marts 1589
og ligger begravet i Jesuiter-Kirken Gesu i Rom,
som han selv havde bygget for Loyolas Orden,
der 1 ham havde en msegtig og gavmild Vel-

ynder. Han var ogsaa en Ven af Videnskab-
erne, samlede Lasrde om sig og opferte flere

pragtige Bygninger. Fr. N.
Farnovianere, se Farnovski.
Farnovski (Farnovius, Farnesius), Stanislav,

optraadte efter 1567 som en af Treenigheds-
laerens Modstandere i Polen. Han dede o.

1614; efter hans Dod smeltede >Farnovianerne«,
der havde haft deres Midtpunkt i Byen Sandec
ved den ungarske Graense og dannet Antitrini-

tariernes hojre Floj, sammen med Socinianerne,
der vare mere konsekvente i deres Unitarisme.

Farrar, Frederic William, eng. Teolog af

den bredkirkl. Retn., blev fodt i Bombay 7.

Aug. 1831. Han flk sin Undervisning paa 0en
Man og i King's College i London og kom senere
til Cambridge. 1857 blev han ordineret; 1854
—71 var han Lserer ved Harrow-Skolen og
1871—76 Forstander for Marlborough College.

1869 blev han titular og 1873 virkelig Kapel-
lan hos Dronningen. 1876 blev han Praest ved
St. Margaret i London og Kannik i Westmin-
ster, 1895 dean i Canterbury. 1890—95 var
han Kapellan hos Underhusets speaker. 1870

holdt han Hulsean-Forelaesninger i Cambridge
(The Witness of History to Christ), 1885 Bamp-
ton-Forehesninger i Oxford (The History of
Interpretation). S. A. holdt han i Nord-Amerika
Forehesninger over Dante, Browning og Talmud.
Han har skrevet en stor Msengde Skrifter, af
hvilke mange ere optrykte i talrige Oplag og
oversatte paa de nordiske Sprog. De betyde-
ligste ere: Fortaellingen St. Winifred's or the

World ofSchool (1863); Seekers after God (1869);

The Life of Christ (1874); Eternal Hope (1878);

TheLifeand WorkofSt. Pau/(1879); Mercy and
Judgement (1881); Early Days of Christianity

(1882); Life of Christ in Art (1894); The Bible,

its ileaning and Supremacy (1897); Praediken-

samlingen True Religion (1899) og Fortolkn. til

fl. gl.- og nytestl. Beger (Dom., 1 Kong., Vis-

domsbogen og Hebrbr.).

Farver (i Biblen). I Mesopotamien brugte
man i den aeldste Tid ialt kun 6 eller 7 F.,

og disse anvendtes mere for at fremhaeve den
Genstand, der afbildedes, end for at give den
Lighed med Naturen. Blandt Hebraerne syncs
Malerknnsten loenge at have varet ukendt, og
i senere Tider blev den skyet af relig. Grunde.
For Hesekiel er der kun Tale om farvede
Tejer, og F. omtales forholdsvis sjalden i den
aeldste Del af den gltestl. Literatur. I Deboras
Sang (Dom. 5, 30) naevnes >brogede Klaeder<

ved Siden af >stukne< ; i Klagesangen i 2 Sam.
1, 24 siges, at Saul har klaedt Israels Detre
>med Skarlagen<. I den jahvistiske Del af 1

Mos. omtales kun >sort< (30, 32 f., i Forb. med
>spaettet< og >spraglet<), >hvidt< (»hvidere end
Malk< 49, 12), >rodt< (Esau, der var >helt

rad< 25, 25), >skarlagen< (>en skarlagenrod

Traad< 38, 28. 30) og >graat« (>graa Haar<
44, 29); i Grundskriftet naevnes endvidere

>gront« (>gronne Urter« 1, 30; 9, 3). I 4 Mos.

4, 7 f. omtales >et Klaede af blaat uldent< ; i

Hes. 27, 7 > blaat Purpur og redt Purpur«; i

3 Mos. 13, 30 tales om >gult<, i Forb. med
Spedalskheden. Da de farvede Varer fra Foni-
kien i senere Tider bleve indferte og kom i

Brag bl. Jederne, vaktes og naeredes deres Sans
for F., men nogen rig Udvikling fik denne Sans
ikke i Israel. I de senere Beger af G. T. og
i N. T. omtales dog, foruden de navnte F.,

ogsaa forskellige Nuancer (jvfr. Magnus, Ueber
ethnolog. Untersuchungen des Farbensinns,

1883; Fr. Delitzsch, Iris, 1888 ogBahr, Symbolik
des mos. Cultus, 2. Aufl. 1874, 1, 331 f.).

De F., der brugtes ved Udstyrelsen af Israels

Kultussteder, har man, navnlig i aeldre Tid,

villet give en symbolsk Betydning (Bahr 337 f.),

og sikkert er det, at Joderne paa Kristi Tid
ofte tydede F. symbolsk. Filon og Josefos

fandt saaledes i den bvide, purpurrede, blaa

og skarlagenrede F. Symboler paa de 4 Ele-

raenter (Jorden, Vandet, Luften og Ilden), og
i Job. Aab. er den apokalypt. Brug af F. som
Symboler, der i Grundtrak allerede Andes hos
Sakarjah og i 4 Mos., fuldt udviklet (se t. E.

Joh. Aab. 6, 2. 4. 5. 8).

Farver, litnrgiske. I den rom.-kat. Kirke-

afdelings Gudstjeneste er F.s ovenfor omtalte

Symbolik taget i Brug til Betegnelse af Kirke-

aarets forskellige Tider, tidligst maaske hos
de gl. Kelter; den hvidc F. var saaledes den
festlige F. paa Iona (Warren, The Liturgy and
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Farver — Faste. 17

Ritual of the Celtic Church, Oxf. 1881, 122).

Medens K.s Tjenere i Osterleden paa de sterste

Hejtider bar de pragtfuldeste og kostbareste

Messekkeder, endte Udviklingen i Vesten med,
at de forskelllge F. bleve satte i Forb. med de
forskellige kr. Fester. Indtil langt ind 1 Mid-
delalderen bar K.s Tjenere under Gudstjenesten
altid hvide KUeder; kun en enkelt Gang here
vi om en konstantinopolitansk Patriark (Aka-
kios, d. 489), der som Tegn paa Sorg tog sorte

Klteder paa og overklsedte Altret og sin biskop-

pelige Trone med sort Taj. Men i Tidens Lob,
navnlig efter Silkefabrikationens Overferelse til

Vesten, blev den liturg. Brug af F. fuldt udviklet.

Den hvide F. kom da i Brug paa alle Kristus-

fester, fra Julenats-Vigilien til Epifanias-Okta-

ven, paa Mariadage, Alle-Helgensdag, Bekender-
dage, ved Bispevielser og Sjselemesser for Bern

;

rodt var Pinsens, Aposteldagenes og Martyr-
dagenes F.; den grenne F. blev brugt i Trini-

tatistiden og i Tiden mellem Epifanias-Oktaven
og Sendag Septuagesima, violet i Adventstiden
og Fastetiden fra Septuagesima-Sendag, paa de
uskyldige Bonis Dag og Sendagen Lsetare, sort

paa Langfredag og ved alle Dedemesser for

voksne; gult blev siden F. for St. Josefs Dag
og for en af Juledagsmesserne (Hefele, Beitrage

zur Kirchengesch., Archaol. und Liturgik, Tub.
1864, II, 156 f.; H. Otte, Handb. der kirchl.

Kunst-Archaol. 5. Aufl., Leipz. 1883, 1, 272 f.).

Fasael, teldre Broder til Herodes d. st. Fa-
deren, Edomiten Antipater, havde forstaaet at

drage Fordcl af Striden mellem de hasmonteiske
Bredre Aristobulos og Hyrkan, hvilken sidste

han havde i sin Magt. Da Caesar Aar 47 f. Kr.

gjorde Hyrkan til Etnark, blev Antipater ud-
nsevnt til Prokurator (Finansminister) over
Landet og indsatte da sine Senner til Stat-

holdere, Herodes i Galilaea og F. i Jerusalem.
Efter Slaget ved Filippi (42) faldt hele Asien i

Antonius's Haender, og Brodrenes Sag stod nu
saare slet, idet deres Fader, som imidlertid

var bleven forgivet, havde sluttet sig til Ciesars

Mordere. AUigevel, og trods den saddukaeiske

Adels Anklager, lykkedes det Herodes at vinde
den nye Hersker, saa at han selv og F. i Aaret

41 forfremmedes til Tetrarker i Palaestlna,

medens Hyrkan traadte tilbage fra sin polit-

iske Stilling. Men naeste Aar maatte de op-

tage en alvorlig Kamp mod Makkabaeeren Anti-

gonos, der, stettende sig til Parthcrne, som
da oversvemmede hele Forasien, traengte ind i

Jerusalem. F. lod sig trods sin Broders Ad-
varsel lokke bort fra Byen til Parthernes Lejr,

hvor han tilligemcd Hyrkan blev lagt i Laen-

ker og overgivet til Antigonos. Ved at knuse
sit Hoved mod en Klippe unddrog han sig

Fjendernes Void efter forinden at have faaet

Budskabet om, at det var lykkedes hans Broder
Herodes at undslippe fra Jerusalem (Aar 40).

— Et af de 3 vaeldige Taarne paa Herodes's
Palads i Jerusalem flk Navnet F. Det ene af

dem, der nu er tilbage under Navnet >Davids-

taarnet<, er muligvis dette (Schick), men dog
snarere efter den almindelige Mening >Hippi-

kos«. L. G.

Faselis, betydelig Sestad ved Lykiens 0st-

kyst, anlagt af Doriere fra Rhodos og Argos.

F.s Selvsttendighed (1 Mak. 15, 23) forledte

Borgerne til at give Sorevere Tilbold, hvorfor

Kirke-Laksikon for Norden. n.

den rom. Prokonsul Paulus Isauricus 78 f. Kr.
edelagde Byen og for stedse berovede den al

Betydning. Ruiner Andes i Naerbeden af Teki-
rova.

Fasirovs Senner, Beduinstamme (1 Mak. 9,

66); maaske betyder Navnet >Huleboerne<.
Faste. 0sterlcendernes medfedte, ube-

tingede Selvhengivelse til Guddommen frem-
treeder ligeoverfor Okcidenten ogsaa i deres
F.-skik, navnlig i de semitiske Stammer. Hos
Jederne er der indenfor denne religiose Skik
en iojnefaldende Forskel paa Tiden fer og efter

Eksilet, der her, som saa ofte ellers, er et

Vendepunkt. Eksilet ger den lovbundne, israe-

litiske Kultus til en Umulighed, hvad der giver
Anledning til, at de af denne uafhaengige reli-

giose, forsaavidt friere, Kultusformer tage Op-
sving.

At faste hedder paa Hebraisk zam, som ikkc
blot betegner F.s ydre, materielle Side, men
tillige, isaer ved Forbindelsen med det Udtryk:
inah nafscho, en Sjselens Nedbejethed, i Al-

mindelighed i Ydmygelse ligeoverfor den hellige

og retfterdige Gud, navnlig i dyb Sorg (f. E.

ved Dedsfald: 1 Sam. 31, 13; 2 Sam. 1, 12).

over egne (2 Sam. 12, 16 ; Ps. 109, 24) og na-
tional Ulykker (Dom. 20, 26; Joel. 2, 12; Jonas
3, 5 f.), ved Landeplager (Joel 1, 14), dog isier

som Bod for Synden, baade Folkets (1 Sam.
7, 6; 5 Mos. 9, 18; Esr. 10, 6) og de enkeltes

(Ps. 69, 11), og da ofte i Forbindelse med andre
Sergetegn : Sask (1 Kong. 21, 27), Aske (Jes. 58,

5) Senderrivelse af Klseder (2 Sam. 1, 11).

Men ogsaa den alvorlige og ydmyge Ben om
Guds Frelse, isaer i overordentlige Tilskikkelser,

og da i hele Folkeforsamlinger (2 Kren. 20, 3;

Jer. 36, 6—9), var ledsaget af F., for enkelte

tillige under Guds umiddelbare Nserhed (2 Mos.

34, 28), ogsaa som Forberedelse til heje Aaben-
barelser (Dan. 10, 3).

For alle Israeliter var F. gjort til en almin-
delig Pligt ved Loven (3 Mos. 16, 29: teanu et

nafschotekem, ydmyger Eders Sjaele, neinlig ved
F., se ovf.; ssteds 23, 27; 4 Mos. 29, 7, sml.

Ap. G. 27, 9), og da strengt: paa den store

Forsoningsfest fra Aftenen den 9. i 7. Maaned
til Aften den 10. Den, som tilsidesatte dette

F.-Bud, betragtedes som en Foragter af Folkets

Pagt med Jahve og stod under den Dom >at

udryddes af Folket<. Det kan derfor ikke for-

undre, at Forsoningsfestens F., baade stettet

ved Folkeskik og ved af Farisaeerne at vsere

udstyret med alle Spidsfindlghedens Krav. i

Tidernes Lob intet mistede af sin oprindelige

Strenghed. Snarere voksede denne (den hvide-

F., i Modssetning til de andre, sorte F., fordi

den fejredes i Dedningeskjorterne). Endnu
den Dag i Dag bestaar det samme Bud i fuld

Gyldighed for det troende Israel, endog med
en Udvidelse fra 24 til 28 Timers streng F.

Efter Eksilet bliver F. anvendt i et videre

Omfang, men med sukcessivt Tab af sin

oprindelige Betydning. Hos Sak. 8, 19 an-

ordnes en flrleddet F.-Cyklus a) i 4. Maaned
(Jerusalems Indtagelse af Kaldaeerne, Jer. 52,

6—9), b) i 5. Maaned (Stadens og Templets
0delaeggelse, ssteds 12— 14), c) i 7. Maaned
(Gedaljas Mord, 41, 2), d) i 10. Maaned (Begynd-
elsen af Jerusalems Belejring ved Nebukad-
nesar, 2 Kong. 25, 1); alle 4 danne de Rod-
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18 Faste.

skudet til den gl. K.s Kvatemberf. (se nedenfor).

Dertil kom enduu den til Afvaergelse af truende

Farer, f. E. Regntidens Udeblivelse, af Rabbin-
erne anordnede F. og ligeledes Vagtmaendenes
(de saakaldte Stationers F., sml. 1 Kron. 26).

Hvad der scerlig gar den eftereksilske F. kende-

Iig, er, at den tidligere til Ofrene knyttede

Tanke om en Fortjenstlighed fra da af gaar

over paa F., om end under profetisk Indsigelse

og Dom (Jes. 58, 3f.; Sak. 7, 5. 6, sml. Sir.

34, 27; Tob. 12, 10). Det sonderbrudte Hjerte

er den rette F. for den barmhjertige Gud (Joel.

2, 12, 13). Idet F. efterhaanden udbredte sig

over det borgcrlige Liv i dets forskellige Former,
og det i et Tidsrum af indtil 40 Dage, blev dog
en til det nedterftigste begraenset Nydelse af

Mad og Drikke i Reglen anset som berettiget,

medens Essenernes Rigorisme, dog ogsaa i dette

Punkt uden Tanker om Fortjenstlighed eller

Gerningsretfserdighed, var et asketisk Udtryk
for deres Bestraebelse for at forlese deres Sjsele

fra den onde Materies Laenker.

At F. genflndes i I slams fantastiske Reli-

gion, falger allerede af dens sanseliggladende

Natur. >Faster i Orkenen, og I skulle se

Syner!« Dens religionshistoriske Forbindelse

med den jodiske F. er givet med Muhamme-
danismens Verdensstilling som den fra Krdm.
adskilte Jodedoms Reaktion mod det orientalske

Hedenskab. Muhammed selv lagde fra Be-

gyndelsen den sterste Vaagt paa haarde Bods-
ovelser, deriblandt paa F., som endogsaa ind-

tog en Plads blandt de 5 mosleminske Bud:
Trosbekendelse, Bon, Faste, Almisser og Valfarter
til Mekka ; siden slog ban lidt efter lidt af paa
sine Krav i denne Henseende til sig selv og
sine, men ganske uden saadanne Spaegelser

lader en orientalsk Religion sig ikke taenke.

Saaledes gjorde han F. obligatorisk i Maaneden
Ramaiiin helt igennem, paa den Vis, at der
saalaenge Solen stod paa Himlen ikke maatte
spises en Bid eller drikkes en Draabe, og dette

i den osterlandske Hede. En god Forberedelse

til Evigheden, som Muhammed laerte den ! (jvfr.

Ndldeke, Orientalische Skizzen, S. 70 f.).

N. T. stiller Fasten paa dens rette, etiske

Grand. Jesus selv forkaster ikke den ydre
Faste. Han stiller den sammen med Almisse
og Ben i Bjergpredikenen (Mt. 6, 1— 18), men
i Lyset af den F., som kun kan ses af Gud.
Han gjorde ikke Indsigelse mod den strenge

F., som Deberen paabod sine Disciple, men
sine egne mindede han om, at saalaenge Brud-
gommen var bos dem, skulde Brudesvendene
ikke faste; ferst naar han blev taget bort fra

dem, skulde de faste (Mt. 9, 14. 15), hvorved vi

maa tsenke paa F. som det gltestl. Sergetegn.

Han henviser selv til F. som et asketisk Middel
i Kampen mod Dssmonerne (Mt. 17, 21); ja han
faster selv (Mt. 4, 2), endog 40 Dage i Lighed
med Mose (2 Mos. 34, 28), hvorved F. bliver

som en Indvielse til den nye Pagt, ligesom den
var det til den gamle ; men han gar intet Aag af
den for sine Disciple, demmer i Lignelsen
Lk. 18, 10—14 Faristeerne, naar de overens-
stemmende med Traditionen (Halaka) fastede 2

Gange om Ugen (Torsdag og Mandag, efter den
rabbinske Beretning om Mose Op- og Ned-
stigning af Bjerget), og straffer dem, fordi de
under deres Omgang med Baegre og Fade ind-

vortes vare fulde af Rov og Uretfaerdighed

(Mt. 23, 25. 26; Lk. 11, 39). Udenfor den
evang. Hist, omtaler Paulus F. blandt Tegnene
paa, at han var en Kristi Tjener (2 Kor. 6, 5;

11, 27) og anbefaler den under saerlige Forhold
til andre Kristne (1 Kor. 7, 5); i den aeldste

Menighedsorden nioder den os atter, som et

Indvielsestegn, i den apostolske Ordination
(Ap. G. 13, 2; 14, 23). —
Gennem hele K.s Historie indtil Ref. be-

holder F. sin Ret, dog i 2 forskellige Skikkel-

ser: dels det, for en vis begraenset Tid ga;l-

dende, fuldsttendige Afkald paa Mad og Drikke
(jejunium, Helf., a vespera ad oesperam) eller

blot Afholdenhed, navnlig fra Ked (semijeju-

nium, Halvf., abslinentia). Den gamle K. vilde

ikke anerkende nogen anden F. end den strenge,

som, oprindelig i Tilslutning til den jodiske
Bods- og Sargef., endog blev lovbefalet for hele
2 Dage (Onsdag og Fredag) og desuden sierlig

udvidet ved 2 Ugers (undtagen Lerdag og San-
dag) Xerofagia (torre F.), navnlig gennemfort
af Montanisterne, og senere stettet ved den
klosterlige Askese. Men efterhaanden dannedc
der sig ogsaa mildere Former. Efter at i 11.

Aarh. Camaldoleserne og Vallombroserne, hvis
Eneboerliv fremmede de asketiske Bestraebelser,

i det 13. Aarh. (og fremdeles, isaer gennem Ter-
tiarierne) Fransiskanerne endog havde over-
drevet den strenge F., hvis Vserdi som Kultus-
middel maatte synke betydelig derved, at de
delte det med Datidens vaerste Kaettere, som
Bogomiler og tildels Katharer, indrammede K.
allerede i 13. Aarh. en Observans, som i

Stedet for Vesper (Kl. 6) som F.timernes Slut-

ning gik tilbage til Nona (Kl. 3), ja til Sexta
(Kl. 12). Den strenge F. kunde ifolge sin
Natur ikke slippe, hvad der for den romerske
K.afdeling ligeledes var en Slaegtskabsarv fra
Jodedommen, Tanken om en Fortjeneste, om
en overskydende Retfserdighed, som stillede

den paa lige Linie med Bon og Almisse. Alle-
rede Hermas's Pastor barer denne Forestilling

frem i 2. Aarh., og den vokser selvfelgelig

under Munkelivets Strenghed, gennemtrsenger
sammen med den hele Laere om opera super-
erogatoria (overskydende Gerninger) den rom.-
kat. Middelalder og fremtraeder endnu, skant
udtalt med nogen Varsomhed midt i 16. Aarh.
paa Tridentiner-Konciliet, i dets Paamindelse
til Praesterne om med storste Flid at vaage
over, at de troende sammen med Konciliets
andre Forskrifter fremfor alt adlyde dem, som
tjene til at dade Kadet, saasom Forsigtighed i

at vaelge deres Spiser og Faster (Sess. XXV, 302).
Af Romerk.s ordentlige F.hejtider er

Quadragesimal-F. den vigtigste, af Traditionen
stillet i Forhold til det mosaiske Forbillede

(2 Mos. 34, 28) og til Kristi 40 Timer i Graven,
og fastsat til 40 Timer for Paaske. Som For-
beredelse til Paasken var den en Tid det samme
til Kirkeaaret, nemlig saaltenge dettes Begynd-
else faldt sammen med Paasken, hvad der til —

harte Kirkeaarets ferste Ordning. Uden at
man er i Stand til med sikre Kendsgerninger*
at oplyse Gangen i den derefter til 3, 6 og 7
Uger stedfundne Udvidelse, felger af Leo I's
43. Prdk. de quadragesima et Paabud af 40
Dages Faste >efter apostolsk Anordning< (in-
stitutio). Da Sendagen ikke maatte vsere Faste-
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Faste — Fasteprffldiken. 19

dag. og der altsaa kun blev 36 saadaone i den
egentlige Kvadragesimaltid, gik man tilbage til

Aike-Onsdag som F.s forste Dag (caput jejunii).

Herved blev K. i det hele staaende ; dog fastede

man paa enkelte Steder endnu som Forbered-
else til Kvadr. de 3 forudgaaende Uger, hvoraf
Navnene: quinquagesima, sexagesima, septua-

gesima bave deres, iovrigt ikke fuldt forklar-

lige Udspring (jvfr. Ranke, das kirchl. Peri-

kopensystem, 1843, S. 293). Uden Tvivl var
det Paaskefestens Forbillede, som gav Anled-
uiog til en enkelt lignende, dog snart forkortet

K. tor Jul: quadragesima Martini. — Ogsaa
bstedes enkelte Ugedage: Farisseernes 2
Fastedage (Lk. 18), Torsdag og Mandag (se ovfr.),

forandredes til Onsdag ogFredag (feria quarta

«t sexta) som Forraadelsens og Korsfaestelsens

Dage, ogsaa som dies stationum (se ovfr.). Ved
Forbindelse af Fredagsf. og den ved senere

Brog indrommedc Sabbatsf. forsvandt, under
Misbilligelse fra den graeske K., Onsdagen som
Fastniag. men Gregor VII stadftestcde Okciden-
tens Fasteordning som okumenisk. Den jediske
K. 1 4., 5., 7. og 10. Maaned (Sak. 8, 19) gav
K. Aaledning til 4 ssregne Fastedage og der-
igeDnem til en ny Inddeling af Aaret i qaatuor
Umpora. hvoraf igen Kvatemberf. liar sin

Oprindclse, der efter Urban II's Anordning
boldtes i Marts 1. Uge (Aske-Onsdag), Juni 2.

l"ge (Pinse), Sept. 3. Uge (Korsophejelsen) og
Dee. 4. Uge (Sta Lucia), og tillige fik borgerlig

Betvdning som Terminstider (Tamperdag). Til

diss* Romerkirkens ordentlige Fastedage maa
«odna fejes Vigilierne, oprindelig de foran

baje Festdage gaaende natlige, med Ban og Sang
forbondne Andagtstimer (Lk. 6, 12 ; Ap. G. 16, 25).
— De overordentlige Fastetider bleve fore-

skrevne af de kirkelige 0vrigheder og ind-
trcadte ved sserlige Foranledninger, men gennem-
faetes ikke altid i fuld Strengbed. Om Faste-
spiseme se d. Art.

Deo graeske K.s Fasteordning samler sig,

under en sterre Afveksling paa de forskellige

Steder. men med stor Strenghed, omkring de
fate die* stationum (undtagen i Ugerne efter

de 3 store Hejtider og en Epifani-Uge) og de
* store Fastetider: 1) aj jtaatqctxocT^ = qua-
dragesima, fer Paaske; 2) Julef. fra 15. Nov.
til 24. Dec. ; 3) Mariaf. (9 vrianfa rijt &*otoxov)
fra 1. Aug. til Marias Himmelfart (15. Aug.)
og 4) Apostel-F. (Ap. G. 13, 3) i den forste

Trinitatistid. Ogsaa denne Rirkeafdeling fejrer

Vigilierne ved F.
Den evangelske K. bar gennem Ref. til-

bagefert F. til den i Herrens eget Ord og
Quempel givne Type. Luther misbilllgcr ingen-
Innde F. som et Middel til legemlig Tugt og
Ave, indremmer ved Siden af den borgerlige,
»fOvrigheden paabudne F., en frivillig, eksempel-
vls nogle Dage fer de store Hejtider, og med
arligt Eftertryk om Fredagen, men forkaster
den absolut som en fortjenstlig Gerning, der
lonnerker Kristi Fortjeneste og Troen paa
Srodernes Forladelse i ham (Conf. Aug. II, V;
ApoJ. C. sa-rlig VIII, 45—48, Art. Sm. 111).

Calvin aabner den vistnok et videre Rum, idet
ban anbeialer den ved borgerlige og ved kirke-
lige Forsamlinger, f. E. til Pnestevalg, ogsaa i

Nsdstid, under Hunger, Krig og Pest, men
»ttid med udtrykkelig Paamindelse om, at den

ydre F. gavner kun i Forbindelse med et

angerfuldt, af Gudsfrygt opfyldt Sind (Instilutio

IV, 12; Conf. Helv. seeunda. Art. XXIV). Hoved-
sagen ved den evangelske F. bliver den frie

Afholdenhed fra Nydelsesmidler, som, i sig selv

neutrale, dog ved Misbrug hindre og besvsere

det, navnlig i Rennen, hvortil F. i N. T.
er knyttet, pulserende aandelige Liv. De be-
t&nkelige Sider ved de i vor Tid saa hojt-

priste, i sig selv vistnok ogsaa baade i huslig
og borgerlig Henseende priselige Afholdssel-
skaber (I, 31), hidrore dels derfra, at Friheden
hos deres Medlemmer kun er relativ, dels ogsaa
fra den dybere liggende Mislighed, at det i

aandelig Henseende ikke duer at sy en ny
Klud paa et gammelt Kkedebon; saaltenge det
hele indre Menneske ikke er blevet nyt, bryder
det ved ydre Midler overvundne Onde frem i

andre Skikkclser og ad andre Veje; Hullet

bliver vasrre (Mt 9, 16). Den evangelske F.

staar paa det omfattende Bud: Vogter eder,

at eders Hjerter ikke besvseres med Fraad-
seri og Drukkenskab! (Lk. 21, 34). Hvad det
fremfor alt gaelder om for den etiske Stneben,
er en daglig Levevis, som ikke forhindrer den
etiske Livsbevtegelse : Hjerterne opad ! F. V. A.

Fastemandater, se Fastespiser.

Fastepraediken. I 14. Aarh. var det mange
Steder Skik, at der, isau* i Klostrene i Faste-
tiden, daglig blev holdt en F. (sermo quadra-
gesimatis, quadragesimatia), der enten drejede
sig om Sendagens Evangelium eller t. E. om de 7

Dodssynder og de 10 Bud. I det 15. Aarh. traadte

F. endnu stsrkere frem. Stundum var den kun
en Gcnfortalling af et Stykke af Lidelseshisto-

rien, men i Reglen indeholdt den tillige en op-

byggelig Anvendelse, ofte ogsaa lserde Betragt-

ninger eller Hentydninger til Fastespillene (Pas-

sionsskuespillene) og deres allegoriske Fremstil-

linger (P. Keppler, Zur Passionspredigt des Mit-

telalters i >Hist. Jahrb. des G6rresvereins« 1882,

285 f. og 1883, 161 f.). De 2 tyske Augustinere,
Heinricb af Frimar (d. o. 1340) og den lidt

yngre Jordan af Quedlinburg, have efterladt

os Passionsbetragtninger, der vise, hvorledes
Lidelseshistorien i det 14. Aarh. blev bomile-
tisk benyttet, og i senere Tider har F. spillet

en stor Rolle i de rom.-kat. Kirker. Isier

Frankrig og Italien kunne opvise en lang Reekke
af beromte Fasteprsedikanter, hvis Pnedikener
dog som oftest have haft mest Lighed med
apologetiske Foredrag og tit drejet sig om
andet end Kristi Lidelse.

I Reformationstiden kom F. ogsaa straks i

Gang i de evang. Egne. Hans Tausen ledsagede

1539 sin Postil med 6 Prasdikener over Lidelses-

historien efter Bngenhagens Harmon! og anbe-
falede Prxsterne at bruge disse enten paa de 6

Dage i den stille Uge eller paa Onsdagene og Fre-

dagene i Fastetiden efter Midfaste. Ordinansen
henlagde derimod hele Lidelseshistorien til Lang-
fredag alene. Palladius skriver i sin Udgave af

BugenhagensHarmoniaf Lidelseshistorien (1555),

at Praesterne i den have >en ret klar og ufor-

kortet Tekst, naar de om Fasten eller anden Tid
af Aaret skulle prsed ike derover c . Man ser af den
samme Bog, at F.er ta?nktes udbredte over hele

Fastens 7 Uger, og at de ikke indsknenkede
sig til den egentlige Lidelseshistorie. 19. Jan.

1639 (H. F. Rordam, Dske Kirkelove 111, 274 f.)
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20 Fasteprffldiken — Fasting.

befalede Christian IV, at Landsbyprtesterne

hver Onsdag i Fasten, >staaende paa Kirke-

gulvet<, skulde gore >raed faa Ord en kort

Formatting til Tilhererne om vor eneste Frel-

sers og Saliggerers Jesu Kristi hellige Deds og
Pines Frugt og rette Brug til vores Saligheds

og et kristeligt Levneds Forfremmelse«. Der-

efter skulde der synges en Psalme eller to og
gores en kort Ben, >nogle faa Linier lang, saa

Benderne den efterhaanden kunde here udenad
af sig selv«. Ritualet og Loven stadfrestede Be-

stemmelserne om F.er, men Dagene for disse vare

forskellige, og i en og sammc By, isaer hvor der

var flere Kirker, kunde der vsere flere, endog
4—6 F.sdage om Ugen. I Slutn. af det 18.

Aarh. blev det dog gentagne Gange baade for

Danmarks og Norges Vedkommende tilladt at

henlaegge F. til Sondagen — kun saaledes, at

Mariae-Bebudelsesdags Tekster bevaredes — og
at lade en Katekisation trade i Steden for

Onsdagspradikenen. Et Reskript af 10. Febr.

1803 gav en aim. Tilladelse hertil for hele

Sjtellands Stift, Hovedstaden medregnet, og
1813—31 meddelte en Rsekke Reskripter andre
Egne samme Tilladelse sotn Sjsellands Stift. I

vore Dage bar F. baade i Danmark og Norge
paany banet sig Vej, hvor Livet er vakt. Sverig

har ogsaa >Passionspredikningar< paa Faste-

tidens Ugedage og iseer i den stille Uge. I

Stockholm prsedikes der t. E. i den stille Uge
fra Maudag til Torsdag over Lidelseshistoriens

4 forste Afsnit, Langfredag ved Hejmessen og
Aftensangen over det 5. og 6. Afsnit. I de 5

foregaaende Uger ere de 5 forste Afsnit desuden
Tekster for Pradikener hver Onsdag og Fre-

dag Aften.

Fastespil, se Passionsskuespil.

Fastespiser. K.s Fastebud (se S. 18 b) blev

ingenlunde altid og alle Vegne overholdt med
samme Strenghed. Krysostomos fortteller i en
Pradiken, at man i Antiokia Paaskedag spurgte
hinanden, hvor Itenge man havde fastet, og Svaret
led da forskelligt : 2, 3 Uger eller den hele F. Paa
den anden Side kunde man trseffe fastendc Kr.

som de saakaldte Apotaktikere, der hele Aaret
rundt kun spiste en Gang hver Dag og i Paaskef.

kun nod Vand og Melsuppe om Sondagen, paa
de andre Ugedage slet intet. Saerlig med Hensyn
til Begrebet Fastespise var der ikke Enighed.
Nogle regnede Fisk for tilladt Fede i Fasten,
andre tillige Fugle, fordi de mente, at ogsaa
disse ifelge 1 Mos. 1, 20 f. vare vrimlede frem af
Vandet. I den gl. K. ned man paa Fastedage kun
Vand og Bred eller Vand, Bred og Salt, senere
blev Faste til Afholdenhed (Abstinens) fra visse

bestemte Spiser, seerligKod ogVin. Indenforden
rom. Kirkeafdeling har der ogsaa paa dette
Punkt udviklet sig en rig Kasuistik. Man har
der Tilladelse til, selv paa Fastedage, at nyde
alle Drikkevarer (Grundreglen er: liqvidum non
frangit jejunium), der kun tjene til at stille

Tersten (01, Vin, Kaffe, Te, Limonade, Sukker-
vand osv.), men ikke saadanne, der, som Maelk
og Suppe, ere Spiser i flydende Tilstand. Det
er tvivlsomt, hvorvidt det er tilladt en Gang
om Dagen at drikke en Kop tynd Chokolade,
kogt i Vand ; trods Afgerelser af Paver som
Pius V, Gregor XIII, Paul V og Gregor XVI er
der Rigorister, som ikke ville tillade Nydelsen
af Vandchokolade paa en Fastedag. Fisk og

Dyr med koldt redt Blod maa nydes i Fasten,

og hvad der herer under den Kategori skal

ifelge Liguori afgeres ved Henblik til commu-
nis eestimatio og Laegernes Dom. Nydelsen af

Muslinger, Freer, Krebs, Skildpadder og over-

hovedet alle Skal- og Bleddyr er tilladt ; nogle
Steder regner man endog Bwverkod og Vand-
fugle, der leve af Fiskefede, med til F. ; men
Vildtender og Vildgses ere aldeles utillade-

lige. Fisk er bleven tilladelig Fastespise, fordi

der er mindre Nteringsstof i Fisk end i Ked.
men ogsaa fordi det er vanskeligt alle Vegne
at faa den fornedne Plantefede. Nogle Teo-
Ioger, som Vilhelm Durandus (1, 691), begrunde
Fiskespisernes Tilladelighed paa Fiskenes Ren-
hed; de leve jo nemiig i Vandet, der ikke,

som Jorden, er blevet forbandet. Andre vise

ogsaa hen til, at Fisken (IX&Y2) er et gammelt
Symbol paa Kristus. Den egentlige Fastespise

er dog Grensel.

K. har Magt til at dispensere fra Fastebudene,
og den ever denne Magt gennem Biskopperne,
der potentate ordinaria for kortere eller laengere

Tid kunne dispensere de enkelte Personer i

deres Stifter, naar der foreligger skellig Grund
dertil. Prsester og Skriftefeedre have ingen
egentlig Ret til at meddele Eftergivelse paa
dette Punkt, men Here Steder har Seedvanen
sat dem 1 Stand til at udstede Fastedispensa-

tioner. Ved deres Fastemandater bestemme
Biskopperne, hvorledes der hvert Aar skal

holdes Faste i deres Stifter, og Fasten ind-

ledes ofte med et biskoppeligt Hyrdebrev, der
kan behandle breendende kirkeiige, stundura
ogsaa politiske eller sociale, Spergsmaal.

Det kirkl. Fastebud forpligter ikke : 1) sinds-

syge; 2) syge og Rekonvalescenter efter svaere

Sygdomme, frugtsommelige og Kvinder, der
give Die; 3) fattige, der ikke kunne skaffe sig dc
egentlige Fastespiser; 4) Personer over 60 Aar;
disse maa, som Bernene, nejes med •Absti-

nens* og have ikke Forpligtelse til fuld Faste.

Nogle slappe Moralister mene, at Kvinder al-

lerede ved det fyldte 50. Aar ere fritagne for

fuld Faste, men de mere rigoristiske ville ikke
vide af en saadan Grsense, fer Kvinderne'have
fyldt det 56. Aar; 4) Soldater og Tyende uden
egen Husholdning; 5) de, der arbejde haardt
med Legemet eller Aanden; ofte maa ogsaa
rejsende, paa Grund af Forh., nejes med »Ab-
stinens« i Steden for fuld Faste. Ft. N.

Fastidins, britisk Biskop af den pelagianske
Retning, er rimeligvis Forf. til en Traktat: De
vita Christiana, der snart er bleven tillagt

Augustin, snart Pelagius. Caspari (Briefe, Abhdl.
und Predigten aus den 2 letzten Jahrh. des
kirchl. Alterthums und dem Anfang des Mittel-

alters, Chra. 1890, 352 f.) har godtgjort Sand-
synligheden af F.s Forfatterskab til den om-
talte Traktat. F. levede i den ferste Halvdel
af 5. Aarh.

Fasting, Georg Fredrik Christopher, Semi-
narbestyrer og Forfatter, blev fedt i Bergen
1. Jan. 1837 og teol. Kand. 1860. Efter at

have virket som Lcerer ved forskellige hejere
Skoler blev han 1873 Bestyrer af Sarpsborgs
kommunale Middelskole og 1892 Bestyrer af

Skolelaererseminariet i Asker (nu i Holme-
strand). 1866 vandt han Universitetets Guld-
medalje for Besvarelsen af Prisopgaven >Kirke-
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Fasting — Fattigpleje. 21

faderen Irenaeus's Lzere om Skrift og Tradition «.

I 1883 disputerede han for den fllos. Doktor-
grad over Afhandlingen >Til Belysning af Pie-

tismen*. Forovrigt har han offentliggjort for-

skellige Afhandlinger af filosofisk, aestetisk,

paedagogisk og teologisk Art. Her skal vi isaer

naevne: >Modsastningen mellem Grundtvigian-
ismen i Danmark og den religiose Vaekkelse i

Norgec i .For Id£ og Virkelighed. (1872); >Vor
religiose Opdragelse< (1892); >Det hellige Liv<

(1895); >Om Samvittigheden elier om Troens
og Lserens Grand < (1898). Som Teolog ind-
tager F. et liberalt Standpunkt. A. B.

Fatalisme er Navnet paa en saeregen, grov
Betragtning af den guddommelige Almagts For-
hold til Verden. Det er ganske vist en religios

Opfattelse af Tilvaerelsen, som her foreligger,

og det er tillige en saadan, som samler den
guddommelige Magt under €t Synspunkt. Men
Manglen ligger i den ensidige Maade, hvorpaa
Magtbegrebet bliver frcmhaevet. Vistnok kan
der af og til, saaledes som naar de graeske

Digtere tale om Skaebnen, herved tsenkes paa
en over de enkelte Guder staaende hejere Magt,
der ikke believer at vaere blottet for en vis

Retfaerdighed eller Visdom. Men hvor Filoso-

flen, som i Stoicismen, har gennemfert Skaebne-
troen, der er det kun den blinde, raa Natur-
magt, man staar overfor, og den hojeste Dyd
maa her alene bestaa i en blot Resignation.

Ogsaa paa Monoteismens Grand kan F. op-
traede. Saaledes i Islamismen, hvor den Op-
fattelse gores gaeldende, at alt det ydre er for-

udbestemt af Gud og vil saaledes ske, enten
saa Menneskene foretage sig det ene eller det
andet heroverfor. Den moralske Virkning vil

ogsaa her blive en Lammelse af den personlige

Energi (se Art Determinisme I, 625). F. C. K.

Fattige fra Lombardiet, se Humiliater og
Valdesiere.

Fattige fra Lyon, se Valdesiere.

Fattigpleje. Det er Kirkens Stilling til F.,

der vedrorer os her, men, som Forholdet hi-

storisk har udviklet sig, kan den ikke behandles
uden Hensyn til Statens legale Ordning af Fattig-
vsesenet, saa lidt som begge den Dag i Dag
kunne undvaere hinanden eller den private

Velgorenheds Hjselp til Lesningen af Spergs-
maalet. — Allerede i Hedenskabet gaves
rige Gaver til fattige, ofte af naturlig Med-
lidenhed, men isaer af politiske Grande (rom-
erske Kornuddelinger; sserlige Sitarker og prce-

fecti annonce skulde i Graekenland og Rom af-

vserge Kornmangel og Prisstigning paa Levneds-
midler; i Athen Andes der Spor til legalt ordnet
F. ; Julius Cesar gjorde lignende Forsog; Nerva
og Hadrian oprettede Stiftelser og Bernehnse;
kejserlige Edikter paabed Lavene at serge for

deres fattige). Hovedlesningen af dette sociale

Spergsmaal (Slaveriet) var dog langtfra sam-
fundsbetryggende (Slaveopstande), og de arbejds-

udygtige led Ned (det rom. Ejendomsbegreb
er bleven kaldt >den disciplinerede Egoismes
System <, og Godgerenhed betegnes af Taenkerne
som vitium animi). — I Israel medferte den
religiese Bevidsthed en skierpet Forstaaelse af

Barmhjertighedspligten, og Loven tilsikrede saa-

vel fattige som Slaver visse Rettigheder (jvfr. Fr.

Buhl i Dsk Tidsskrift 1898, S. 185 f. ; samme, Die
socialen Verhfiltnisse der Israeliten, Berlin 1899).

En virkelig organ iseret F., udspranget af
saedelig-religies Forstaaelse, virkeliggjordes dog
ferst paa Krdm.s Grand. Kristus og hans
Apostle have gennem Kaerlighedsbudet, de saer-

lige Fonnaninger m. H. til de fattige og lidende
samt ved Hsevdelsen af, at de jordiske Goder ere
Naadegaver, betroede til ansvarsfuld Hushold-
ning, skabt det sikre Grundlag for den. De ydre
Forskelle ophaeves ikke, hverken mellem fattig

og rig (se Art. EJendom I, 734), eller Slave og
fri (lidt efter lidt har dog Tilegnelsen af kr.

Moral ogsaa lest Traeldommens ydre Baand),
men med den religiese Ligestilling indskaerpes

Broderkaerlighedens (ifitkmttk<fla og tfitlav^QumCa)

selvfornaegtende Velgerenhed som semmeligt
Takoffer (om Skriftbegrebet og K.s vekslende
Opfattelse deraf se Almisse I, 58). — Allerede i

den ferste Menighed traeffe vi, ved Siden af den
umiddelbare Trang til Lindring af Nod, For-
seg paa en praktisk Regulering af det derhen-
herende Arbejde (Ap. G. 6, 1 f.; 1 Kor. 16, 2f.).

i 2. Aarh. er F. fuldt organiseret. Bispen leder
den ved Diakonerne (I, 629), hans >0jne og
Haender< ; overfor Bern og Kvinder have de
kvindelige Diakoner (I, 631) og Enkerne ydet
Stette (om K.s Omsorg for Bern se den
sserl. Art. I, 439). Midler skaffes ved fri vil-
li ge Gaver: Almisse, faste Bidrag (stips) til

Menighedskassen (area) eller Naturalydelser
(f. E. Nadveroblationerne). Krdm. adlede Op-
fattelsen af Arbejdet (I, 133) og lagde derfor

ogsaa Vaegt paa at opdrage til Selverhverv.

Grundsaetningen var: kun Hjaelp til virkelig

nedlidende, men saa under alle Former (Lk.

10, 25 f.; Mt.25, 31 f.). Uvaerdige udelukkedes,
og gennem den nejagtigt ferte Fattigliste (matri-
cula) muliggjordes en individualiseret F., hvor
Hjaelp baade til Legeme (mest Naturalier) og
Sjael ydedes, isaer overfor Enker, faderlese og
syge; gennem Anbefalingsbreve sikredes rej-

sende og fremmede Gaestfrihed og Pleje. — K.s

Sejr skafTede efterhaanden Menigheden store

Midler og Privilegier, men uhyre foregede

Forpligtelser overfor de traengende Masser, som
Storbyerne husede (deres Matrikler talte nu
Navne i Tusindvis). Dog holdt Betragtningen af

Kirkegodset som Fattiggods sig, og Fattighuse,

Sygehuse, Vajsenhuse, Xenodokier osv. i stor Stil

opfertes rundtom af nidkaere Bisper. Den in-

dividualiserede F. umuliggjordes imidlertid lidt

efter lidt, og Anstaltspleje i Forbindelse med
privat eller kirkl. Almissegivning afleste nu den
gamle Menighedspleje. Samtidig med, at den
regelbundne F. opherte, og Betragtningen af Al-

missegivningen som fortjenstfuld Handling til

eget Sjaelegavn afleste den gamle Filan-

tropi, steg paa Grand af de politiske Forhold
den sociale Ned, og Tiggeriet af arbejdsfere

tog vaeldigt Overhaand, trods kejserlige Forbud
(Valentinian II allerede).

Oldkirkens F. var veesentlig beregnet paa
Byer. Med de nye germanske Riger opstod
nye Forhold, hvor Tyngdepunktet var Landet.
Middelalderens Rigdom paa uopdyrket Jord
retfaerdiggjorde, at F. naermest rettedes mod de
arbejdsuduelige. Disse henvistes enten til Tig-

geri eller anbragtes, om de ikke evnede dette,

i de mange Stiftelser. Klostrene have i den
Henseende gjort et storslaaet Arbejde. Efter

Gregor d. stores Tid bevirkede den Omstsen-
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dighed, at Maengder af Kirkegodset laenge kom
paa urette Haender, at Fortidens kirkelige

Godgarenhed i stor Stil kom i Forfald. For-

gaeves segte Bonifatius at reformere i saa Hen-
seende. Pauperismen blandt arbejdsfare antug
da atter truende Former under de urolige For-
hold. Karl d. stores Forsag paa, gennem sin

Kapitularielovgivning, at skabe en ordnet F.,

ja indfare en formelig Fattigskat (779) og for-

byde Tiggeri, fik ingen Varighed. Middelalderen
er derimod rig paa Kaerlighedsgerninger. Gen-
nem Bodsdisciplinen steg Almissegivningen
enormt, og efterhaanden som Tienden trsengte

igennem, anvendtes Dele af den til F. Lens-
systemet var ogsaa paa mange Maader en Garanti
mod Nod, og den forholdsvis ringe Bopaels-

vekslen gjorde, at Slasgtens Betydning for Af-

hjaelpningen af Nad kunde paaregnes. Bisper
som Chrodegang af Metz, Hinkmar af Reims,
Hugo af Grenoble, Godehard af Hildesheim ere

isaer blevne navnkundige for deres Godgarenhed,
de forskellige Klostre have evet omfattende F.,

og saerlige Ordener stiftedes i Lebet af Mid-
delalderen til Afhjaelpning af paatraengende
Nad (Hellig-Aands-Ordenen, hvis Program om-
fattede hele Skalaen fra Mt. 25, 31 f; Anto-
niusbradrene 1,111; Elisabet-Sastrene 1, 747 ; Be-
ginerne I, 249 ; Johanniterne, Tyskherrerne, La-
zaristeme, Alexianerne I, 54). I Byerne fandtes i

den senere Middelalder foruden Lavene, der
tog sig af deres egne fattige, talrige Gilder,

som evede F. (Elendegilder, Kalenter), og i Ita-

lien oprettedes Laanekontorer (montes pietatis).

Den splittede Udavelse af F. samt Betragtningen
af Almissers Vaerd og af Tiggeriet som gudvel-
behagelig Askese, ja som berettiget Kald (i

Byerne fandtes Gilder og Broderskaber af Tig-

gere, der betalte Skat) blev et ligefremt Vaern
om Pauperismen og fremelskede Bedrageri og
Lesgaengeri. I 14.-15. Aarh. begyndte derfor
Staederne at skride ind mod Tiggeriet, ofte med
frygtelige Straffe (men uden samtidig at give
tilstraekkelige Anvisninger paa Livsophold) og
forgaeves, da jo K. helligede Tiggeriet. I 15.

Aarh. Andes de farste Spor til kommunalt
Fattigvaesen, med verdslig ansatte By-Fattig-
plejere og nogle Steder Fattiglaeger. — 1

Norden har isaer den norsk-islandske F. fra

Middelalderen Krav paa Opmaerksomhed. Tig-

geri og Almissegivning maa ikke uden videre
flnde Sted. Slaegten eller Husbonden er under-
stattelsespligtig. Fraendeles og til Arbejde ufar
Mand gaar paa Omgang i Laegden eller tinges
i Underhold i Sognet. Paa Tinge afgores Fattig-

sager og gives ufere Tegn, der tillade dem Tig-
geri, saerlige Embedsmaend tilse de fattige. Her-
til kom saa K.s Tiende, Stiftelsers og Gilders
Gerning. I Danmark forbad Christiern II 1522
Tiggeri af saadanne, der ikke vare Udsendinge fra

autoriserede Hospitaler eller havde Tiggertegn

;

ogsaa i Sverig gaves Tiggerbreve.

Reformatio nen skabte nye Motiver for
F. og satte den et nyt Maal (ikke Giverens Sjaele-

frelse, men Humanitetshensynet). Luther vilde

have Tiggeriet bort og en virkelig Sogne- eller

Menighedspleje paa gammelkirkl. Vis indfert.

Saerlig efter Bondekrigen indrettedes, hvor Pro-
testantismen havde sejret, Sogne- Fattigkas-
ser, hvis Midler dels var stiftet Formue, dels

de frie Gaver, isaer ved Gudstjenesten (Klingel-

beutel). Kassen forvaltedes af Kasseherrer eller

Diakoner, valgte af Menigheden eller ansatte

af Ovrigheden, der naje skulde undersoge

de fattiges Forhold, laegge Vaegt paa forebyg-

gende F. og saerlig stette Enker og foraeldre-

lase. Udferelsen blev dog hajst mangelfuld.

Inddragelsen af Kirkegodset og Tiender, Op-
haevelsen af Ordenerne samt den aendrede Be-

tragtning af >gode Gerningers< Vaerd tilsandede

Kilderne til de nedvendige Midler, og de per-

sonlige Kraefter manglede. Kun i den refor-
merte K., hvor Diakoniet, som apostolsk, ansaas

for guddommelig Ordning, og hvor Calvin be-

tonede, at F. er Iigesaa nadvendig for Menig-
heden som Naademidlernes Forvaltning og

Kirketugt, skabtes mange Steder en monster-

vaerdig F. Saaledes naaede Fremmed-Menig-
hederne ved Rhinen (E. Simons, Die alteste

evang. Gemeindearmenpflege am Niederrhein,

Bonn 1894), Holland og delvis England (Al-

schrott, Das englische Armenwesen, Leipz. 1886)

til en individualiseret evang. F. — Den ved
Udviklingen af de moderne Statsforhold stadig

stigende Pauperisme foraarsagede, at man ferst

i England skabte et fuldt statsordnet,
obligatori.sk Fattigvaesen (Elisabets Lov
1601 for the relief of the poor). Rammerne
vare stadig de kirkelige, Sognet, og endnufor-
udsattes, at den aandelige Hjaelp ydedes sammen
med den materielle. Sognets F. tilses af be-

skikkede, af Fredsdommeren kontrollerede over-

seers, der skaffe de nedvendige Midler ved
Skatteligning, hvis de savnes. Bern saettes

i Laere, arbejdsdygtige skaffcs der Arbejder eller

Raastoffer til Bearbejdelse, arbejdsufere stattes

eller forplejes i Fattighuse. Her som andet-

steds opstod evindelig Strid om Hjemstedsret

og Forsergelsessted (forelebig ordnet 1662 ved
act of settlement). I 17.— 18. Aarh. blev Sy-

stemet stedse mere politiagtigt, og Oprettel-

sen af de afskyede, og ofte elendigt styrede

Tvangsarbejdshuse (workhouses ; det farste store

i Bristol 1679), hvor det psedagogiske Hensyn
ganske veg for Nyttehensynet, og den moralske,

for ikke at tale om den religiese Luft snart

blev afskraekkende, viste tydelig Vrangsiden af

Statsfattigvaesenet, om den yderste Nod end var
afvaerget. — Nu er Loven af 1834 Grundlaget
for den eng. F.; den bibeholder den gennemforte,

men forbedrede Statskarakter, og tager udeluk-

kende Sigte paa det nedvendigste, men meget lidt

Hensyn til tilfaeldig Nod og forebyggende For-
anstaltninger. Statsfattigvaesenet forudsaetter da
ogsaa Nationens kendte storartede, frivillige og
kirkelige, Godgarenhed, og en Maengde For-
eninger og Anstalter eve human og kristelig F.

(saerlig omspaendes hele England af London
Charity Organisation Society).

De lutherske Lande kom delvis ind paade
samme Baner, men laenge uden en obligatorisk

Ordning, der forvissede om Umuligheden af den
yderste Neds Eksistens og afskaffede Tiggeriet

som tilladt Erhverv. K.s Tab af sit Gods og
det stadig uleste sociale Spargsmaal raaatte dog
minde Staten om dens Pligt. Da Nutidens
Arbejdsloshed var ukendt paa Reformationstiden,
betonedes staerkt Forskellen mellem dem, der
ikke kunde og dem, der ikke vilde arbejde.

De sidste underkastedes som skadelige for Sam-
fundet den negative F. o: Forholdsregler mod
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og Straf for Tiggeri og Lesgaengeri; de ferstes

Underhold paahvilede de bestaaende Stiftelser,

Slaegten eller Sogiiet (Fattigkasscrne). Overalt

blev derfor Spergsmaal om Hjemsted snart

braendende og gav Anledning til idelig Strid.

I Tyskland sygnede den egentlige Sogne-
fattigplejc omtrent ganske hen under 17. Aarh.s

Krige. Tiggerforordninger udstedes i Masse, men
det politiagtige Synspunkt (til Undersaatternes
Sikkerhed) er overvejende; Arbejds- og Tugt-

huse florere efterhaanden og tjene tillige ofte

som Daarekister og Vajsenhuse. Pletismen, der
gennemgaaende manglede Sans for Menigheds-
plejen, skabte dog store Anstalter (saerlig

Vajsenhuse), hvor Krdms Aand var levende.

Oplysningstiden slog atter staerkt til Lyd for

Humanitetstankerne, og en rig Literatur be-

handlede Fattigspergsmaalet fra Almenvellets
Synspunkt. Fattiganstalten i Hamburg blev

Forbillede for en Rsekke lignende Anstalter.

1780 indferte Baiern Fattigskat, 1794 Preussen.

Preussens Fattiglov af 1842 blev Grundlag for det

nordtyske Forbunds Lov af 1870, der nu gaelder

for hele Tyskland (undtagen Baiern og Elsass-

Lothringen). Hele F. er statsordnet, men man
lader de stedlige Autoriteter tilpasse Ordningen
efter de saerlige Krav. F. skal saa vidt muligt
vaere forebyggende og opdragende. I Elber-
feld-Systemet (1853), der har vundet stor

Udbredelse, ere Reformationstidens Tanker op-
tagne, og F. individualiseret og gennemtraengt
af kr. Aand (Bdhmert, Das Armenwesen in 77
deutschen Stadten, Dresden 1886; Be, Om El-

berfeldsystemet, Kragere 1893).

I Danmark bestemte Christian Ill's 1.

kbhvnske Reces 1536, at > Hospitalerne< skulle

optage saa mange, som >Renten< tillader. Styr-

elsen blev verdslig med gejstligt Tilsyn. De
andre >arme, syge Folk< maa tigge >efter Ssed-

vane<, men alle raske forbydes det under Livs-

straf. Den 2. kbhvnske Reces 1537 ansatte i

Byerne Stodderfogeder, der give de privilege-

rede Tiggere >Tiggertegn<, paa Landet uddele
Sognepnester og Herredsfogeder lignende. De
arbejdsfere skal man anvise Arbejde, og, hvis

de tigge, vise af By. Kirkeordinansen 1539

beordrede Diakoner eller Fattigforstandere til

Opsyn med Sognefattigkassen, >den menige
Kiste< ; de indlsegge de >ret vedtorftige og van-

fere* i Hospitalerne, der stadig sende deres

Vogne ud paa Terminstiggeri. Sognepraesterne

skulle tilse Stiftelserne og itreste Samvittig-

hederne< ; de store Hospitaler vedblive at have
egne Praester. — De felgende Tider vise, at Tig-

ger- og Lesgaenger-Spergsmaalet stadig var ulest.

Recesserne indskserpes med truende Straffebe-

stemmelser. 1587 paabydes det at fere nejagtige

Registre over Sognenes fattige, og paa Landet
trues Sognefolk med Straf, om de ikke fede de
fattige. I Kbhvn henlagde Frederik II 10,000

Rdl. til de husarme, Christian IV yderligere

23,000 Rdl. samt oprettede Tugt- og Berne-
huset, hvortil Bern og arbejdsfere Tiggere ind-

sendtes ogsaa fra Landet. De >rette fattiges<

Midler vare dog stadig utilstnekkelige; alligevel

laante Kongen 50,000 Rdl. af dem, hvilket

atter foraarsagede Frederik Ill's Plyndring af

Praesterne(»Praestegaardsindlesningen« 1662 til

>Spindevaerkets< Genoptagelse og >andre nyt-

tige Manufakturers< Oprettelse). 1643 var det

befalet, at Kirkcvsergerne med Sognefolks Hjselp

i hvert Sogn skulde bygge et >fattig Folks

Hus<, men Manglenpaavirkelige Plejehuse ved-

blev, og 1645 f. E. sender man >blinde, halte og
Kroblinger< til Pesthuset (!). 1708 reformeredes
Styrelsen af Fattigvaesenet for hele Landet. Tig-

geri forbydes, og Fattigfogeder skulle indfange

Tiggerne. Midlerne til fattiges Underhold blive

Fattigformuen, obligatoriske >frie Gaverc, Em-
bedsskat, Beder osv. Arbejds- og Tugthuse op-
rettes nu rundtom i Landet (foruden Kbhvns
>Bernehus<, 1742 i Stege, 1743 i Viborg, 1753
i Odense); paa Landet faa de fattige, arbejds-

ufere Kosten paa Omgang hos Bender, i Keb-
staderne henvises de til Stiftelser og Hospi-

taler. I Beg. af 19. Aarh. skredes endelig til Op-
kraevning af en aim. Fattigskat, der nu (siden

1861, 63, 67) indgaar i den aim. kommunale
Skat, ligesom Fattigvaesenets saerlige Styrelse

og Kasse gaar op i den kommunale. Den nug«ld-
ende Lovgivning er af 9. Apr. 1891. Ombsering
af Fattigbessen (>Tavle<) i Kirketiden afskafiedes

udenfor Kbhvn 1856, i Hovedstaden 1878. — I

Norge indfertes 1786 en Slags Fattigskat. 1845
gaves den ferste Fattiglov for hele Landet, der
fastslog Hjemstedsregler og omordnede de be-

staaende Fattigkommissioner ; nugseldendeRet er
af 6. Juni 1863; en Kommission blev nedsat 1895
—96. — I Sverig paabed Kirkeordinansen

1571, at Bispen skulde udstede Tiggerbreve,

andre Tiggere straffes. Fattigkassen stod under
Praesternes Styrelse ; ved Domkirkerne skal der

Andes Hospitaler, i Sognene >Fattigstuer< under
blandet Styrelse. Gustaf Adolf forsegte for-

gaeves 1624 at centralisere Pengemidleme og

oprette Provinshospitaler og Vajsenhuse. For-

ordn. af 1642, Kirkeloven 1636, Forordn. 1698.

kgl. Kundgerelse 1788 og 1811 bleve Forlebere

for Fattigvaesenets systematiske Ordning 1853

og 1871. — I Finland ordnedes F. 1865, 73

og 79. — Hele Norden har saaledes nu et obli-

gatorisk Fattigvassen, der stadig mere bliver

gennemtraengt af humane Principer og neje

skelner mellem det understettende, opdragende
og strafTende, men ogsaa lader rig Plads aaben
for frivillig F.

Indenfor Romerkirkens Lande tog den
verdslige 0vrighed, paavirket af Reformationens
Tanker, sig af F.-Ordningen. Trienter-Konci-

liet stillede sig imidlertid paa den overleveredc

middelalderlige Grand og fordrede F. lagt

under Bisperne. I de rom.-kat. Lande blev

det ogsaa stadig K., Ordenerne og de kr. Barm-
hjertighedsstiftelser, paa hvilke F. vaesentlig

hvilede. Af Enkeltmaend af sserlig Betydning

for F. maa naevnes Carlo Borromeo (I, 367),

Vincent de Paul, der stiftede de barmhjert-
ige Sestres Orden (I, 219), Juan Ciudad (de

barmhjertige Bredre), Camillo de Lellis (Agoni-

zanterne I, 464); hertil er endnu kommet Kon-
gregationer for Bernepleje, Piarist-Ordenen og

de engelske Frekener (1, 768). Beundringsvaerdigt

Arbejde skete saaledes ister i Frank rig ad

frivillig Vej. Revolutionen omstyrtede imid-

lertid hele den bestaaende kirkelige og An-
stalts-F. og lovede en statslig, thi >offentlig F.

er hellig Pligtc Ordenerne ophaevedes, og alt

Gods inddroges. For arbejdsdygtige skulde der

oprettes Nationalvaerksteder, gamle og svagelige

skulde have >Statspension<. Man naaede imid-
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Fattigpleje — Faust.

lertid kun til at odelaegge det bestaaende, og
1798 maatte man genoprette det gamle. Ho-
spitalsgodset tilbagegaves, og Napoleon tilkaldte

atter Ordenernes Hjaelp. Siden ere nye komne
til (de fattiges smaa Sostre 1840 ; Dames du Cal-

vaire 1843 osv.). Hidtil har Staten kun over-

taget Bomeplejen og Omsorgen for sindssyge

obligatorisk, dog straeber man at erstatte Orde-
nerne ved Syge- og Fattigplejen. — 1 0sterrig
oprettede Josef II >Pfarrarmeninstitute« ledede

af en blandet Styrelse, hvorunder alle hidtidige

Fattigfonds skulde henlaegges. 1863 og93 naaedes
den nuvaerende Ordning, der er blandet fakul-

tativ og obligatorisk, Midlerne skaffes principielt

ved Gaver og stiftede Fonds. Ogsaa 1 It alien
(Lov 1862, Tilheg 1888—90) ere Stiftelserne

stadig Grundvolden for F., og Tiggeri faktisk

ikke afskaffet.

F. har i 19. Aarh. ved en dybere Forstaaelse

af Retfaerdighedskravet gjort store Fremskridt
overalt. Der laegges fra Staternes Side stedse

storre Vsegt paa det paedagogiske (Hjrelp til

Selvhjaelp, forebyggende F. — f. E. ved Indgreb i

Erhvervslivet, Arbejderlove, Assureriiig osv.), og
uden Tab af Rettigheder meddeles Alderdoms-
understottelse osv. Det viser sig dog stadig,

at Samfundet ikke kan undvaere den frivillige

Godgorenhed, hvad enten denne ydes rent privat,

gennem Foreninger eller gennem Menigheden.
Staten kan vanskelig naa en virkelig Individua-

lisering i F., den maa handle naermest i Sam-
fundets Interesse og kan ikke gore storre For-
skel i Hjselpen efter de fattiges Evner, Uddan-
nelse og tidligere Stilling; dens Hjselp med-
forer desuden ofte visse borgerlige Ulemper (Tab
af Valgret) og bliver let forretningsmaessigtydet;

langt mindre kan Staten trade den trsengende
nser i frivillig Kaerlighed og med broderlig In-

teresse. Det er derfor en vedvarende Opgave
for Menigheden at optage en organiseret F. i

sin indre Missions Program, thi K.s F. maa
beeres af den kr. Kserligheds Bevidnelse (E.

Fry: >Sj«lens Pleje er Fattigplejens Sjsel<). Om
Ordningen af denne K.s Gerning, der med det
nyvakte Trosliv stedse organiserer sig fastere,

se isaer Art. Menighedspleje i Nutiden (jvfr.

Art. Diakoner I, 630 og Indre Mission). Ved
Siden af denne Sognepleje maa K. navnlig
laegge sig saadanne Arter af F. paa Sinde, hvor-
til saerlig sjselelig Omsorg kreves (Bernepleje,
forvildedes Pleje, Magdalenehjera, Huse for los-

ladte Fanger osv.). Den ofte storartede, i filan-

tropisk Interesse ivaerksatte, humane F. vil,

trods Nytten af Samaritaner, Folkekokkener,
Sygekasser, Sparekasser, Folkeassurancer, Ar-
bejdsanvisningshuse osv., dog stadig savne den
Stette til virkelig Oprejsning, der ligger i en
Sj as le pleje, som baeres af kr. Barmhjertighed
(Uhlhorn, Die chr. Liebesthatigkeit I—HI, 1882
—90, 1— II overs, paa Dsk. 1884—85; Chalmers,
Den kirkelige Fattigpleje, ved J. Friis Hansen,
1888; O. HolmstrSm, Om kyrklig fattigvard,

1892; Ratzinger, Gesch. derkirchl. Armenpflege,
2. Aufl., Freiburg 1884; Void, Om Fattlgforsorg-

elsens histor. Udvikling, Cha. 1882; Raeder,
Forsorgelse af trsengende efter dansk Ret, Kbhvn
1892; Emminghaus, Das Armenwesen, Berlin
1870 ; Bohmert, Die Armenpflege, 1890). /. O. A,

Fanr, Guy du (Vitus Faber), Seigneur de
Pibrac, fransk Retslaerd, f. i Toulouse 1529, d.

i Paris 27. Maj 1584. F., der tilhorte en
gammel adelig Familie, var fra 1562 fransk
Afsending ved Trienter-Konciliet. Han havde
Ord for at vaere Frankrigs forste Taler, men
paa Konciliet stodte han straks an ved sine
udprseget gallikanske Anskuelser og sin Ringe-
agt over for Konciliets Arbejder (nihil agitur).

1565 blev han kaldet til Pariser-Parlamentet

som Statsadvokat ; 1570 blev han Statsraad. I

denne Stilling fulgte han 1573 med Henrik af
Valois til Polen, da denne var valgt til Konge
der, men allerede naeste Aar vendte han til-

bage til Frankrig. 1576 spillede han en vigtig

Rolle ved den fr. Regerings Underhandlinger
med de fr. Protestanter. Han blev Kansler
hos Marguerite af Navarra, men 1582 opgav
han denne Stilling og overtog Kanslerembedet
hos Hertugen af Alencon. Hans Forherligelse

af Bartholomaeusnatten i hans Brev til Stanis-

laus Elvidius gor ikke hans Navn JEre. En
Samling moralske Digte (50 Quatrains) af ham,
der ere Efterligninger af Fokylides, Epikarmos
og andre gr. Digtere, vandt stor Udbredelse og
blev endogoversat paa osterlandskeSprog. Kn.H.
Faust er blevet faststaaende Betegnelse for

en digterisk Personiflkation af den Menneske-
aand, som, bjergtagen af sin umaettelige Kund-
skabstrang, venter sin fuldkomne Lykke ved
at naa Forstaaelsen af Naturens Gaader og
Beherskelsen af dens Kraefter, men som, fel-

gende denne altomfattende, intellektuelle Trang,
frigor sig, i trodsig Tillid til at arbejde i den
uendelige Aands Tjeneste, fra de moralske og
religiose Baand, og saa vaagner op til Erkendelsen
af at have tjent Daemoner og vaere bundet i

sin lavere sanselige Natur. Typen er selvfalge-

lig forskellig behandlet efter Digternes for-

skellige Livsanskuelser; dens Grundidg har iniid-

lertid sin Forudsaetning i Krdra. og dens Laere

om Mennesket, dets relig.-etiske Livsbetingelser,

dets Oprindelse og Maal. Den vidner, med sin

hemmelige Gru for Frafald og Dona, om Troens
absolute Magt og dens Krav paa at underlaegge

Tanken GudsAabenbaring(Martensen : >Modsaet-

ningen mellem godt og ondt, ikke blot praktisk,

men i den teoretiske Sfaere er Substansen i Fore-
stillingen om F.<). — Den ferste digteriske

Udformning af F.-Ideen moder os i den kr.

Oldtid (efter Julians Tid) i den Legendecyklus,
der handler om Cyprian og Justina(I, 572).

Legenden bygger for Justinas Vedkommende paa
den skonne Digtning om Tekla (acta Pauli et

Theclat se I, 21); overfor denne Reprsesentant
for den faste kr. Tro og det rene saedelige Liv,

vaernet af Guds Almagt, staar Cyprian som
Reprsesentant for de aandelige Krsefter i det
hendoende antike Hedenskab, for Filosofien og
den Magi, der soger at blive sig sit Vaesen be-

vidst i Bios. Form (Jamblikos's Nyplatonisme).
Gennem Fald vinder han frem til Kristentro

og Martyrsejr. Kejserinde Evdokia (1, 822) om-
digtede Legenden. I Tidens Leb influerede den
paa Legenderne om den hi. Marina eller Mar-
grete, Maria fra Antiokien, men isaer paa Theo-
filus-Sagnet (Djaevlepagten) og blev delvis be-

varet i >den gyldne Legende<. Den tabte dog
efterhaanden i Middelalderen sit dybere Praeg

og fortaltes (eller opfertes som Mysterium)
populaert opbyggeligt til Afskraekkelse. for Ma-
giens Rcedsel og Usasdeligheden udenfor K.s
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Faust — Faustus. 25

Vsern og til Forherligelse af Madonnas frelsende

Magt. Navnlig efter den gyldne Legende op-
byggede Calderon sin skenne og dybsindige
El mdgico prodigioso.

Reformationen medforte en uddybet Forstaa-

else for Menneskeaanden i dens aandelige Higen
(et kunstnerisk Udtryk har Durer givet i sin >Me-
lancholia<) og >Stneben efter at grundhegge In-

telligensens Rige uden Gud<. Protestantismens
bevidste, ydmyge Trosliv kunde saaledes blive

Grunden, hvorpaa F.-Ideen kunde udfoldes i

dens spekulative og poetiske Dybde (F. som
den frafaldne Kr.). Reformationstiden kendte
af egen Erfaring slige forvildede Titanskikkel-

ser, der higede efter Naturens Herameligheder
og haabede paa gennem Astrologi, Alkymi og
Magi at naa til Magten over Naturkrafterne.

Et Vrangbillede af disse Okkultismens Dyrkere
kom til at give F.-Ideen Navn. Mag. J oh.
Faustus (f. o. 1485 i Simmern ved Kreuznach,
teol. Baccalaureus 1509 i Heidelberg, en Tid
Franz af Sickingens Huslaerer, d. o. 1539 i Breis-

gau) var en af de vagabonderende Humauister,
der endnu i levende Live omgaves med et

hemmelighedsfuldt Skier paa Grund af deres

formentlige magiske Krefter. Han optraadte

nnder Navnet Georg Sabellicus, >Nekromantiens
Kilde<, >Heidelberger Afguden<, paastod at

kunne gere Kristi Mirakler osv. og forte et

forargeligt Liv. hvorom de vaerste Rygter gik.

Omstandigheder ved hans Dad gav den over-

troiske Samtid Anledning til at overfore paa
ham Middelalders-Legenderne om Simon Magus,
Cyprian, Theophilus, Albertus Magnus, Roger
Bacon osv., men saerlig Historierne om Djsevle-

pagten, den deraf folgende Magt og Indsigt,

samt sluttelig ogsaa det grufulde Endeligt.

Under hans Navn behandledes nu F.-Ideen

saaledes, at Hovedvaegten snart lagdes paa hans
• svinagtigt epikurseiske Live, snart paa den
lierde Magers Kundskabstorst efter Naturens
Hemmeligheder. Saaledes i Joh. Spies's >Hi-

storia von Dr. Johann Fausten< 1587 (udg.

af Braune 1878; fotografisk ved Leherer 1884),

der indtil 1592 oplevede 14 Oplag, og oversattes

paa flere Sprog. Widemann udgav en ny F.bog

1599 til Forherligelse af Gudsmanden Luther
som Modbillede mod den >af Papisme< til Trold-

dom forledte F. Den blev Grnndlag for den
tyske Folkebog, der oplevede tallose Udgaver.
Englaenderen Marlows digteriske Behandling
1589, efter Spies (A Tragical History of Dr. F.),

spilledes 1 17. Aarh. af engelske Kunstnere 1 Tysk-
land og omdannedes der til et Folkeskuespil

(hvorfra Dukkekomedierne stamme). Med For-

kasrlighed behandlede >die Sturmcr und Drfin-

ger< F. som den videbegerlige Titan. Lessings

Tragedie, der lader F. frelses fra Helvede, udkom
1759. Med den moderne Filosofi bag sig, som
havde opstillet Tvivlen som Tankens Princip, og
saerlig med Spinoza sat Intellektualismen til Hoj-
bords, skrev Goethe sit storslaaede Digtervterk

(I, 1808; den uklare II Del, der udkom 1832
efter hans Ded, laser Sporgsmaalet om F.s Gen-
oprejsning ved et nyt panteistisk Evang., alt-

saa ganske afvigende fra den egentlige F.ide).

Siden har Grabbe (1829), der lader F. og Don
Juan ksempe om den samme Pige, og isaer

Lenau (1836) behandlet F. Kunstnere som
Cornelius, Retzsch, Kaulbach osv. faengsledes

af F.skikkelsen, og ogsaa Musiken blev brugt
til Illustration af den dybsindige Digtning
(Spohr, Gounod, Boito, Berlioz, Liszt). —
F.s Navn knyttes ogsaa til nogle magiske
Skrifter, der i Afskrifter bctaltes med hoje

Priser i 16. og 17. Aarh. (Zahn, Cyprian v.

Antiochien und die deutsche Faustsage, Erlan-

gen 1882; Kiesewetter, F. in der Geschichte
und Tradition, Leipzig 1893; Falignan, Hist,

de la legende de F., Paris 1888; Martensen i

Perseus I, 1837). J. O. A.

Faustinas, rom. Presbyter, overgav, sammen
med en Presbyter ved Navn Marcellinus, 383
eller 384 i Konstantinopel Kejser Theodosius
et Banskrift, der skildrer de Forfelgelser, som
Lucifer af Cagliari's (se d. Art.) Tilhsngere
maatte lide af deres katolske Modstandere.

Faustus. 1) F. fra Milevi i Nordafrika,

virkede i sidste Halvdel af 4. Aarh. som en

anset Lterer indenfor Manikaeernes Sekt. I

Aaret 383 kom han til Carthago, hvor Augu-
stin, dengang Tilhaenger af Sekten og i For-

vejen velkendt med hans store Ry, straks segte

ham for hos ham at faa Klarhed i sine mange
Tvivl. Han opdagede dog snart, at der bag
den bestikkende Veltalenhed ikke fandtes nogen
dybtgaaende Personlighed, og F. blev saaledes

uden sit Vidende og Vilje en Hjtelp for Augu-
stin til at arbejde sig ud af de manikeiske
Leerdomme. Nogle Aar efter (386) blev F.

anklaget for den hedenske Prokonsul, og kun
ved de Kr.s Maegling slap han med Forvis-

ning til en 0. Langt senere flk Augustin et

Skrift af F. i Hsende med Opfordring til at

forfatte en Gendrivelse; gennem de lange Ud-
drag af F.s Skrift, som Augustin i sine >33

Bager mod F.< meddeler, viser F. sig netop

svarende til den Karakteristik, Augustin giver

af ham i sine Bekendelser, som en poetisk be-

gavet Natur, hvis store Ry udelukkende skyldtes

hans Evne til ved sin sjaeldne Veltalenhed at

daekke over Mangel paa Tankeklarhed og grundig

Viden. — 2) F. fra Rlez, f. i Begyndelsen af 5.

Aarh., slammede maaske fra Britannien. Fa-

deren dede tidlig, medens Moderen ved sin

Fromhed synes at have haft stor Indflydelse

paa Sonnen. Efter at have studeret Filos. og
Veltalenhed gik han pludselig i Kloster paa
Lerina og blev en ivrig og streng Asket. 433

blev han Klostrets Abbed og viste i denne
Egenskab Evne til at gere sin Myndighed gasld-

ende saavel indadtil som ogsaa udadtil, da
Biskoppen forsegte at gore Indgreb i Abbedens
Rettigheder. Senere blev han Biskop af Reji

(nu Riez i Provence) og blev i denne Virksom-

hed indtil sin Dad i Slutn. af Aarh. Han har
efterladt sig en Del Skrifter, der paa det tri-

nitariske og kristologiske Omraade vise ham
som en Forkcemper for Ortodoksien. Men
iEngstelsen for Augustins Pnedestinatlonskere,

der vandt ikke faa Tiliuengere i Gallien, bragte

ham til at blive Talsmand for den Betragtning,

der senere er blevet kaldt Semipelagian-
isme (se d. Art.). I et Skrift >Om Guds Naade<

,

som han skrev paa Opfordring af en Synode i

Aries (o. 473) og en noget senere Synode i

Lyon, fremstiller han sit Standpunkt i denne
Sag. Alle Mennesker ere fadte med Synd;
deres Viye er derved bleven saa svsekket, at

den kun med Vanskelighed vender sig til
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26 Faustus — Faxe.

Frelsen; men umuligt for den at gare det, er

det ikke; som den syge, der kan forsage paa
at rejse sig, men dog trsenger til en hjaelpende
Haand, trsenger ogsaa Viljen til Guds Naades
Hjaelp. F.s ret yderligt gaaende semipelagianske
Taenkemaade lsegger sig isaer for Dagen, naar
ban tsenker sig denne Naade, der hjaelpende

samvirker med den menneskelige Vilje, ikke
som en Aandsvirkning i Menneskets Indre, men
som en guddommelig Vejledning gennem den
hi. Skrift og Ordets Forkyndelse. Til disse

Anskuelser lededes han imidlertid af en praktisk
Fromheds Interesse: >Jo mere vi anstrenge

os, des mere vil Gud hjaelpe. Den, som har,

ham skal gives'. Med dette for 0je forstaa

vi, at han blev den skattede Predikant og den
nidksere Biskop, hvem bans Landsmaend efter

hans Dad aerede som en Helgen. Uden Hen-
syn til, at hans kaetterske Anskuelser hindrede
hans Anerkendelse af den hele K., byggede de
en Basilika til iEre for »den hi. F.« og fejrede

den 18. Jan. som hans Mindedag. I 2 Taler
over det apostolske Symbol, der tillaegges F.,

finde vi Symbolet omtrent i den Skikkelse, i

hvilken det nu bruges (hans Skrifter Andes i

Bd. 21 af Wiener-Udgaven af Kirkefaedrene;
Seeberg, Dogmengesch. I, 317 f.). F. T.

Favre (Faber). 1) Pierre F., en af Ignacio
Loyolas ferste Faeller, fadtes i Landsbyen Vil-

lardet i Savoyen 13. April 1506. 1525 blev
han sendt til Paris for at studere, og der traf
han 1529 i S. Barbaras Kollegium Ignacio.

P. F. sagde siden, at >alt, hvad han var blevet,

var Ignacios Va?rk« ; ingen af Ignacios Venner
lod sig i den Grad gare til et Redskab for en
anden som P. F. Han var kun tarvelig

begavet, men han havde en ubejelig Vilje og
en ovcrtroisk Fantasi; og han felte en ssede-

lig Trang til at underkaste sig en anden.
Han var den forste, paa hvem Ignacio pravede
sin relig. Opdragelsesmetode. P. F. udforskede
paa hans Raad daglig sin Samvittighed, gik
liver Uge til Skrifte og nod Nadveren ugentlig;
han begyndte at optage Kampen mod den
enkelte Fejl og indave den enkelte Dyd, og
efter 4 Aars Forleb underkastede han sig de
fuldstaendige exercitia sptritualia (I, 835). Ingen
af Ignacios Venner levedc i den Grad som P.

F. i den oversanselige Verden, og ingen var
mere begejstret for den strenge Askese og
Fattigdommen. Naar han rejste, gjorde han
sig neje bekendt med de forskellige Steders
Helgener for at sikre sig deres Bistand. Han satte

Gregor d. st. over K.s andre Faedre ; thi Gregor
har jo fastslaaet Dogmet om Sksersilden, der var
P. F.s Yndlingsdogme, fordi det gar ForbonneD
for Sjffilene i Skaersilden til Pligt for de levende.
Ignacio sagde ofte, at ingen var trsengt dybere
ind i de aandelige 0velsers Aand end P. F.,

og at ingen var en bedre Eksercitiemester end
han. 15. Aug. 1534, da Ignacio og hans Venner
afiagde Laftet paa Montmartre i Paris, laaste

P. F., der var den eneste prsestevicdc af dem,
Messen. 1537 var han med Ignacio og Lainez
i Rom for at forelaegge Paul III Planerne til

den nye Orden, og da holdt han ekseget. Fore-
laesninger i Sapienza og underviste Almuen og
Bern i Krdmskundskab. 1539—40 virkede han
i Parma, hvor han stiftede relig. Foreninger,
der bleve Forbilleder for de senere Maria-Kon-

gregationer. 1540 var han i Tyskland i An-
ledning af Religionssamtalen i Worms, 1541
paa Rigsdagen i Regensburg, hvor han var
Cochlaus's Eksercitiemester. Fra Regensburg
rejste han til Spanien og derfra til Speier og
Mainz, hvor han holdt ekseget. Forelaesninger

og optog Petrus Canisius (I, 468) i Ordenen
(1543). I de felgende Aar virkede han i Tysk-
land, isaer i K61n, Italien, Spanien og Portugal.

Derfra blev han kaldet til Rom for at faa In-

struktioner med Hensyn til Deltagelsen i Tri-

enter-Konciliet, men de> dade han 1. Aug.
1546. 5. Sept. 1872 gav Pius IX ham Plads
blandt de salige (Comely, Das Leben des sel. P. F.,

Freib. 1873). Fr. N. — 2) Pierre Francois F., f.

1710 i St. BartheUemy i Pays de Vaud, d. 1780 i

Assens i samme Kanton. 1738 foretoghan i Fael-

lesskab med Biskoppen, Francois de la Baume,
en Visitatsrejse til Cochinkina for at bilaegge

Stridigheder, der vare brudte ud mellem de fr.

Missionaerer og Fransiskanerne og de portugi-

siske Jesuiter paa Grand af de sidstnsevntes Virk-
somhed. Fredsmseglingen kronedes dog ikke
med Held. Da det ved F.s Tilbagekomst til

Rom lykkedes de dervairende Jesuiter at faa

hans Tilbud om at genoptage en Missionsvirk-

somhed i Japan afslaaet, vendte han tilbage

til Schweiz. Her udgav han en Beretning om
sin Rejse; den blev imidlertid 1746 sat paa
Indeks. Senere udgav F. et Forsvarsskrift (Mi-
moire apologitique, 1747), men forsonedes dog
aldrig med Romerkirken. Kn. H.

Faxe. 1) Jergen Jensen F. (Georgius Faxo-
vius), Stamfader til den skanske Praesteslaegt

F., blev fedt i Faxe paa Sjaelland 6. Juni 1614.

Faderen, Jens Serensen, var Ridefoged paa
Nsesbyholm, Moderen var Datterdatter af den
beramte lundske Kannik Jon Turesan. F.

kom 1625 i Skole i Kege, 1634 i Roskilde, blev
Student 1639 i Kbhvn, Baccalaureus 1640. I

2 Aar var han derefter Lserer i Hofpnedikanten
Jakob Madsens Hus, men blev paa Jesper
Brochmands Anbefaling til Tage Thott til Ska-
bersjo Spr. for Skabersjd og Torringe i Lunds
Stift, 1661 Provst i Bara Herred og dade 24.

Okt. 1681. — F. var en from ogretsindig Mand,
der lagde en vis Selvstsendighed for Dagen, da
en af Biskop Hahns Haandlangere, Provst Sven
Knutson i Torna Herred, for at fremme Uni-
formitetsarbejdet sagte at formaa Bara Herreds
Praester til at underskrive en Petition til

Kongen om Afstraffelse af de Praester, der i

Krigens Tid vare gaaede over til de dske, samt
om Indferelse af den sv. K.-Ordning. F. med-
delte Bispen, at han og en Del Herredspraester,

da Sagen var af Vaegt, og der ingen Forhand-
linger vare gaaede forud, ikke vovede at under-
skrive. Skabersjd Pastorat gik efter F.s Dad
over til Sannen Jacob (f. 16. Maj 1659, d. 2.

Maj 1725), derefter til dennes Son Wilhelm
(f. 7. Maj 1696, d. 1. Apr. 1743). — 2) Jacob F.,

Sen af sidstnaevnte Wilhelm F., f. i Skabersjd 2.

Sept. 1730, Mag. 1751, Docent i det filos. Fakultet

i Lund 1753, flk 1757 Ordre til at holde de Fore-

laesninger, der herte til det historiske Professorat,

blev 1762 Adjunkt i det teol. Fakultet, 1763

Spr. i Qvistofta og Glumslof i Lunds Stift, flk

1782 Titel af Prof., blev 1784 Provst i Rdnne-
bergs Herred og dade 7. Apr. 1790. F. ned
stor Anseelse som en laerd og flittig Mand. —
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3) Wilhelm F., forcgaaendes Sen, f. i Qvistofta

18. Maj 1767, Mag. 1787, Docent i Latin 1788,

Notar ved Lunds Domkapitel 1791 og s. Aar
teol. Docent, Adjunkt i Grsesk og 0sterlandsk

1800 (forbundet raed Sederhviddinge Pastorat

1804), ekstraord. teol. Prof. 1808, Prof, i Pastoral-

teol. og Direkter for det i dette Aar indrettede

Pastoralscminarium 1809, udnsevntes 12. Aug.
1811 til Biskop i Lund og Prokansler ved Uni-
versitetct. At F., skont ban kun var indstillet

soni den tredje, blev forctrukket, turde skyldes,

at man ansaa det for nedvendigt paa Grund af

Bondeopreret i Skaane, at have en yngre,

kraftigere Mand paa Bispestolen. F. var en
administrativ Kraft, en klog Kirkepolitiker

samt en udprsegct Rcprsesentant for den stats-

kirkelige Opfattelse, som ved 19. Aarh.s Be-

gyndelse herskede i det sv. Prsesteskab, is«r

blandt dets Lcdere. Han har store Fortjenester

af den ydre Ordning og navnlig af Undervis-
ningsvtesenet. Til Gennemferelsen af den Regu-
lering af Almueskolen, som tilsigtedes ved den
kgl. Forordn. af 1842, fandtes der derfor indenfor

Lunds Stift gode Forudstetninger. 1838 ind-

rettedes i Lund et Seminarium for Uddan-
nelse af Almuelaerere, der traadte i Virksom-
hed i Begyndelsen af 1839. Som Efor for

Stiftets kerde Skoler foranledigede F. betyd-

ningsfulde Forbedringer m. H. til nye Skole-

bygninger, foroget Lsrerpersonale og fuld-

stsndigere Undervisning. Lunds Skole, der siden

Univcrsitetets Oprettelse havde tabt sin gamle
Betydning og fart et hensygnende Liv, bragtes

atter paa Fode som en efter Tidsforholdene

velordnet Skole. Til Prasteuddannelsens For-
bedring bidrog kraftig den kgl. Forordn. af

1831, hvorved Pnesteseminariet oplastes, og
Prxesteuddannelsen blev det teol. Fakultets
Hverv. Forinden havde imidlertid allerede F.

som Laerere ved Seminariet knyttet Ahlman,
Beuterdahl og Thomander (hvis Ansaettelse som
Lserere i det teol. Fakultet saaledes blev for-

beredt). Med stor Gavmildhed havde F., for at

skaffe Ahlman tilstraekkeligt Udkomme, da denne
1812 blev Seminarieprsefekt og endnu ikke

havde faaet St&ngby Prtebende (1813), afstaaet

ham Indkomsterne af Lomma Pnebendepastorat.
— F. har udgivet adskillige lat. Afhandlinger
og en Mtengde Taler. Af Interesse for Skanes
gamle Kunstveerker og Bygninger samt over-

hovedet for Fortidsminder stiftede F. et Sel-

skab og understettede Brunius's kunsthistoriske

Forskninger, ligesom han sktermede om de
historiske Aktstykker, som fandtes i Dom-
kapitlets Arkiv. Selv begyndte han i en akade-

misk Disputation Udgivelsen af Prioilegia Capi-
tuti Lundensis, en i Arkivet opbevaret, af Oluf
Bagger vidimeret Afskrift af Kapitlets Privilegie-

Oldbreve, men Udgivelsen standsede og er ikke

siden fort videre. — F. dede 22. Sept. 1854
efter at have styret sit Stift i 43 Aar; han er

den Biskop, som siden Reformationen har be-

klsedt Lunds Bispestol Iaengst. O. A.

Faye, Andreas, Praest og Forfatter, blev fedt

paa Bragernes 5. Okt. 1802 og blev teol. Kand.
1828. I 1833 blev han Spr. til Holt og i 1839
tillige Forstander og Fersteherer ved Holts
Skolelsererseminarium. I 1860 blev han Spr.

til Sande og i 1864 Provst i nordre Jarlsbergs

Provsti. Han dede 5. Maj 1869. F. var en

dygtig Skolemand og havde tillige mange vi-

denskabelige Interesser. Navnlig lagde han sig

efter norsk Historie og Kirkehistorie og er-

hvervede sig en vaerdifuld Samling af Boger
og Haandskrifter ; de sidste Andes nu i det
norske Rigsarkiv. Af hans mange Skrifter

skal vi her maerke os hans Lserebog i Norges
Historie (1831), der er oversat baade paa Svensk
og Tysk, >Norske Sagnt (1833) og isaer >Chri-
stianssands Stifts Bispe- og Stiftshistorie< (1867).

Den Fortjeneste, F. har indlagt sig som Hi-
storiker, forringes desvaerre ved en ofte frem-
traedende Mangel paa Kritik og Fremstillings-

evne. A. B.

Fazy, Jean Jacob, i Reglen kaldt James,
herte til en fordreven Hugenotfamilie og blev
fodt i Geneve 1796. Han kom i en ung Alder
til Paris, hvor han kastede sig over Stats-

ekonomien og udgav Skrifter, som vakte Op-
mterksomhed. 1826 grundede han i sin Fedeby
Le Journal de Genive, som han dog snart op-
gav, hvorefter han igen rejste til Paris. Her
udgav han sukcessivt flere Blade og tog Del i

Juli-Bevolutionen, men hans voldsomme Demo-
kratisme bragte ham snart paa Kant med det
nye Kongedomme, og han sluttede sig da til

Republikanerne. Efter flere Gange at vasre

straffet tog han atter Ophold i Geneve, hvor
han blev Forer for de radikale og udgav La
Reoue de Genive. Han var Hovedmanden i

Revolutionen 1846, og det var hovedsagelig ham,
der skabte Kantonets nye demokratiske For-
fatning. 1847—53 og 1855—61 stod han i Spid-

sen for Regeringen, og ved at nedrive Geneves
Faestningsvaerker omdannede og udvidede han
Calvins By og paatrykkede den Prseget af en
moderne Storstad. Som Medlem af Forbunds-
raadet havde han en vsesentlig Indflydelse paa
Redaktionen af den federative Forfatning af

1848. Han var en kraftig Karakter, en fsengs-

lende Taler og som Publicist en glimrende
Polemiker, men ved sin Hensynsleshed edelagde
han selv sin Stilling. 1861 faldt han igenuem
ved Valg til Statsraadet og Aaret efter ved Valg
til Forbundsforsamlingen, hans Indflydelse var

ophert, hans Formue tabt, og han beholdt kun
sit Embede som Professor i Statsret. 1878 dede
han som en brudt og ensom Mand, men blev

paa Grund af sine Fortjenester begravet paa
Statens Bekostning (Henry Fazy, J. F., sa vie

et son oeuvre, Geneve 1887). C. E. F.

Febronianisme, se Hontheim.
Febronins, se Hontheim.
Fecamp (Fecan eller Fescan) er et beromt

fr. Kloster i Stiftet Rouen. Det er grundlagt

658 af Grev Vaning af Calais, oprindelig for

Kvinder. 841 blev Klostret edelagt af Hastings

og hans Normanner, men 990 blev det gen-

opbygget af Hertug Richard I af Normandiet
og befolket med Kanniker. Allerede under
Richard II forfaldt dog Tugten, men Abbed
Vilhelm af Dijon bragte atter denne paa Fode,

og en Tid derefter stod Klosterskolen i F. i

stort Ry. Klostret blev unddraget ^Erkebiskop-

pen af Rouens Tilsyn, og det blev Ejer af meget
Jordegods. En Tidlang havde Abbeden i F.

endog 3 Abbedier under sig. I det 17. Aarh.

sluttede F. sig til Mauriner-Kongregationen,
men under Revolutionen blev det edelagt.

Fechner, Gnstav Theodor, tysk Fysiker og
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Filosof, f. i Ncerh. af Muskau 1801, fra 1834

Prof, i Fysik i Leipzig, d. 1887, indtager en ejen-

dommelig Stilling i den nyere Videnskabs Hi-

storic De tilsyneladende mest forskelligartede

Evner ere sammenknyttede i hans Begavelse:

en skarp lagttagelsesevne, et barnligt poetisk

Gemyt, en Mar Tsenkning og en rig Fantasi.

Det er dog efter hans eget Udsagn det speku-
lative Grundsyn paa Tilvaerelsen, saaledes som
han har faaet det paa sidste Haand fra Schil-

ling, der er bestemmende for alle de viden-

skabelige Udferelser, som han i det enkelte

har foretaget. For hans 0je staar den hele

Tilvterelse, saaledes som den i sin rige An-
skuelighed frembyder sig, som en indre sam-
menhaengende Enhed. Overalt maa der gaas

ud fra det synlige, som ikke paa nogen Maade
maa forflygtiges til tomme Abstraktioner; men
overalt gselder det tillige om at finde det usyn-
lige og evige bagved den ydre, timelige Form.
Under to forskellige Grundforraer frem stiller

Livet sig nemlig for os, dels som en sjjclelig,

dels som en legemlig Verden. Men det gselder

kun om at forstaa, at det i Virkeligheden ikke

er andet end to forskellige Synspunkter for

det ene og samme Liv, som her moder os.

Det er den Spinozistiske Tanke om Parallel-

ismen mellem Sj«I og Legeme, som F. saaledes

optager, rigtignok uddybet ved Antagelsen af

en Vekselvirkning imellem dem. Sjsel og Le-

geme here noje sammen: det er den baerende

Grundtanke i hans System. Alt det legemlige

er besjaelet, og det sjselelige er aldrig uden et

legemligt Substrat. Tilvaerelsens sidste Grund-
punkter ere Atomer, men disse maa tsenkes

som punktuelle Kraftcentra, og omvendt er

Menneskesjaelen ikke et enkelt Atom, men den
er det sammenfattende Princip for de mange
legemlige Funktioner, og vedbliver at bestaa

paa denne Maade efter Deden (synekologisk

Opfattelse). Den samme Lovmaessighed maa
saaledes omfatte begge Arter af Faenomener,
det er paa Forudsaetningen herom, at F. op-
bygger den nye Videnskab, som skyldes ham,
Psykofysiken. Det er dens Opgave at maale
de sjtelelige Bevtegelser, Fornemmelserne, ved
at gaa ud fra Sammenhaengen med de legem-
lige Bevaegelser. Der er dermed givet Stodet

til en Udvikling af den eksperimentale Psyko-
logi og den eksakte jEstetik; paa dette Punkt
er F.s Fortjeneste af den moderne Videnskab
almindelig anerkendt. Men han gaar ogsaa
med sin Grundbetragtning langt udover den
egentlige Videnskabs Grcenser. Idet han be-

tragter Naturen, finder han, at ikke blot Men-
nesker og Dyr maa vaere besjaelede som efter

den almindelige Antagelse, men at det samme
maa gselde baade om Planterne og om Himmel-
legemerne. Idet vi ved Induktion og Analogi
gaa fra det lavere til det hejere, finde vi, at

Livet stadig optages i hojere og rigere Former,
der blive som Mellemtrin paa Vejen til den
allereverste Enhed, der som den guddommelige
Aand forener alt Liv i sig. At Gud er til, er
vistnok en Trossag, men den finder sin gode
Begrundelse baade ad historisk, praktisk og
teoretisk Vej. Det er ikke nogen udvortes,

fra os forskellig Bealitet, som hermed skal be-

vises, men det er selve det hejeste Liv, hvoraf
vi alle selv ere enkelte Dele. Det er saaledes

en panteistisk Anskuelse, som her fremstilles,

men det er en saadan, som i Modstetning til

den almindelige haevder en hajeste Bevidsthed
for det guddommelige Vaesen. Der er ganske
vist Udvikling i Gud, thi han kan ikke skilles

fra Verdens Liv, til hvilket han svarer som
Sjaelen til Legemet; men det er en stadig frem-
skridende Udvikling, hvis endelige Maal er
den fulde Overvindelse af alt det onde. Efter
F.s Overbevisning er det Grnndtanken i Krdm.,
som han i sin Filosofi har grebet ; den bestaar

efter ham i at saette det bedste i Tilvaerelsen

som det hejeste. Sin sseregne Opfattelse af
Krdm.s Vaesen skylder han forevrigt Filosofen

Weisse. (F.s spekulative religiese Anskuelse
foreligger i Skrifter som: Buchlein v. Leben
nach d. Tode, 3. Aufl. 1887; Nanna od. fiber

das Seelenleben derPflanzen, 1848; Zendavesta
od. fiber die Dinge des Himmels u. des Jenseits,

1851 ; Die drei Motive u. Grfinde des Glaubens,
1863; Die Tagesansicht gegenfiber der Nacht-
ansicht, 1879; hans naturfilosofiske Anskuelse
er udviklet i : Ober die physik. u. philos. Ato-
menlehre, 2. Aufl. 1864; Elemente der Psyko-
fysik, I— II, 2. Aufl., 1889 ; Vorschule der Aeste-

tik, I—II, 1876). F. C. K.
Fecht, Petms Michaelis (Navnet F. eller

Fechten synes ferst at forekomme i Abr. Andr.
Angermannus's Skrifter), Sekretser hos den sv.

Konge Johan III, var sandsynligvis fedt i Stockh.
Med Understottelse af Stockh.s Borgermester og
Raad begav han sig til Wittenberg, hvor han
indskreves som Student 1558, blev Mag. 1561
og endnu opholdt sig 1564. 1571 var han
ansat i Johan Ill's Kancelli, og 1573 havde
han tillige Opsigt med Bogtrykkerierne i Landet.
Han var prsesteviet og skal en Tidlang have del-

taget i Skolegerning. Hans bitreste Modstander,
Abr. Andr. Angermannus, giver ham det Vidnes-

byrd, at han besad udmaerket Lserddom og stor

Anseelse samt viste ssrlig Nidkserhed for kirkl.

Ordning. F. var en Teolog af Melanchthons-
Skole, saaledes som den formede sig i Interims-

stridighederne under Brydningerne med de
saakaldte Gnesiolutheranere. Kong Johan og.

hans Sekretser fandt hinanden i faelles Kserlig-

hed til Oldkirkens Lsere, Kultus og Forfatning.

Formentlig har Georg Cassanders (I, 484) Skrift:

De articulis religionis inter Catholicos et Prote-

stantes controversis, der ferst bragte Klarhed
og Sammenhaeng i Johans Ideer, ogsaa udevet
afgorende Indflydelse paa F. Resultatet af deres

fselles Studier viser sig ved Kirkemodet i Stockh.

Juni 1574, hvor Kongen og F. betonedc Nod-
vendigheden af, under de Splittelser, som nu
fandtes, ogsaa blandt Augsburger-Bekendelsens
Teologer, at slutte sig til Oldkirkens apostolske
og katolske Tro, da den er bekrsftet baade af

den hi. Skrift og af de hi. Faedres Skrifter;

isaer burde Messeordningen feres tilbage til sin

oprindelige Renhed. De 10 Punkter, som Medet
vedtog, rebede vel i et og andet en Tendens
mod Romerkirken, men tilsigtede dog i Hoved-
sagen Sakramentets vaerdige Forvaltning og
Helligholdelse. I Jul! s. A. ankom den polske

Jesuit Stanislaus Warsewitz til Stockh. Under
et o. 14 Dages Ophold i Stockh. vandt han
ikke ringe Indflydelse paa Kongen og efter eget

Sigende endnu sterre paa F. Frugten heraf
blev, ved fortsat Samarbejde mellem Kongen
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og F., Kirkeordinansen af 1575, der fremsattes

som en Forklaring og Udferelse af Kirkeord-
ningen af 1571, samt den 1576 udgivne be-
rygtede Liturgi, af ukendte Grunde kaldet

Rddaboken, der hovedsagelig blev Grunden
til de Stridigheder, som sendersled den sv.

K. lige til Johans Dad. F. selv bortkaldtes

dog ved Stridens Begyndelse. Kongen beslut-

tede at traede i umiddelbar Underhandling
med Rom, og Pontus de la Gardie og F. bleve
afsendte. Sendefserdens politiske Formaal var
i Rom at udvirke Gregor XlII's Hjselp til et

Forbund med Kejseren mod Rusland og, om
nedvendigt, mod Danmark, samt at formaa
Spanien til at udbetale den sv. Dronnings
Modrenearv; endvidere at forhandle om den
sidste Sag';i Napoli med den spanske Vice-

konge Ignatius Mendoza. Men til lige havde
den et hemmeligt, at underhandle med Paven
om en Union paa de Betingelser, som Johan III

opstillede. Han enskede at faa F. viet til Bi-

skop i Rom, da han tvivlede om det sv. Epi-

skopats legitime Karakter, for saaledes at kunne
genoprette et nimodsigeligt Episkopat i Sverig.

Men det Skib, som i Nov. 1576 skulde fere

Afsendingene til Tyskland, forliste ved Born-
holm. De la Gardie blev reddet, men F., der
kastede sig i Seen for at svomme i Land,
druknede. Hans Lig blev fundet og jordet paa
Bornholm. Til den over Vennens Dad serg-

ende Konge rettede siden Antonio Possevino

den Formaning at slutte sig til den Peter, som
gik paa Havet og, da han var ved at synke,

frelstes af Herren, i Stedet for til den Peter,

som, fordi han ikke var kaldet af Herren, om-
kom i Bolgerne. Denne Samtale var det, som
ledede til Skriftemaalet for Possevino og Mes-
sen paa Kongens Vcerelse 6. Maj 1578. O. A.

Federation britanniqne et continentale pour
l'abolition de la Prostitution legale, se Art.

Mrs. Josephine Butler (I, 424) og Prostitution.

Fehr, Fredrik, f. i Stockh. 25. Apr. 1849,

Docent i Hebr. i Upsala 1872, Dr. phil. s. Aar,

prsesteviet 1873, Komminister ved Maria Mag-
dalena Menighed i Stockh. 1879, Pastor prima-
rius i Stockh. 1884, Dr. theol. i Giessen 1892,

dad 14. Maj 1895. — F.s filos. Doktordisputats

behandlede Traktaten Sanhedrin af den baby-
lonske Talmud. Isaer for at fortssette sine

orientalske Studier foretog han 3. Sept. 1874

til 7. Aug. 1875 en Studierejse i Udlandet,

hvor han isser opholdt sig i Leipzig og slut-

tede Venskab med Stade, Schflrer; Harnack o.

fi. Allerede da horte F. til Bibelkritikens

Maend og i dogmatisk Henseende til Schleler-

machers Skole (isser var han paavirket af A.

Schweizer) samt naeredeSympatierfor >derProte-

stantenverein< ; mod C. v. Bergen (I, 268) og den
sv. Protestantforening har han derimod siden

udtalt sig skarpt. Samtidig felte han sig dybt
greben af den >ypperlige< Ahlfelds og Luthards
>mesterlige« Prtedikener. I Leipzig skal Har-
nack have henledet nans Opmserksomhed paa
Ritschl, men storre Indflydelse fra denne maerkes
ikke far i de Teser ved F.s Pastoral-Eksamen,
som han forsvarede 13. Sept. 1879. Fra det
Ojeblik, F. aflagde >Teologie kandidat-Eksamen<
15. Sept. 1883, >kan han betragtes som Teolog
af ritschlsk Observans<, om end med visse

Indskrsenkninger. — I Maj 1887 gjorde han en

3 Ugers Rejse til Tyskland, horte Forelsesninger

og besegte en Maengde Teologer, som for ham
vare af Interesse: Stade, Schflrer, Kattenbusch
og Gottschick i Giessen, Ritschl og Schultz i

Gottingen, Harnack, Herrmann og Wellhausen
i Marburg, Pfleiderer og Kaftan i Berlin m. fl.

Denne Rejse har aabenbart givet F. Impuls-
erne til den som >reformatorlsk< betegnede
Virksomhed, der opfylder Resten af hans Liv.

18. Juni til 5. Juli 1893 foretog F. sin 3. Studie-

rejse til Tyskland, besegte i Berlin Kaftan og
Harnack — hvis Deltagelse I den ved Schrempf
foranledigede Strid om den apostolske Tros-

bekendelse F. fulgte med saerlig Interesse —
Bornemann i Magdeburg, Stade i Giessen, Merx,
Haupt og Wendt i Heidelberg, overvaerede med
sidstnaevnte en Sammenkomst af >Wissenschaft-

licher Predigerverein* i Karlsruhe, traf 1 Strass-

burg sammen med Budde, Lobstein og Spitta

samt besegte i Lausanne Lucien Gautier. —
1891 begyndte Samlingen: >I religidsa och
kyrkliga frfigor, gammalt och nytt, inlandskt

och utlandskt, i evangelii tjenst, utgifvet af F.

Fehr* at udkomme, hvoraf indtil F.s Dad fore-

laa Nr. 1—31 (siden fortsat med Titel: »I

rel. och kyrkl. fragor, skriftsamling i evangelii

tjenst, grundatt af Fr. Fehr, utgifven af S. A.

Fries<). F. bidrog selv hertil med Foredraget:

>Nagra tankar om kristendomsundervisningen
i vara skolor< (1891) og en Juledagsbetragtning

(1893) samt med en Del Overs. (Luther, Om
en kr. menniskas frihed; Ritschl, Den krist-

liga fullkomligheden ; Spitta, Om den hetiga

Nattvarden; Harnack, Dogmhistoriens trefal-

diga utmynning; Kattenbusch, Fran Schleier-

macher til Ritschl; Harnack, Den apostoliska

trosbekannelsen ; samme, Svar paa D. Cremers
stridsskrift; Wendt, Den akta kristendomens
norm m. fl.). 1894 udgav F. det Vserk, i hvilket

hans religiose Opfattelse har faaet sit fuld-

komneste og mest afsluttede Udtryk: »Under-
visning i kristendomen< (307 Sider), der er

stserkt paavirket af Schultz's >Die Lehre von
der Gottheit Christie Af Ikke-Ritscblianere

have isser F. A. B. Nitzsch, Lipsius og Pfleiderer

evet Indflydelse paa F. — M. H. til Ritschl (Ne-

krolog i >Svenska Dagbladet« 27. Marts 1889)

kender F. sig som >en ringe hervasrende Di-

scipel< og betegner ham som >den nuvserendc

evang. Kristenheds betydningsfuldeste Teolog'.

Dog afveg han paa mange Punkter fra Ritschl

;

han ansaa ikke dennes Laere om Synden for

>tilstraekkelig dyb<, betragtede »Lidelsens og
Dedens Forhold til Synden < paa en noget anden
Maade og var >betydelig mere eskatologisk be-

stemt< end Ritschl. Blandt F.s tidligere Overs,

maa nsevnes: H. F. Roos's Nadverbenner (1872),

Max Mullers Indledning til den sammenlig-
nende Religionsvidenskab (1874), Farrars Jesu
Liv (1877—78), Kostlins Luthers Liv (1883—84)
osv.; af hans Skrifter: >Barnens Bibel< (1875).

>Palestina pa Kristi Tid< (1876), .Familje-

bibleiu (N. T. 1887, G. T. 1889), der fremkaldte

en skarp Polemik. — Som Prasdikant ned F.

stor Anseelse, hans kraftige, malmfulde Stemme
fyldte Kirkerummet, og hans mandige Person-

lighed i Forening med det intelligente, af Over-
bevisning baarne Foredrag undlod ikke at gore

Indtryk. Selv i sine Prsedikener var F. oftc

poleraisk, hvad enten han felte sig opfordret
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30 Fehr — Felicissimus.

dertil af den pietistiske og sekteriske From-
hed, af den rom.-kat. Propaganda eller af

den Modstander, som han sasrlig bekaempede i

den teol.ogkirkl. Literatur, >Erlanger-Teologien<

(S. A. Fries, F. F., bans verksamhet och be-

tydelse som teolog, 1896). O. A.

Feignm og Feigianismen. Hans Kristof-
fersen Feigum var fedt i Hafslo Pnestegjaeld

1798, men tilgiftede sig siden Gaarden Feigum
i Lyster i Sogn. Han blev tidlig vakt ved
Haugianere og lserte 1815 Hauge personlig at

kende. Denne skal i Begyndelsen have sat

Pris paa hans Forkyndelse, men fik dog efter-

haanden Mistanke til den. F. udviklede sig

nemlig mer og mer i en ensidig subjektiv Ret-
ning, der tilsidst (i 1830erne) forte til et Brud
mellem ham og Haugianismen. Han havde
faaet et nyt Lys, der gik ud baade over Luther
og Hauge. Han hengav sig til en svsermersk
apokalyptisk Mystik forbundet med en streng

Askese. Selv mente han at eje profetisk Gave,
og paa sin Gaard i Lyster dannede han en
Profetskole, hvis Disciple, for Sterstedelen

Kvinder, efter udstaaet Laeretid segte at ud-
brede Feigianismen i sine Hjembygder.
Nogen synderlig stor Udbredelse fik denne
dog ikke, endskont Feigum personlig nod ad-

skillig Anseelse blandt de vakte for sine pro-

fetiske Syner. Foruden i Sogn fandt Retningen
isacr Indgang i Valders og Hallingdal. I Val-

ders havde den et Par af sine mest bekendte
Repnesentanter i Helge Eriksen Hagen og
Ole Sorflaten. Med den sidste tog det en
sergelig Vending. Medens Feigianismen som
Helhed var praeget af saedeligt Alvor, udartede
det mystiske Svaermeri hos Sorflaten til Liber-
tinisme. Efter nogen Tids Forlob blev der
dog sat en Stopper for hans Udskejelser, idet

han den 20. Dec. 1843 blev domt til 1'/, Aars
Slaveri for Gudsbespottelse og Usaedelighed.

Efterhaanden svandt Feigianismen hen og er
nu overalt forlaengst uddeet (A. C. Bang,
Hauge og hansSamtid, 524 f.; Wefring, >Minder
fra mit Rejseliv< i Luth. Kirketid. 1897,
Nr. 24). A. B.

Feilberg, Henning Frederik, dsk Praest og
Sprogforsker, fodtes 6. Aug. 1831 i Hillerod.

Hans Fader, N. L. F. (1806—1899) var da Ad-
junkt ved Frederiksborg laerde Skole, men blev
1834 Spr. i Alslev ved Varde, 1838 i V. Vedsted
ved Ribe, 1847—64 i Ulderup i Sundeved
(smlgn. hans Breve fra Krigen 1864 i >Mu-
sseum«, 1890) og 1865—83 i Kirke-Helsinge
paa Sjselland. F. er altsaa fra sin Barndom
noje kendt med vestjydsk Landsbymaal. Som
Student fra Ribe (1849) kom han 1854 til at

bo paa Borchs Koliegium, hvor han med Glaede
Iyttede til Filologen K. J. Lyugby, naar han
fremstillede sine Iagttagelser om Gerningsorde-
nes Bojning i jydske Mundarter. Efter 1855
at have taget teol. Eks., paatog F. sig at vsere

Kap. hos Spr. i St. Solt i Angel, Lie. E. H.
Hagerup, som 1853 havde udgivet en Bog
om >det danske Sprog i Angel<, der i hoj
Grad havde tiltalt Lyngby. I dennes Ven, F.,

fandt Hagerup nu en god Hjselper i sin Sprog-
granskning. Paa en Rejse til Kabenhavn for

at besege siu senere Hustru, L. A. v. Nutz-
horn (1831—97), traf F. nogle Udsendinge fra

den evang. Alliance, deriblandt Dr. Robson fra

Glasgow; han blev deres Tolk under Opholdet
i Kbhvn og blev indbudt til at besoge Robson.
Det biev kun en ganske kort Rejse, ban gjorde
over Vesterhavet; men han herte C. H. Spur-
geon i London og fik Lyst til at oversfette

nogle af bans Praedikener, der udkom 1862. I

dette Aar blev F. forflyttet fra Valsbel ved
Flensborg, hvor han fra 1859 havde haft sit

forste selvstaendige Embede, til det nogle Mil
sydligere liggende St. Vi. Da Krigen i 1864
gjorde Ende paa hans Virksomhed i Slesvig,

var han en Tid Hjaelpepraest i Marslev og Lserer

i Odense, men fik 1869 det lidet indbringende
Embede i Brerup i Ribe Amt, hvorfra han
1876 blev flyttet til Darum. Her slap han for

trykkende Nasringssorger og havde mere Fritid.

Ogsaa Lyngbys Dod virkede til, at han fik Mod
til for Alvor at tage fat igen paa Granskningen
af Almuens Talesprog. Universitetsjubiheets

danske Samfund udgav 1887—94 Bind I af hans
>Bidrag til en Ordbog over jydsk AlmuesmaaW
(der stadig fortsa?ttes), og Universitetet i Kbhvn
viste ham sin Anerkendelse ved 1894 at gore ham
til iEresdoktor. Prof. Lundell i Upsala har
om F.s Vaerk skrevet, at det som Dialektord-

bog overtrasffer alt, hvad Skandinavien ejer i

den Retning, og at kun en europadsk Dialekt-

ordbog kan staa Maal med den. Va?rket er

imidlertid mere end en Dialektordbog; den
indeholder en Maengde Oplysninger om Folke-
tro og Folkeskikke. Men om disse Emner
har F. tillige skrevet Afhandlinger og Beger,

der paa engang ere let laeselige, dybsindige og
rige paa Oplysninger, hentede dels fra hans
og hans mange Medarbejderes Iagttagelser i

vort eget Folks Liv, dels fra Udlandets rige

folkloristiske Literatur. I Aarene omkring 1890
tegnede det til, at Sygdom skulde afbryde F.s

omfattende Virksomhed. Da en Udenlands-
rejse ikke vilde hjaelpe, nedlagde han 1892 sit

Embede og tog Bolig i Askov tret ved Folke-

hejskolen. L. S.

Felicissimus var, om ikke den eneste, dog
den virksomste Anstifter af en Kirkespaltning

i Carthago (under Cyprians Episkopat midt i

3. Aarh.) som almiudelig kaldes efter ham.
Den Utilfredshed med Cyprians Biskopsvalg,

som delvis var tilstede fra Begyndelsen, fik en.

dog kun tilsyneladende berettiget Grund ved
hans Fravaerelse fra sit Bispesaede under Kejser

Decius's Kristenforfolgelse, og nseredes ved hans,

om end milde, dog faste Optrasden i Spargs-

maalet om Genoptagelse i Menighedcn af lapsi

(de faldne) og om Konfessorernes Ret til at
lyse »Fred« over dem paa Tilbagevejen til det
kirkl. Samfund (se Cyprian, I, 572 f.). Slap-

heden, som her havde gjort sig gteldende, segte

en Stotte i de misfornojedes Kreds, af hvilke

Presbyteren Novatus indsatte F. til Diakon.
Da Cyprian, endnu fravaerende, men kort for

sin Hjemkomst i 251 ved nogle underordnede
Gejstlige vilde foretage en Visitation, og Op-
sa'tsigheden mod hans Magtstilling herved
skaerpedes, samtidig med at den romerske
Menighed, navnlig ved Synoden i Rom 251,

havde stottet Cyprians diciplinaere Optrteden,
afsatte denne i Kraft af sin biskoppelige Myn-
dighed F., som efterhaanden under Opgivelse

af sin tidligere mildere Opfattelse af Sporgs-

maalet om de faldne, havde vendt sig til det
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rigoristiske Parti og nu ikke betienkte sig paa,

ved sine ligesindedes Hjaelp at gennemfere
Partivalget af en Modbiskop overfor Cyprian,
Fortunatus. Herved konstateredes Indtraed-

elsen af et Skisma i Carthago, som havde sin

Parallel, om ikke ligefrem sin Virkning i den
omtrent samtidige Spaltning af Menigheden i

Rom under Ledelse af den katolske Biskop
Cornelius og Novatian som den skismatiske
Modbiskop. Virkningerne af F.s Optraeden i

Carthago daempede Cyprian efterhaanden ved
Klogskab og Fasthed, stettet baade ved sin An-
seelse blandt Nordafrikas Biskopper og isaer

ved sin Forbindelse med Menigheden i Rom.
Men overvinde dem kunde han ikke. Alle

tidligere og nyere Bestraebelser for >den rene
Menighed<, som de spirede allerede i Montan-
ismen og udfoldede sig med Kraft i Donatismen,
baere Maerket af den Aand, i hvilken F. og
Novatian havde virket. F. V. A.

Felicitas er Navn paa 2 kvindelige Martyrer.
Den ene, hvis Mindedag er 23. Nov., led med
sine 7 Sonner Martyrdoden o. 150 under An-
toninus Pius; den anden, hvis Mindedag er 7.

Marts, var Katekumen i Carthago og blev Martyr
202 eller 203. Lucas Holstenius fandt hendes
og hendes Lidelsesfaellers Martyrakter i Biblio-

teket paa Monte Cassino. Disse gore i det hele

et trovserdigt Indtryk og synes affattede af en
montanistisk sindet Forf. Tertullian omtaler F.s

Martyrded i sin Bog >ora Sjselerx, og Augustin
har holdt 3 Praedikener om hendes Martyrium.
Felix, Byen Zurichs Helgen, hvis Mindedag

er 11. Sept., skal efter en lidet trovaerdig Le-

gende sammen med sin Soster Regula have
lidt Martyrdoden under Kejser Decius. Selv

Bollandisterne vare betaenkelige ved Optagelsen
af disse Martyrers Akter (Acta Sanctorum, 11.

Sept. Ill, 763 f.); deres Legende er maaske ikke

synderligt teldre end det St. Galler-Haandskrift
fra Slutn. af 8. Aarh., der er den aeldste Kilde
til Martyriet. Til St. F.s og Regulas Kirke slut-

tede sig i 9. Aarh. en Korherrestiftelse, der i 14.

Aarh. blev kaldet >Grossmunster< for at und-
gaa Forveksling med Abbediet >Fraumunster<
hinsides Limmat.
Felix. Paver. F. I skal have vaeret Pave

fra 5. Jan. 269 til 30. Dec. 274. Pavebogens
Fortaellinger om ham ere lidet trovterdige.

Han er rimeligvis ded en naturlig Dad og er
bleven bisat i Calixt-Katakomben (J. Langen,
Gesch. der rdm. K., I, 365 f.). — F. II var Pave
355—358. Han skal were bleven bispeviet af 3

arianske Biskopper, efter at Liberius (se d. Art.)

var bleven forvist til Beroa, fordi han havde gjort

Indsigelse imod Kejser Constantius's kirkl. Poli-

tik. Praesteskabet sluttede sig til ham, men
Menigheden vilde ikke anerkende ham som
deres rette Biskop, og det kom gentagne Gange
til Kampe i Gaderne. Da Liberius vendte til-

bage (358), maatte F. II flygte, og han dede
22. Nov. 365 i Porto. Sagnet har forvandlet

denne menederske, af fanatiske Arianere ordi-

nerede og Romerne paatvungne Modbiskop til

en |[Helgen, der er bleven regnet med i Pave-
rtekken, medens Liberius i den felgende Tid
blev fremstillet som en blodbesudlet Tyran
og Kaetter (DOllinger, Die Papst-Fabeln des Mit-
telalters, 2. Aufl., Mftnchen 1863, 112 f.).

—
F. Ill (483—492), Son af en rom. Presbyter,

blev valgt med Odovakars Tilladelse. Han
skal for sin Ophejelse paa Bispestolen have
vaeret gift, og fra et af bans Bern nedstammede
Gregor d. st. Hans Papat var optaget af en
heftig Kamp mod Kejser Zenons monofysitiske
Politik, der 484 forte til et Brud mellem Vesten
og Osten, idet F. Ill med stor Energi haevdedc
den kalkedonske Formel og afbrod Samfundet
med dennes Modstandere. F. Ill var ogsaa en
virksom Ven og Stette for de nikaeniske Kristne
i Vandalernes Rige. Han blev 492 begravet
ved Siden af sin Hustru og sine Bern i Kirken
S. Paolo, hvis Diakon han havde vseret, fer

han blev Pave. Han blev aeret som Helgen
og mindes 25. Febr. — F. IV (526—530) tog
Del i den semipelagianske Strid, idet han ud-
talte sin Billigelse af Caesarius af Aries's (1,575)
Laere om Naaden og den frie Vilje. — F. V,
Modpave, se Amadeus VIII (I, 65).

Felix. Biskopper. 1) F. af Aptunga, se

Art. Donatisme (I, 669). — 2) F. af Dunwich,
0stanglernes Apostel, var fedt og ordineret i

Burgundien, men blev af .Erkebiskop Honorius
af Canterbury (d. 653) sendt til 0stanglerne og
bispeviet 630. Han dede 8. Marts 647. — 3) F.
af Urgel, en catalonisk By i Naerh. af den
galliske Graense, var en fedt Spanier. Han dede
818. F. var en ivrig Adoptianer (I, 28), og ved
hans Ded fandt man nogle Optegnelser (sche-

dnla), af hvilke det fremgik, at han, trods Til-

bagekaldelsen af sin Vranglaere, var ded i den.
Agobard af Lyon (I, 38) skrev efter hans Ded
et Modskrift, der indeholder Uddrag af F.s

schedula.

Felix fra Nola i Campanien var en Praest

og Bekender, der navnlig er bleven beremt
ved Biskop Paulinus af Nolas (409—431) Digte.

Han skal vaere fedt i Nola og vaere praeste-

viet 250. Under Forfelgelserne trak ban sig,

efter at have aflagt Vidnesbyrd om sin kr. Tro,
tilbage til et Skjulested, men hans Anseelse
var alligevel saa stor, at hans Bysbern vilde

vselge ham til deres Biskop. F. afslog imid-
lertid deres Tilbud, og han dede som Pres-

byter i stort Ry for Hellighed. Der gik Sagn
om Mirakler ved hans Grav, og over den
blev der (af Biskop Damasus?) bygget en Kirke
(J. C. W. Augusti, Beitrage zur christl. Kunst-
Gesch. und Liturgik, Leipz. 1841, I).

Felix, Antonius, Broder til Kejser Claudius's

Yndling Pallas, opnaaede gennem denne, trods
sin fuldstaendige Mangel paa Evner til at ud-
fylde den vanskelige Plads, Embedet som Lands-
hevding (Prokurator) i Palaestina (o. 52—60).

Hans tyranniske Styrelse, slette Levned og
modbydelige Ugerninger lagde Grunden til den
store jediske Opstand. Den religiose og poli-

tiske Ophidselse gav sig Udslag i gentagne
Mord og farlige Sammenrottelser (om den
aegyptiske Jede, der havde samlet en Skare i

0rkenen og led et blodigt Nederlag ved Jeru-

salem jvfr. Ap. G. 21, 28). N. T. giver i faa

Trsek et betegnende Billede af F. og Tilstanden

under ham. Den Mand, om hvem Tacitus

siger, at han paa Grund af sin Nepotstilling

•troede ustraffet at kunne eve alle Skaendsels-

gerninger«, sege de ledende Jeder at smere om
Munden med det elendigste Smigreri (Ap. G.

24, 3), og forgaeves maa Paulus vente sin Ret
hos Claudius's Frigivne, hvis usminkede Slave-

Digitized byGoogle



32 Felix — Feneberg.

hjerte laeggcr sig for Dagen i den flngerede In-

teresse, han viser den fangne Apostel — i

Haabet om Bestikkelser (Ap. G. 24, 27). Om
F.s sldste Hustru, den jodiske Prinsesse Dru-
silla se I, 682.

"

J. O. A.

Felix, Celestin-Joseph, fr. Jesuit, f. 28. Juni
1810 i Neuville-sur-Escaut, traadte 1837 ind i

Loyolas Orden, 1840 modtog han Prcesteviclsen,

og fra 1853 holdt han i mange Aar Faste- og
Advents-Praedikener i Notredame-Kirken i Paris

(Le Progris par le Christianisme; Jisus-Christ

et la critique nouvelle 1864 [rettede mod Renan];
L'art devant le Christianisme 1867). 1880 var
han i Kbhvn og praedikede i Ansgarskirken
i Adventstiden. Han dode i Lille 4. Juli 1891
(E. de Mirecourt, Le Pere F., Paris 1869).

Fell. 1) John F„ eng. Biskop, f. i Longworth
i Berkshire 23. Juni 1625, studerede i Oxford,

blev 1660 dean ved Christ Church og 6. Febr.
1676 viet til Biskop af Oxford. Han dode 10.

Juli 1686. J. F. har store Fortjenester af den
nytestl. Tekstkritik (Schat-Petersen, Indledn.

til det n. Test., Kbhvn 1899, 896). — 2) Mar-
garet F., f. Askew, nedstammede fra en Kvinde,
Anne Askew, der under Henrik VIII havde
lidt Doden for sin evang. Overbevisning. Hun
blev fodt 1614 og 1632 gift med Thomas Fell.

I deres Hus i Swarthmoor, der staar endnu,
ncesten urort, fandt George Fox (se d. Art.)

Tilhold 1652, og the Swarthmoor Hall, der
ofte havde vaeret et Modested for Puritanerne,
blev et af Kvsekernes minderigeste Steder.

1658 dode hendes Mand, og 18. Okt. 1669
jegtede Fox den modige Kvinde, der havde lidt

meget for det Vaern, hun ydede de forfulgte

Kvaekere; fra Jan. 1664 til Juni 1668 havde
hun saaledes siddet i Faengsel. Ved Giftermaalet
var M. F. 55 Aar gl., Fox 46. Hun overlevede
Fox nsesten 12 Aar og dode i Swarthmoor, 88
Aar gl., 1702.

Fellmann. 1) Esalas F„ flnsk Prsest og
Missionaer blandt Lapperne, f. o. 1618 i Ijo

Sogn i den nordlige Del af Osterbotten, hvor
Faderen, Mansuetus Jacobi, var Spr. (hvorfor
F. ogsaa kaldte sig Ijander og Bothniensis),
blev Student i Abo 1648 og s. Aar udnaevnt
til Prtest for Lapper-Menighederne i Kamijarvi
og Enare, hvor 10 Aar tidligere de forste Kirker
vare opferte. Dengang vare Lapperne i Finland i

Grunden Hedninger, udbredte, som de vare, paa
tyndt befolkede Strog med et Omraade paa o.

91,000 Km., og deres Sjaelesorg fik de naermest
fra Praesteskabet i det fjerne Kemi Sogn. Sam-
tidig med at F. tog Bolig i Enare, blev Ericus
Jacobi Lapodius ansat som Priest i dettc vidt-

Ioftige Omraades anden Halvdel Kemijarvi, og
de to Pifester arbejdede nu med Kraft og Held
paa at udrydde Overtroen og indfore Kendskab
til at laese samt Kristendomskundskab blandt
Lapperne. Efter Lapodius's Dad 1660 flyttedes

F. til Kemijarvi og passede siden Sjaeleplejen

for hele Lapmarken, til han 1669 fik en Med-
hjaelper i Gabriel Tuderus. Om deres Nidkaer-
hed vidner den Omstaendighed, at Visitationen
1685 fandt, at der allerede paa flere Steder
holdtes regelmaessige Morgen- og Aftenbonner
af Befolkningen. F. dode i Kemijarvi 1697
og begxavedes i den nye Kirke, hvor hans Lig
findes bevaret den Dag i Dag, efter Folkets Tro
et Bevis paa hans Hellighed. — 2) Jacob F.,

Sonnesons Sonneson af foregaaende, f. 1795 i

Rovanniemi under Polarcirklen, blev Student
i Abo 1811 og Spr. i den nordligste af Finlands
Menigheder, Utsjoki, 1819, hvor han gjorde
Tjeneste til 1832. F. forfattede en lapsk ABC
og Katekisme samt begyndte. at oversaette

Evangelierne paa finsk Laplandsk. Han har
tillige udgivet en Redegorelse for »hushall-
ningen i Utsjoki «, en > Index plantarum pha-
nerog. in territorio Kolaensi< samt en >Index
plantarum in Lapponia Fennica lectarum<. 1832
blev han Spr. i Lappajarvi i Osterbotten og
dode 8. Marts 1875. A. N.
Fellow er i England Betegnelse for Medlera-

mer af videnskabelige Selskaber eller Studie-
stiftelser. F. bruges saaledes ogsaa som iEres-
titel; Medlemmerne af Englands Iserdeste Sel-

skab (Royal Society) foje f. E. F. R. S. til

deres Navn (aim. Klubbers Medlemmer hedde
i Reglen members). Mest bekendt er dog
Brugen af Ordet ved Universiteterne eller ret-

tere ved Colleges. Oprindelig brugtes Betegn-
elsen om de Colleger's Studenter, som ikke til-

horte Munkeordener, men dog levede et Faellesliv,

hver delagtig i visse Beneficier. Disse Fellows
eller socii vare baade graduerede og ikke-gra-

duerede. Efterhaanden tilfaldt Fellowships kun
graduerede, der mod Nydelsen af Stipendiet
forpligtede sig til videnskabeligt Arbejde eller

Undervisning af de egentlige Studenter (Under-
graduates), ofte ogsaa til pnestelig Virksomhed.
og med Principal, Kollegiets Leder, deltog i

dets Styrelse; en Saerstilling i Kollegierne ind-
tog de saakaldte Fellow-commoners, de unge
adelige. Reglerne for Fellowships's Bessette] se,

deres Storrelse, Antal og Nydelse varierede
selvfolgelig efter Fundatserne, i Almindelighed
vare de tidligere Iivsvarige, men kraevede, at

vedkommende Indehaver var ugift. Naar bort-
saas fra de egentlige Studieledere, Tutors, var
Residenspligten og Fordringen til en F.s Ar-
bejde imidlertid ofte lidet skrap. Ordningerne
ved Fellowships undergik derfor veesentlige For-
andringer ved Universities of Oxford and Cam-
bridge Act 10. Aug. 1877, der skabte Garantier
for de store Midlers virkelige Brug til viden-
skabeligt Arbejde; en Del af dem henlagdes
ogsaa som Beneficier for Universiteternes egent-
lige Laererpersonale. Nu udnaevnes F. i Reglen
paa en Aarraekke, men Fellowships kunne for-

nyes, naar vedkommende Indehaver fungerer
som Tutor eller Lecturer. Stipendierne ere
endnu ofte meget rigelige, saa at en F. i et

anset College f. E. kan oppebaere o. 300 Pd.
St. om Aaret; Antallet varierer i de forskellige

Colleges (10—20). J. 0. A.
Feneberg, Michael Nathanael, rom.-kat.

Prasst af Sailers Retning, blev fodt 9. Febr.
1751 i Oberdorf i AHgau. 1770 blev den be-
gavede Bondeson optagen som Novitse i Je-
suiter-Ordenen, men efter Ordenens Ophaevelse
(1773) kom han til Ingolstadt og Regensburg
for at fortsaette sine Studier; 1775 blev han
Laerer ved Gymnasiet i Regensburg og 1785
Prof, i Retorik og Poesi ved det biskoppelige
Gymnasium i Dillingen. Paavirket som han
var af Sailer, arbejdede han for Udbredelsen af

en kr. Fromhed uden bestemt rom.-kat. Farve,

og derved fik han mange Modstandere. 1793
opgav han sin Stilling i Dillingen og blev Praest
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1 Seeg ved FQssen. Under Studiet af den hi.

Skrift nsermede han sig den luth. Lsere om Ret-

ferdiggerelsen af Troen, men da hans kirkelige

0vrighed mterkede det, blev der Indledet en
Undersegelse imod ham, og han maatte tilbage-

kalde nogle Saetninger — som han ikke havde
lsert. Da Bispedommet Augsburg blev saekula-

riseret og forenet med Baiern(1803), slap han for

0vrighedens Mistasnksomhed, og 1805 blev han
forflyttet til Vdhringen mellem Ulm og Kempten

;

der fuldendte han sin Oversaettelse af N. T.,

som Georg Wittmann siden udgav. F. dede 12.

Okt 1812 (Sailer, Aus Fenebergs Leben, Mfln-

chen 1814; Fr. Nielsen, Romerk. i det 19. Hdaar.
Det indre Liv. I, 277 f.).

Fenelon, Francois de Salignac de la Mothe,
blev fedt paa Slottet Fenelon i Perigord (SV.

Frankrig) 6. Aug. 1651. Efter at vaere under-
vist i det adelige Hjem til sit 12. Aar kom han
til Universitetet i Cahors, hvor han studerede
i 3 Aar, og rejste derefter til Paris, hvor han
udmaerkede sig saavel ved sine retoriske Gaver
som ved sine Kundskaber, ikke mindst i Old-
tidens Klassikere. 24 Aar gammel blev han
prsesteviet og fungerede nogle Aar i Paris. Han
blev Rektor for Anstalten Nouoelles Catholiques

o: for kvindelige Konvertiter, hvis Konversion
yderligere skulde befaestes. Her gjorde han
Bekendtskab med Bossuet, hvis Yndest han
vandt, og skrev sin Afhandling om »Pigeboms
Opdragelse< (overs, paa Dsk. 1770), et paeda-

gogisk Indlteg, som har haevdct sin Anseelse

gennem Tiderne. Efter Bossuets Tilskyndelse

skrev han ogsaa et Par filos. Arbejder og >Om
Praesteembedet<, hvori han naegter, at Prote-

stanterne have Preester. Efter det Nantiske
Edikts Tilbagekaldelse fik F. efter Bossuets

Anbefaling det Hverv at forestaa Protestant-

ernes Omvendelse i Vestfrankrig; men han
frabad sig udtrykkelig Dragonnaderne: >man
bar vel trsede op med Myndighed, men ikke
med Voldsomhedc Det Held, som folgte F.s

Mission, bevirkede, at han bragtes i Forslag

til flere overordnede kirkelige Embeder; men
alle disse Planer strandede ved hans Udnaevn-
else 1689 til Laerer for Ludvig XIV's Sennesen,
Hertugen af Burgund (senere blev han ogsaa
Laerer for dennes yngre Bredre); for denne
vanskelige Elev, hvis Hengivenhed han ganske
vandt, skrev han sine >Fabler< og Dialogues
des morts; og til Brng ved hans Undervisning
udarbejdede han sit verdensberemte, klassiske

Vaerk Les aoenturcs de Tilimaque, halvt Roman,
balvt politisk Satire, hvori han anticiperer den
franske Revolutions Frlheds- og Ligheds-Ideer.

Han fik Seede i det fr. Akademi 1693, og efter

et Aar at have vaeret Abbed i St. Valfiry ud-
naevntes han 1695 til iErkebiskop i Carn-

brai og blev bispeviet af Bossuet. Men fra nu
af ophorer ogsaa den fredelige Forstaaelse

mellem disse Stormaend. Mme Guyons (se d.

Art.) Skrifter havde fremkaldt en Del Bevaeg-

else ogsaa i Hofkredsen. En Kommission blev
nedsat for at undersege disse, og under Bos-
suets Forssede erklaeredes adskillige Ssetninger

hos Guyon for kaetterske; og for yderligere at

knuse den forhadte >Mysticisme< skrev den
maegtige Praelat sin Elals d'oraison med staerke

Sidehug til F. Dette fremkaldte hastigt F.s

Explication des maximes des Saints (1697),

Kirke-Leksikon for Nordeu. II.

hvori han forsvarede >den interesselese Kasr-

lighed til Gud<: ikke vor Salighed, men Guds
iEre skal vaere vort Hovedejemed; at elske

Gud af nogen anden Grand er et ufuldkom-
ment Trin; jeg bar elske Gud, selv om han
vil slippe mig i Daden og lade mig synke i

Tillntetgerelsens Nat (jvfr. Martensen, Den
chr. Ethik, I, 406 f.). — Nu blussede Krigen
op i vaeldige Flammer, og hele Paris tog Del
i Bevaegelsen for eller imod ; intet af Parti-

fanatismens ureneste Midler skyedes for at

komme F. til Livs. Kongen blev forbitret

paa ham, og han forvistes fra Paris til sit Stift.

Anklage rejstes hos Paven; og ved Innocents
XII's Breve af 12. Marts 1699 sattes F.s Bog
paa Indeks, og 35 af Bogen nddragne Ssetninger

erklaeredes for kaetterske. Med den sterste

Selvfornaegtelse og Ydmygbed oplaeste F. Pavens
Dekret fra Praedikestolen og medvirkede selv

ved Tilintetgorelsen af de konflskerede Eksem-
plarer. Hans aedle Sagtmodighed gjorde et dybt
Indtryk paa alle, selv i Vatikanet, kun ikke
paa Bossuet; men F. voksede i Anseelse under
denne Kamp, og det blev et udbredt Ord, at

• Svanen i CambraU havde et ligesaa kraftigt

Vingeslag som >0rnen i Meaux< (o: Bossuet).

I det nye Aarh. viede F. sin hele Kraft til sit

Stifts Administration. Han ferte en udbredt
Korrespondance og blev gennem sine Breve en
indflydelsesrig Sjaelesarger for mange (Corri-

spondance de F., I—XI, Paris 1827—29; deraf
paa Dsk >F.s Breve til Grevinde Gramont<, ved
C. E. Scharling, 1855). I sine politiske Skrifter

viser han sig som Profet for det indskroenkede

Monarki, medens Bossuet er Absolutismens
Forsvarer. Hans religiose Skrifter indeholde
en overordentlig Dybde og Rigdom; men de
ere ikke for Begyndere i Troen eller for dem,
for hvem Krdm. er uadskillig fra den stojende
Kamp udadtil; og de kraeve ovet kritisk Sans
ved deres kvietistiske Misvisning. Det store,

man ofte maa beundre ved Laesningen af F.,

er hans Blik for det smaa; haii indskaerper

Troskab ikke blot i det store, men i alle Livets

Smaating, dog saaledes, at Freden ikke forstyrres

ved Livets daglige Bekymringer og Fortraedelig-

heder. F.s hele Liv viser os den kr. Vismand,
gennemtraengt af Kasrlighed, Resignation og Fred,

hvad ogsaa staar praeget i hans aandrige, fine An-
sigtstraek; det er en af Kirkehistoriens aedleste

Skikkelser. Han dede i Cambrai 7. Jan. 1715.

Hans samlede Vaerker ere udgivne 1789—92 af

Querboeuf i 9 Bd.; 1821 f. af Gosselin og Caron
i 21 Bd.; en Pariserudgave 1852 f. i 10 Bd.
(Biografier af Bausset, I—IV, ny Udg. 1852;
P. Janet, F., Paris 1892; Scharling og Engels-

toft, N. theol. Tidsskr. V, 375 f.; »F.s Chri-
stendom. Med Fortale af E. Naville<, Kbhvn
1874). A. J.

Fenger. 1) Hans Mathias F., dskPraest, f.

9. Aug. 1850 paa Nordgaard ved Ringsted, blev
Student 1868, teol. Kand. 1873, 1878 Kateket
ved St. Stefanskirken i Kbhvn, 1880 resid. Kap.
ved Vor Frelsers Kirke og 1888 resid. Kap.
ved Garnisonskirken i samme By. 1879 vandt
han den teol. Licentiatgrad ved en Afhandling
om Hans Egede og den grenlandske Mission.

Han har taget virksom Del i den indre Mis-

sions Gerning i den dske Hovedstad og udgivet

nogle af de Bibellaesninger, han holdt i Mis-
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sionshuset Betesda. — 2) Johannes Ferdinand
P., f. 30. Marts 1805 paa Christianshavn, d.

9. Maj 1861 som Spr. i Hoje Taastrup, var
Sen af Pnesten Rasmus F., der dede 1825 som
Spr. ved vor Frelsers Kirke i Kbhvn. Han
flk Udmaerkelse ved sin teol. Eksamen 1825,

vandt Universitetets Guldmedalje 1827 og blev
Lie. theol. 1828. De folgende 3*/

2 Aar rejste

han med ofientlig og privat Understettelse i

Udlandet. I Berlin, hvor han horte Neander
og Hengstenberg, bred han med Rationalismen.

I Rom studerede han Syrisk. Til Paris kom
han i Juli 1830 (Revolutionstiden). For at for-

berede sig til en Englandsrejse tilbragte han nogle

Timer daglig sammen med en ung Amerikaner,
Richmond, der vilde laere Dansk. De blev
imidlertid enige om at rejse sammen til Kon-
stantinopel og til det nys befriede Grakenland.
Hjemkommen til Denmark holdt F. Forelaes-

ninger over nygrask Poesi og over de messi-

anske Psalmer og deltog 1833 i Konkurrencen
om en teol. Ltererplads ved Universitetet. Da
Engelstoft blev foretrukken, segte F. Lynge og
Broby Sognekald ved Sore, hvor Grundtvigs
Ven, Christen Olsen, nys var dad; her havde
han sit Hjem til 1854, da han blev forflyttet

til det Embede midtvejs mellem Roskilde og
Kebenhavn, hvor han dode, efter 1859 at vsere

ramt af et Slagtilfelde. Praesten i Lynge levede i

Omgang med Ingemann og andre Laerere ved
Sore Akademi, men deltog ogsaa i jsevne Laeg-

folks gudelige Forsamlinger. Han var Sjaslen

i den Kreds af Prsester, om hvis Sammenkomster
der er fortalt i det af hans Sen J. F. Fenger
1890 udgivne Skrift: >Det sydvestsjaellandske

Broderkonvent< ; men han har ogsaa vaeret en
Hovedmand ved Oprettelsen af det sjaellandske

Stiftskonvent, Roskilde Konvent, og var et af
dets betydeligste Medlemmer. Han var 1836

—

55 Formand for Dansk Missionsselskab og 1842
—51 Udg. af >Dsk. Missionsblad<. Det skyldtes
vssentlig F., at Selskabet for Danmarks Kirke-

historie blev stiftet 1848, og ved dets Meder
i minderige Byer holdt han ofte Foredrag.
Han var en lys og elskelig Personlighed, der
vandt Venner, hvor han kom, for Evangeliet,

han forkyndte, for de Virksomheder, han op-

muntrede til, og for de Psalmer, han sang
med en Stemme saa fortrinlfg, at den i hans
Ungdom skal have skafiet ham Tilbud om en
Plads ved Operaen. Han var med i Udvalget,
der arbejdede paa den i 1855 autoriserede Ros-
kilde Konvents Psalmebog. I den 1853 ned-
satte Kirkekommission stillede F. Forslag om,
at Praesterne skulde kunne fritages for Med-
virkning ved Afsiutning af iEgteskab mellem
fraskilte, og om, at iEgteskab i slige Tilfaelde

skulde kunne indgaas for den verdslige 0vrig-
hed. Men ligesom han ventede sig mere af
de gudelige Forsamlinger og Missionsselskabet
end Grundtvig, kunde han heller ikke felge

ham i Spergsmaalet om Prresternes Laerefrihed,

hvor naer han end ellers havde sluttet sig til

ham. E. Mau har 1865 udgivet et Mindeskrift
om ham med et Udvalg af Breve, han har
skrevet. — 3) Peter Andreas F„ f. 16. Febr.
1799 paa Christianshavn og d. 8. Febr. 1878
ssteds, var Broder til ovennsvnte. Efter 1820
at have taget teol. Eksamen, virkede han 7 Aar
som Laerer ved Borgerdydsskolen og Detreskolen

paa Christianshavn, men hjalp tillige sin Fader.
Derved kom han til at here Grundtvig at kende.

Under den ved >Kirkens Genmsele< aabnede
Kirkekamp stillede F. sig ved et lille Skrift

modigt paa Grundtvigs Side, og da han 1827
udgav »Psalmer og aandelige Sange af Thomas
Kingo<, forsynede han Bogen med enTilegneise

til >Praesten N. F. S. Grundtvig, de kingoske
Psalmers Beundrer, min faderlige Ven og Vej-

leder, af hvis Raad og Opmuntring dette mit
ferste literaere Arbejde udsprangc S. A. blev
han Spr. i Siotsbjergby og Sludstrup ved Slagelse.

En Pnediken, F. paa 2. S. i F. 1833 under en Va-
kance holdt i Slagelse, stedte Rationalisterne.

Da han paa Opfordring lod den trykke, blev
han angreben af Spr. H. Bastholm og Rektor
Qvistgaard i Slagelse m. fl. Han blev dem ikke
Svar skyldig, og Praesterne J. Holm, F. Renne
og 0strup samt Skoleherer R. Serensen stillede

sig paa hans Side; Lindbergs Skildring af
>den vestsjaellandske Krig< i >Nord. Kirketid.c

gjorde, at den vakte Opsigt Landet over. 1835>

var F. en af Hovedmsendene for en Adresse
til Roskilde Staenderforsamling om Sogne-
baandets Lesning. 1840 skrev han i »Nord.
Kirketid.< et djasrvt Stykke i Anledn. af en la-

tinsk Ben, Biskop Mynster havde holdt i Ros-
kilde Domkirke, og hvori han havde sagt, at
>oprerske og af en falsk Iver opflammede Men-
nesker< segte at bryde de Baand, hvormed >de
kr. Samfund i dette Land< vare knyttede til

Gud. F.s >Sendebrev< fra 1851 var ogsaa et
Indlseg i den kirkelige Frihedssag, fremkaldt
ved det Rere N. M. Spandet havde givet Stedet
til ved sine Forslag om Religionsfrihed. F.

virkede fremfor alt som Praest i sine Sogne;
men der kom mange i Kirke hos ham fra

Omegnen, og naar han havde Sidsttjeneste i

Siotsbjergby, var der ofte om Eftermiddagcn
en gudelig Forsamling i den for sin Gaestfri-

hed bekendte Praestegaard, hvor ogsaa >det syd-

vestsjsellandske Broderkonvent< tit samledes.

Kort efter at F. der havde fejret sit Solvbryl-

lup, til hviiket Grundtvig skrev Sangen: >Det
er saa yndigt at felges ad<, forlod han Siots-

bjergby. I Resten af sit Liv var han Spr. ved
vor Frelsers Kirke paa Christianshavn. Biskop
Monrad, der i mange Aar var hans stadige Til-

herer der, vidnede, at han aldrig, hverken her
eller i Udlandet, havde truflet paa en Prsedi-

kant, >hvis Ord har et saadant ganske ejen-

dommeligt Praeg af Trovaerdighed«. F. var en
overordentlig flittig Mand. Han stod op Kl. 5-

om Morgenen. Han begyndte da sit Dagvaerk
med at laese i sit gr. N. T. ; ogsaa den hebr.

Bibel var tit i hans Haand. 4 Timer om Dagen
var han rede til at tale med dem, der segte

ham i Embedsanliggender. Sammen med N.
G. BUedel holdt han i en Rskke Aar Meder
med teol. Kandidater, Studenter og unge Prsester

(>Kandidatmeder<), der flk stor Betydning for

mange af dem. I flere Aar holdt han desuden
Lerdag Aften Meder for at indeve Psalmer.
Han flk Komponister til at saette nye Toner til

Psalmer, han enskede at faa fretn. Den Psalme-
bog, han fik indfert i sin Kirke, har faaet

sserlig Betydning som Forarbejde til den i 1899
autoriserede Kirke-Psalmebog. Hans Samling
af Morgen- og Aftensange til Husandagt har
faaet stor Udbrcdelse. Hans, under jaevniig
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Raadforsel med Grundtvig, i mange Aar for-

beredte og i 1874 udgivne, Forslag til en ny
Alterbog kan vel ogsaa ntevnes som et Forarbejde
til den i 90erne foretagne Revision af den auto-

riserede Alterbog. Ved sin Udgave fra 1841 af

Luthers Katekismus (»Pavekatekismen«), der
paa Grand af nogle Rettelser i 13. Oplag (1868)

fremkaldte en Kamp, ved sine >Ord-Sprog«
fra 1852 og ved sin Overs, af Rimberts Skil-

dring af Ansgar (fra 1863) har F. ydet Skolen
sin Tjeneste. Fr. Barfod udgav 1878 en Levneds-
tegning af F., hvori der er optaget en Del

Breve vekslede imellem Grundtvijg og F. —
4) Rasmus Tneodor F., f. 2. Nov. 1816 paa
Christianshavn og d. 2. Febr. 1889 som Spr.

i Hvedstrup og Flang ved Roskilde, var
Broder til de 2 sidstnsvnte. Efter 1839 at

have taget teol. Eks. levede han i 14 Aar i

Kbhvn undtagen et Aarstid (1843—44), da ban
var Lterer for Thorvaldsens Dattersen i Rom.
Han nnderviste i Skoler og brugte flittigt sin

Pen. Han oversatte Sven Aagesens Danmarks-
historie 1842. Han udgav Festpsalmer sammen
med sin ovenfor omtalte Broder J. F. F. Han
redigerede >Dansk Kirketidende< 1845—53
sammen med sin Svoger C. J. Brandt (I, 380)

og stod ham bi ved Udgivelsen af de tre ferste

Bind af Christiern Pedersens danske Skrifter.

1853 blev ban Spr. i Aale og Tarring ved Hor-
sens, hvorfra han 1863 blev forflyttet til Hylle-

sted, Venslev og Holsteinborg paa Sjaelland; 1872
fik han det Embede, hvori han dede. L. S.

Ferdinand, tysk-rom. Kejsere. F. 1(1556
-64), f. 10. Marts 1503 i Alcala, var Sen af

Maximilian I's Son jErkehertug Filip af 0sterrig

og Johanna den vanvittige. Han blev opdraget
i Spanien bos sin Morfader, som tiltenkte ham
den spanske Krone. Men hans seldre Broder,

den senere Karl V, vilde ikke tillade ham at

spille nogen selvstsndig Rolle og forhindrede

Bedstefaderens Planer. Derimod overlod han
1521 og 1522 0sterrig, Tirol, Schwaben og Wurt-
temberg, hvorfra Hertug Ulrik den Gang var
fordreven, til F., i hvem han fandt en trofast

Stette for sin Politik. 1521 giftede F. sig med
Anna, eneste Sester til Kong Ludvig II af B6h-
men og Ungarn, hvilke Lande efter Lndvigs
Fald mod Tyrkerne ved Mohacz 1526 tilfaldt

F. Imidlertid rejste der sig mod Habsburgeren
et nationalt Parti i Ungarn under Vojvoden af

Siebenburgen Johan Zapolya. Da denne kaldte

sin Lensherre, Sultan Suleiman, til Hjaelp, kom
F. i stor Ned (Wiens Belejring 1529). 1538
anerkendte ban Zapolya som Konge i det halve

Ungarn. 1540 kom han i nye Kampe med
Zapolyas Enke, Isabella, og deres umyndige
Son, Johan Sigismund. Hos Karl V fandt F.

ikke megen Stette mod Tyrkerne, men han stod

dog trofast ved sin kejserlige Broders Side;

kun i Aarene omkring 1551, da Karl vilde sikre

sin Sen Filip Kejservserdigheden, opstod der
for kortere Tid et keligt Forhold. I Tyskland
bestrtebte F. sig som en god rom. Kat. for at

hsemme Ref. Mod sin Vilje maatte han paa
Rigsdagen i Speier 1526 bevilge Protestanterne
Udsaettelse af Afgerelsen og 1532 slutte den 1.

Religionsfred i Nurnberg. Protestanterne saa da
ogsaa med Mistillid paa ham, og Kursachsen
naegtede 1531 Anerkendelsen af hans Valg til

rom. Konge (denne Anerkcndelse fik han ferst

1534, efterat han havde maattet overlade Hertug
Ulrik Wflrttemberg igen). Men efterhaanden
indtraadte der en Forandring. Det var F., der
tilvejebragte Passauer-Forliget 1552 og Religions-

freden i Augsburg 1555, og sidstmevnte er Grund-
laget for hele hans senere Kirkepolitik. Han an-
erkendte Protestanternes Religionsfrihed, trods
den pavelige Nuntius's Indsigelse, men indsatte

i Bestemmelserne reservation ecclesiasticum (se

I, 171) uden Protestanternes Godkendelse. Den
fanatiske Pave Paul IV nsgtede derfor at an-
erkende bam som Kejser (kronet 1558), ferst

under Pius IV opnaaede han Anerkendelse ved
Filip II 's Hjeelp. Ligesom han tidligere havde
billiget alle Koncilieplaner og Religionssamta-
lerne 1540—41, saaledes fremsatte han paa
Trientermedet adskillige Reformkrav, tildels

sammen med Filip II, og sogte at sstte Grsenser
for den pavelige Indblanding. I Perioden 1562
—63, som han heist vilde have erklseret for

et nyt Koncilium, gjorde F. sin Indflydelse

gceldende, sserlig m. H. til Indremmelse af Lteg-

mandskalken (Sess. XXII), men trods Lofte fra

Pius IV for 0sterrigs og Baierns Vedkommende,
blev alt ved det garale. Senere gik F. endnu
videre, idet han billigede Witzels og Cassan-
ders (I, 484) Unionsplaner, og taalte Protestant-
ismen i sine Arvelande, ja i sine egne Omgiv-
elser. Sin Sen Max fik han dog til at blive i

Roraerkirken, og han aabnede sine Lande for

Jesuiterne. F. dede 1564 og efterfulgtes af sin

Sen Maximilian II (L. v. Ranke, Zur deutschen
Geschichte. Vom Religlonsfrieden bis zum 30-

jahrigen Krieg. Sammtliche Werke VII). V. A.
— F. II (1619—37), f. 9. Juli 1578 i Graz, var
Sen af Ferdinand I's 3. Sen, jErkehertug Karl,

i hvis Arvelande, Steiermark, Kamthen, Krain,

G6rtz, i det mindste Adelen dengang faktisk

havde Religionsfrihed. Men Karl havde stadig

Samvittighedsnag deraf, og F. opdroges til et

Redskab til Kaetteriets Udryddelse. I Faderens
Dedsaar 1590 sendtes F. til Jesuitergymnasiet
og Universitetet i Ingoistadt. 1595 vendte han
tilbage til Graz for at fere de ham indpodede
Ideer ud i Livet. Efter en Rejse til Rom 1598,

paa hvilken han foran Madonnabilledet i Loreto
lovede Protestantismens Udryddelse, begyndte
han sin fanatiske Forfelgelse. De evang. Prsester

og Lserere bleve fordrevne, Kirkerne lukkede,

Undersaatterne tvungne til >Omvendelse< eller

Udvandring. 1602 var han naaet saa vidt, at
Protestantismen kun fandtes blandt Adelen,
og selv her turde man ikke holde offentlig Guds-
tjeneste. — Snart skulde F. dog spille en langt

sterre Rolle i Reaktionens Drama. Ved Truster
og Lafter opnaaede han 1617 at krones som
Kejser Matthias's Efterfelger paa BOhmens
Trone, 1618 ligesaa i Ungarn, og i Aug. 1619
fulgte efter Matthias's Ded hans Valg til tysk
Kejser i Frankfurt. Samtidig kom Meddelelsen
om, at BOhmerne, ophidsede over Krsenkelseme
af det 1609 af Rudolf II udstedte Majeststsbrev,

havde valgt den reformerte Kurfyrste, Frederik

af Pfalz til Konge. Hermed udbred Tredive-

aarskrigen. Medens Frederik forgseves ventede
paa Understettelse af de protest. Magter, op-

traadte den 1609 dannede, rom.-kat. >hellige

Liga<, af hvilken F. mod de oprindelige Be-
stemmelser var blevet Medlem, med sterste

Energi for at genoprette Roligheden i de kejser-
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lige Arvelande, hvor Belgerne gik saa hejt, at

Enden paa F.s Herredemme syntes for Haanden.
1620 blev den b&hmiske >Vinterkonge< slaaet

ved det hvide Bjerg; og 1621 og det felgende Aar
tog F. blodig Htevn over Oprererne i Prag.

Majestietsbrevet blev senderrevet og Bohraen
erklseret for Arverige. Reaktionen sejrede nu
fuldsuendig her, i Mahren, Schlesien og Osterrig,

ogsaa i Ungarn gjorde Romerkirken igen store

Fremskridt. Heller ikke den Koalition af pro-

testant. Magter, paa hvis Vegne Christian IV
optog Kampen mod det truende habsburgske

Vrelde, kunde standse den rom. Reaktions Sejrs-

gang. Ved Wallenstein var der pludselig (1625)

skabt en sserlig, kejserllg Hser, og 1626 be-

sejrede Tilly den danske Konge ved Lutter

am Barenberg. Wallenstein trsengte ind over

den jyske Halve, og 0jeblikket syntes nser, da
de jesuitiske Planer om at fere de lutherske

Stater tilbage til Rom, kunde virkeliggares. F.

haabede paa Herredemmet baade over 0ster-

soen og Vesterhavet, og Wallenstein blev ud-

najvnt til Overstbefalende over begge Have.

Da F.s Flaade ikke var stark nok, maatte

han dog ved Freden i Lubeck 1629 give Afkald

paa disse Dremme. Men i Tyskland spillede

Kejseren Herre, og den snilde pavelige Nuntius,

Caraffa, arbejdede med Kraft paa en Reduk-
tion af de gejstlige Besiddelser, der ved Forliget

i Passau vare tilfaldne Protestanterne. — Over-

dragelsen af den pfalziske Kurhat til Baiern

(1623), hvorved Pariteten i Kurfyrstekollegiet

forrykkedes, Restitations-Ediktet af 6. Marts
1629, hvorved alle siden 1SS2 inddragne Kirke-

godser gaves tilbage til den rom.-kat. K., Wal-
lensteins egenmeegtige Fremfaerd og Kejserens

italienske Politik, som endog bragte ham i

Konfliktmed Urban VIII, vakte dog efterhaanden
en Storm af Forbitrelse henholdsvis hos Prote-

stanter og besindlge rom. Kat., og snart aendredes

Kejserens Stilling feleligt 1631 maatte F. af Hen-
syn til Gnstaf Adolfs Sejre atter ty til Wallenstein,

der 1630 var afskediget paa Pavens og den rom.-
kat. Ligas Forlangende, og overdrage ham Haerens

uindskrenkede Ledelse. Gustaf Adolf stod den-
gang i Baiern og truede de esterrigske Arve-

lande. Hans Dad ved Lfltzen 1632 reddede
F. for Ydmygelsen, men Situationen blev atter

faresvanger, da Axel Oxenstierna flk dannet
Forbundet i Heilbronn (1633), og den upaa-
lidelige Wallenstein indlod sig i selvstaendige

Underhandlinger med ham og Richelieu. Wal-
lensteins Mord (Febr. 1634) og Svenskernes
Nederlag ved Ndrdlingen blev den nye Red-
oing. — Fra nu af flk Kampen ndelukkende
politisk Karakter, og allerede 1635 sluttede F.

i Prag Forlig med Sachsen, en Fred som Here
protest. Sttender snart tiltraadte. Trods Frank-
rigs direkte Indgriben var dog den fuldstsendige

Omstyrtelse af, hvad F. havde bygget op, nu
umulig. — F. dode 15. Febr. 1637. Personlig var

F. venlig, retfaerdig som Dommer og gavmild
indtil Odselhed, men, trods sin pligtopfyldende
Flid, var han en Bold for sine Raadsherrer og
Yndlinge (isaer Eggenberg og Trautmannsdorf),
da han manglede politisk Blik og enskede at

overlade Ansvaret til andre. Han var musi-
kalsk, men ievrigt uden Sans for Kunst og
Videnskab; hans eneste Laesning var Opbyg-
gelsesbeger og Legender. Han var hele sit Liv

igennem Jesuiternes Elev; hans Skriftefaedre

(B. Villery 1597—1619, M. Becanus 1619—24,
W. G. Lamormaini 1624—37) havde stor Ind-
flydelse paa ham ; men dog kunde hans Herske-
syge og hans staerke Selvfelelse som Kejser af
Guds Naade bringe ham til at saette sig ad
over deres Raad, ja til at stede sammen med
Paven (F. Hurter, Geschichte Kaiser F. II, I

—

XI, Schaffh. 1850 f.; Gregorovius, Urban VIII
im Widerspruch zu Spanien und znm Kaiser,

Stuttg. 1879). — F. Ill (1637—57), f. 13. Juli 1608,
var Son af F. II i ferste iEgteskab. 1626
blev han Konge i Ungarn, 1627 i Bdhmen.
1634 havde han, i alt Fald af Navn, Overfed-
elsen af den kejserlige Hsr, da denne vandt
den glimrende Sejr ved N6rdlingen. Da han
1637 efterfulgte sin Fader som Kejser var Tre-
diveaarskrigen indtraadt i sin sidste Fase, hvor
en Uendelighed af polit. Intriger og gensidlg
Jalousi hos de krigsferende Magter haemmede
Opnaaelsen af den Fred, alle sukkede efter. Da
Frankrig og Sverig 1638 fomyede deres For-
bund, blev Presset paa de kejserlige Forbunds-
magter atter stort. Paa Rigsdagen i Regens-
bnrg 1640—41 forlangte Staenderne sammen-
kaldt en almindelig Fredskongres, og F. blev
nedt til at give efter. Torstensons Sejr over
Danmark og Frankrigs glimrende Felttog ved
Rhinen bevirkede, at Kejseren ratiflcerede Freds-
pneliminsererne, og 1643—44 samledes Gesandt-
erne i Osnabruck og Munster. Farst i Okt.
1648 naaede man, trods alle Spaniens An-
strengelser for at afholde Kejseren fra Fred,
at undertegne den westphalske Fred (se Art.

Trediveaarskrigen); men ved Gennemferelsen
af Fredsbetingelserne gav F. disse den snaevrest

mnlige Fortolkning. F. var en god Familiefader
og i det hele en from og aedel Mand. Skent han
var en lydig rom. Katolik og i en Aarraekke havde
jesuitiske Skriftefaedre, var han mindre fanatisk

end Faderen (Koch, Geschichte des deutschen
Reichs unter F. Ill, I—II, 1865—66).
Ferdinand II den katolske, f. 10. Marts 1452,

var Sen af Kong Johannes II, hvem han 1479
efterfulgte i Aragonien. Allerede tidligere havde
hans Hnstru Isabella arvet Castilien, og hun be-
holdt Regeringen her til sin Dad. 1492 faldt Gra-
nada for F.s og Isabellas Angreb og denned det
arabiske Herredomme i Syd-Spanien, og Colons
Opdagelsesrejse bragte samtidig Spanien en hel
ny Verden hinsides Atlanterhavet. 1495 dannede
F. den store Liga mod Frankrig, 1501—3 erob-
rede han Napoli, 1512 Navarra. Derimod mis-
lykkedes hans Plan om at forene Portugal med
Spanien. Ogsaa i det indre styrkedes Konge-
magten. Krongodser, som vare givne bort som
Len, generhvervedes, Retten haandhasvedes
strengt; Stormestervaerdigheden for Ridderorde-
nerne af St. Jago, Alcantara og Calatrava for-

enedes med Kronen, og Adel og Gejstlighed

maatte beje sig for den dygtige Hersker. Maurer-
kampene, for hvilke isaer Isabella var ivrig,

berigede Statskassen og skaffede F. og Isabella

fra Pave Innocents VIII Hsedersnavnet reges ca-
tholici. Efter Overvindelsen af Maurerne gik
man ad Rettens Vej strengt frem mod de til-

bageblevne saa vel som mod Jederne. I dette
Formaals Tjeneste oprettedes eller reorgani-
seredes den spanske Inkvisition. Den skulde
tjene baade K. og Staten, og enkelte rom.-kat.
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Forskeres Forseg paa at vtelte hele Skylden
over paa Staten og F. kan ikke ophteve det
Faktum, at den er stadfestet af Sixtus IV ved
et Breve af 1. Nov. 1478. Men ganske vist pro-

testerede Paven senere mod Inkvisltionens

Grusomhed, hvorover ogsaa Cortes forte Klage.

Ved at forbyde Offentliggorelsen af pavelige

Buller med Klager over Inkvisitionen under
Dedsstraf, ligesom ogsaa ved andre Lejligheder,

viste F., at han kun var K.s lydige Sen, naar
det kunde forliges med nans egne Interesser.

Inkvisitionen indsknenkede ikke sin Virksom-
hed til Manrere og Jeder, men under de 3 paa
hinanden felgende Storinkvisitorer, Thomas Tor-

quemada, Diego Deza og Ximenes gik det vold-

somt ud over alle, som angaves for Kcetteri

(Inkvisitionens Historieskriver Llorente beregner

Antallet af de under Torquemada bramdte til

10,220). Adskillige fremragende Gejstlige stod

ogsaa i Statsstyrelsen F. og Isabella bi, saa-

ledes Mendoza og isa?r Ximenes, der, efterat

Isabellas Skriftefader, Fernando de Talavera, var
bleven jErkebiskop i Granada, efterfulgte denne
i hans indflydelsesrige Stilling, og senere blev

Kardinal og, som iErkebiskop i Toledo, Spaniens
Primas. Da Isabella dede 1504, varKongepar-
rets eneste efterlevende Datter, Johanna, Arving;
hendes Mand, iErkehertug Filip af 0sterrig,

tiltraadte Regeringen i Castilien, men da han
dede 1506, og Johanna var bleven vanvittig,

fik F. ogsaa Regeringen i Castilien til sin Dod
23. Jan. 1516. Han efterfulgtes af Karl I (i

Tyskland Karl V). Om F.s politiske Begavelse

og Dygtighed som Regent kan der ikke tvivles;

men m. H. til hans Person beholder vel Hefele

Ret, naar han betegner ham som en Mester i

den machiavellistiske Politik og ikke ulastelig

i sit Privatliv (W. H. Prescott, History of the
Reign of F. and Isabella the catholic, I—III,

1838, paa Dansk ved L. Moltke). V. A.

Feresiter, Folkestamme i Vestjordanlandet I

den ferisraelitiske Tid. Da F. ikke nsevnes
blandt Kanaans Efterkommere 1 Mos. 10, 15,

kunne de nteppe have varet en kanaanteisk
Stainme. Ligeledes taler meget imod, at Navnet
ikke skulde betegne en Stan)me, men betyde
>Sletteboerne<. Derimod anbefaler Sammen-
stillingen i Josva 17, 15 mellem F. og Refait-

erne at antage F. for en Urstamme, der af de
indtraengende Kanaaniter dels opslugtes, dels

traengtes tilbage til Bjergskovene i Midten af
Landet, hvor de trseffes ved den historiske Tids
Begyndelse (1 Mos. 13, 7; 34, 30; Dom. 1, 4f.;

3, 5).

Fergnsson. 1) Adam F., skotsk Moralfilosof,

fodtcs 20. Juni 1723 I Logierait i Perthshire

og studerede i St. Andrews og Edinburgh.
Efter i fl. Aar at have vseret Feltkapellan blev

ban 1757 David Humes Efterfelger som Biblio-

tekar ved Advokaternes Bibliotek, og 1759 Prof,

i Naturfllos. i Edinburgh, 1764 Prof, i Moral-
Bios, der. 1766 udgav han Essay on Civil So-
ciety, og 1772 Institutes of Moral Philosophy, der
vandt stor Udbredelse i Udlandet, navnlig i

Rusland. 1773 rejste ban til Fastlandet som
Ledsager for Jarlen af Chesterfield og besegte

Voltaire 1 Ferney. 1776 overtog han igen sit

Professorat i Edinburgh; 1778 var han i

Nord-Amerika. 1785 nedlagde han sit Profes-

sorat, men for at han fremdeles skulde have

noget at leve af blev han udnievnt til et Pro-
fessorat i Matematik, som en yngre Mand vare-

tog paa hans Vegne. 1792 udgav han Prin-
ciples of Moral and Political Science. Som Po-
litiker var han naermest en Whig af den eeldre

Skole. Han dede i St. Andrews 22. Febr. 1816

;

hans sidste Ord vare: >Der er en anden Ver-
den!< (Om hans Moralfilos. se Cousin, Cours
d'hist. de la philos. morale au XVIIIe siecle,

II, 1839, og Martensen, Ethik, I, 548). — 2) qa-
vid P., skotsk Protestant, fedtes o. 1525, rime-
ligvis i Dundee. Han synes ikke at have stu-

deret ved et Universitet, men var vel hjemme
baade 1 Latin og Grtesk. Siden roste han sig

af at have vreret en af de >6 forste«, der prse-

dikede Ref.s Lsrdomme i Skotland. Forst var

han Praest i Dunfermline, derpaa i Rosyth.
1563 skrev han et Svar paa et Brev, som den
fr. Doktor og »Prof. i Guds Ord«, Ren£ Bene-
dict, havde skrevet til John Knox. 13. Jan.
1571 holdt han en meget omtalt Pnediken for

Synoden i Leith, der indeholdt en djserv Ind-

sigelse mod at bruge K.s Gods til andet end
Kirker og Skoler og Fattighjslp. John Knox
udtalte paa sit Dedsleje sin Gltede over D. F.s

mandige Ord. 1573 og 1578 var han modera-
tor paa Nationalsynoderne i Edinburgh, og 12.

Maj 1596, da covenant (I, 562) blev fornyet

paa Fife-Synodens Made i Dunfermline, forte

han Ordet. Ved den samme Synodes Mode i

Cupar (Febr. 1597—98) udtalte han sig, som
Skotlands aeldste Freest, mod Forslaget om at

give Prsesterne Stemme i Parlamentet Han
dede 13. Aug. 1598. Jakob I satte stor Pris

paa den lserde og vittige Pnest, der var en
Ven af Modersmaalet og de skotske Ordsprog,

og som samlede et Udvalg af disse, der dog forst

udkom 1641. F. efterlod sig ogsaa en Dagbog,

der rimeligvis er benyttet af hans Svigersen,

John Row (d. 1646), i dennes History of the

Kirk. Hans Smaaskrifter bleve 1860 under Titlen
Tracts by D. F. udgivne for Bannatyne-Klubben
af David Laing.

Fermand, Charles, f. 1855, schweizersk

Oberstlejtnant. Da K. F. U. M.s (Kr. Foreninger
f. unge Maend) Verdenskomite' i Geneve opret-

tedes 1878, blev F., dengang Bankkasserer og
Formand i Byens K. F. U. M., dens General-

sekretser. F., der er meget sprogkyndig (bl. a.

taler han Dansk), har gentagne Gauge besegt

Skandinaviens K. F. U. M. 1884 var han med
at stifte K. F. U. M. i Stockholm. Kn. H.

Fermentarii (af fermentum, Surdejg) var

Vesterlaendernes Skeeldsord om Grsekerne, fordi

disse brugte syret Bred i Nadveren.
Fernandez. 1) Antonio F., portugis. Jesuit,

f. i Lissabon 1566, var Missionaer i Ostindien

og Habessinien. Han dede i Goa 1642. Han
har bl. a. oversat Bituale Homanum paa jEthi-

opisk. — 2) Juan Patricias F., Jesuit i Para-

guay, dede 1672. — 3) Lodovico P., portugis.

Jesuit, f. i Lissabon 1550, gik 1570 som Mis-

sionser til Indien. Han stod i Spidsen for

Missionen i Vacaim og var navnlig virksom
for Krdm.s Udbredelse paa Molukkerne. Han
dede 1603.

Ferrandns, Fulqentins, se Fulgentius.

Ferrara, By i Nord-Italien, er nu kun en
Skygge af, hvad den tidligere var som en
blomstrende Handelsstad med 100,000 Indb. og
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som Huset Estes By. Azzo II (d. 1097) var
Markgreve af Este; hans eeldste Sen Fulco (d.

1135) var Stamfader til Fyrstehnset Este, medeus
hans anden Sen Welf blev Fader til Henrik den
stolte af Baiern og derved Stamfader til Huset
Braunschweig-Hannover. Borso af Este flk 1452
af Kejser Frederik III Titel af Hertug af Modena
og Reggio og 1470 af Pave Paul II Titel som Her-

tug af F. Hans Brodersen Alfonso I (d. 1534) var i

andet iEgteskab gift med Lucrezia Borgia. Al-

fonso I's Sen, Ercole II (1534—58), blev gift med
den fr. Kong Ludvig XII's Datter, Renata (se d.

Art.), der snart felte sig uhyggelig i det fremmede
Land. Fra Foraaret 1535 segte forfulgte Pro-
testanter Tilflugt i F., bl. a. Sangeren Jehannet
og Clement Marot (se d. Art.). Sidst i Marts
eller i Beg. af April 1536 kom Calvin (I, 451)
dertil, men allerede sidst i April eller ferst i

Maj forlod han atter F. (C. A. Cornelius, Hist.

Arbeiten vornemlich zur Ref. zeit, Leipz. 1899,

105 f.) Renata stod endnu dengang Ref. temmelig
fjern, men Calvin vandt hendes Hofdame, Fran-
coise Boussiron de Grand-Ry. Under Renatas
Sen, Alfonso II (1558—97), Torqvato Tassos Be-
skytter, naaede F. sin Glansperiode. Efter Al-

fonsos Dod inddrog Clemens VIII F. som et

herrelest Len. 1796 blev Landet besat afFransk-
mcendene, senere blev det indlemmet i Konge-
riget Italien; men ved Wiener-Kongressen flk

Pavestolen det tilbage. 1832 blev Hertugd. F.

omdannet til >Legationen< F., og denne blev
1860 annekteret af Victor Emanuel. — Dom-
kirken i F., 5. Giorgio, har en smuk Facade
i den lombardiske Stil; den nederste Del af
Bygningen stammer fra det 12., den everste

Del fra 13. Aarh., de fleste Skulpturer fra 13.

og 14. Aarh.; Relieflerne i Hovedportalen ere

dog en Del aeldre. — Universltetet (genoprettet

1824) har kun o. 50 Studerende, der dyrke
Medicin, Matematik eller Retsvidenskab. —
TErkebiskoppen i F. er >exemt< og staar umid-
delbart under Paven. Se ncestc Art

Ferrara-Konciliet. I Slutn. af 1437 henlagde
Pave Eugen IV Baseler-Konciliet (I, 231) til F.,

og 10. Jan. blev Konciliet aabnet i Domkirken
i F. med Bandlysning over dem, der blev tilbage

i Basel, og Trusel om Band og Interdikt over
Basels Borgere, hvis de ikke jog de der for-

samlede Fredre ud af deres By. Da 700 Gnekere
med Kejser Johannes VII Paheologos og Patri-

arken Josef i Spidsen vare komne til Byen,
bleve Forhandlingerne 9. April fortsatte med
stor Iver. Efter at en Rangstrid lykkeligt var
bragt ud af Verden (Fr. Nielsen, Hdb. i Middel-
alderens Khist, 2. Udg., 899), begyndte Unions-
forhandlingerne. En Del af Latinerne vilde, at

0stens Kr. uden videre skulde gaa over til Roms
Opfattelse afde omtvistede Punkter (Sktersilden,

fllioque); en lille Minoritet af Gr., anferte af
iGrkebiskop Markos Evgenikos af Efesos, holdt
derimod fast paa den gr. Opfattelse. Et stort

Mellemparti. dannet baade af Lat. og Gr.,

vilde have Unionen gennemfert, Lat., fordi der
derved blev kastet Glans over Pavedommet,
Gr., fordi der derved blev aabnet dem Udsigt
til Hjselp. En af Flertallets raest fremtrsedende
Mend var Bessarion (I, 279). Da der udbrad
en pestlignende Syge i F., og da den milane-
siske Condottiere Piccino truede Byen, tsenkte

Paven, trykket af Pengened, paa at henltegge

Konciliet til en anden By. Og da Fiorentinerne
tilbed rigelig Pengehjselp, hvis Konciliet kunde
blive henJagt til deres Stad, blev Translationen
besluttet sidst i Jan. 1439, og 26. Febr. blev
det ferste Mede i Firenze aabnet. Se Firenze
(Hefele, Conciliengesch. VII ; Aktstykker i Cec-
coni, Studi storici sul concilio di Firenze, Fir.

1869, S. CCCCLXIII).
Ferrari, Bartolommeo, f. i Milano 1497, d.

1554, var en af Antonio Maria Zaccarias Med-
stiftere af Barnabiter-Ordenen (I, 220).

Ferraris, Lucius, Fransiskaner-Observant, f.

i Solero ved Alessandria, en Tidlang Provinsial
og tilsidst Konsultor i det hi. Ofncium, udgav
1746 i Bologna det beremte Prompta Biblio-

theca canonica, juridica, moralis, theologian

necnon ascetica, polemica, rubristica, historica.

Vserket var dediceret til Pave Benedict XIV,
men denne dadler i sin Bog De sgnodo dioe-
cesana gentagne Gange Varkets lakse Retning.
Det er siden mange Gange optrykt, saaledes i

7 Kvartbd. (Napoli 1844—55) ved Munkene paa
Monte Cassino ; i 8 Bd. i en fortrseflelig Pariser-

udg. (Paris 1884). Isser som Bibliotheca cano-
nica har L. F.s Va»rk endnu stor Betydning.

Ferrer, Vincenzo, sp. Dominikaner, f. 23.
Jan. o. 1350 (Fedselsdagen, men ikke Fedsels-
aaret, er sikker), traadte 1374 ind i Domingos
Orden. Indtil 1380 levede han i Stilhed i

Dominikaner-Klostret i Valencia, men da rejste

han til Barcelona og Lerida for at studere.
Paa den Tid skrev han en Traktat om det
kirkl. Sldsma, i hvilken han udtalte sig for
Clemens VII (I, 521) mod Urban VI (se d. Art.).

1384 flk han til Len for dette Arbejde den
teol. Doktorgrad, navnlig efter Tilskyndelse fra

Pedro de Luna, Clemens VH's Legat. S. A.
vendte han tilbage til Valencia og virkede dels
som Pnedikant, dels som Forf. af asketiske
Skrifter. Kong Johan af Aragonien valgte ham
til sin Hofpnedikant, og han blev Dronning
Yolandas Skriftefader. Da Pedro de Luna 1394
som Benedict XIII (I, 257) besteg Pavestolen i

Avignon, blev V. F. udnsevnt til Stor-Peniten-
tiar og kaldt til Avignon; hvorvidt han tillige

der har vseret Magister sacri palatii, pavelig

Hofteolog, er derimod tvivlsomt. 1398, kort
for Benedict XIH's Stjerne dalede, vendte han
tilbage til Valencia, men Sorgen over Tidens
Ulykker (jvfr. den profet. Traktat De eversione

Europa) bragte ham til at begynde et rigt vel-

signet Vandreliv som Praediker. Benedict XIII
udncevnte ham til apostolsk Prsedikant med
Legattitel og udstyrede ham med udstrakt
Fuldmagt til at lose og binde. V. F. var
ofte ledsaget af store Skarer af Bianchi (I,

288) eller Svebebredre (se d. Art.); til Tider
havde han et Felge paa 10,000 Personer, som
han ofte flere Gange dagligt pracdikede for.

Man fortalte om underfulde Virkninger af
hans Tale, isser paa Jederne, og store Masser
bleve omvendte ved hans Pnediken. I Spa-
nien, Syd-Frankrig og Nord-Italien ovede han
med stor Iver sit Apostolat, og ikke sjslden,

som ved Kongevalget for Catalonien, Aragonien
og Navarra 1412, flk han ogsaa polit. Betyd-
ning. 1416 blev han indbudt til Konstanzer-
Konciliet, men fulgte ikke Indbydelsen. 1 sine

sidste Aar holdt han sig, efter Job. Gersons
og P. d'Aillis Formaninger, borte fra Svebe-
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bradrene. Hen endnu i Febr. 1418 skal nan
i Nantes nave samlet 70,000 Tilhorere om sin

Pradikestol, og man fortalte om hans under-
fofcie Helbredelser, saa lienge ban levede. Han
dade 1 Vannes 5. April 1419. 1455 satte Ca-
lixt III ham paa Helgenlisten, men forst 1458
— undo- Pins II — blev hans Kanonisations-
balle udstedt I det nord-cataloniske Char-
trauer-Kloster Scala coeli gemmer man endnu
den Snor med Jternpigge, med hvilken V. P.

piskede sig selv (P. Fages, Hist, de S. V. F.,

apMre de I'Europe, I—II, Paris 1894).

Ferreras, Joan de, sp. Historieskriver, f. 7.

Juni 1652 i Labafieza i Stiftet Astorga, var
brat Preest i Santiago de Talavera, siden i Al-

Taro. tilsidst i Madrid. Han var en tro Til-

haengtr af det bourbonske Parti og Paven.
171J blev ban Medlem af det sp. Akademi, ved
trris Oprettelse han var medvirkende. Han
dode torn Bibliotekar i Madrid 8. Juni 1735.

Hans Hovedvaerk er Synopsis liistorirr de Es-
bom (til 1598), der ndkom 1700—27 i Madrid
i 16 Bd. og siden i nyere Udgaver. Paa Tysk
Her det overeat (med Forts, til 1648) af S. 1.

Banmgarten, Semler og Ph. E. Bertram (I

—

XIII, Halle 1754—72).
Ferretti, Gabriele, Kardiual, f. 31. Jan. 1795

iAneona, var forst Militaer, men traadte senere
ind i den gejstl. Stand og blev af Leo XII ud-
mnmt til Biskop af Rieti. Siden kom han
torn pavelig Nuntius til Napoli, hvor han under
Kolera-Epidemien (1838) viste stort Mod og Men-
neskduertighed. 1839 blev han Kardinal og
.Erfctbiskop af Fermo og Pesaro, og 26. Jul!

1847 kaldte hans Fastter, Pius IX, ham til Rom
urn Statssekretier. Da G. F. modtog sin Broder,
Pictro F., der havde taget Del i de revolutio-
ns Bevsegelser i 1831, vakte dette jEngstelse
bos Gregorianerne og de konservative Rege-
tingcr. 1848 blev han sendt til Ravenna og
Ftnara som apostolsk Legat, men derpaa trak
lam sig tilbage fra det offentlige Liv. Han
dadc 1853.

Ftrto (fetium pro aulore) kaldes den Afgift,

Mm en Kleriker af sine Efterladenskaber skal
owriade sin Biskop.
Ferala (Ferie, va?9iS) er Navnet paa den

snalle Forhal i Basilikaerne.
Fens, Johann, se Wild.
Fesch, Joseph, Kardinal og jErkcbiskop af

Lyon, Halvbroder til Napoleon I's Moder, blev
Wt 3. Jan. 1763 paa Corsica. Efter at have
modtaget Undervisning i Praesteskolen i Aix,
nkr ban Kannik og Arkidiakon i Ajaccio, men
da Revolutionen ndbrod, opgav han sin praeste-

Hge Stilling, flygtede til Frankrig og blev
Xaguinforvalter i Savoyen. 1796 fulgte han
mad General Bonaparte til Italien som Krigs-
kommissaer. 1802, efter Konkordatet, traadte han
titer i tU Tjeneste og blev vErkebiskop af Lyon

;

MM blev han Kardinal. S. A. gik han til Rom
MB Frankrigs Afsending, og som saadan be-
ngede han Pius VII til at rejse til Paris for at
be Kejser Napoleon. Dagen for Salvingen og
Kroningen viede F., med Fuldmagt fra Pins VII,
' «I Hemmelighed Napoleon og Josephine, der
tioligere kun havde indgaaet borgerligt Mgte-
*»n. Efter Kroningen vendte ban tilbage til

""a. og i de naermest felgende Aar blev han
•wit af Kejser og Pave overvteldet med Titler

og Vserdlgheder. 1806 blev han kaldt hjem
fra Rom, og Napoleon tilbed ham at blive Kur-
fyrsten af Mainz's Koadjutor og Efterfelger,

men F. tilbageviste baade dette Tilbud og et

senere Tilbud om iErkestolen i Paris. Han
forte Forsaedet paa det saakaldte Natlonalkon-
cilium i Paris 1811, men efter det rejste han
til Lyon i Kejserens Unaade. Efter Napo-
leons Fald fiyttede han til Rom med sin Halv-
sester, Napoleons Moder, og der dede han 13.

Maj 1839. Han Iod en Vikar styre iErkebispe-
demmet Lyon, som den fr. Regering gerne
havde set i en andens Haand (Lyonnet, Le
card. F. I—II, Paris 1841 ; Ricard, Le card. F.,

Paris 1893; Fr. Nielsen, Paved, i det 19. Hdaar.
I, 291 f.).

Fessler, Joseph, rom.-kat. Biskop, f. 2. Dec.
1813 i Lochau ved Bregenz, studerede i Salz-

burg og Innsbruck, modtog 1837 Prastevielsen

og blev 1838 Hjselpeprofessor i Kirkehist og
Kirkeret ved den teol. Lcereanstalt i Brixen.

Efter en midlertidig Virksombed ved en Preeste-

skole i Wien vendte han 1841 tilbage til Brixen
som Professor. 1848 var han i Frankfurt som
Medlem af Parlamentet; s. A. tog han Del i

Biskoppernes Konferens i WOrzburg; 1849 var
han til Stede ved de estenigske Biskoppers
Forsamling 1 Wien. I Brixen udgav han In-

stitutional Patroloaice (I—II, 1850—61). 1852
blev han kaldet til Wien som Prof, i

Kirkehist.; 1856 overtog han Professoratet i

Kirkeret. 1862 valgte Fyrstebiskop Vincenz
Gasser ham til sin Viebiskop og Generalvikar i

Vorarlberg; som saadan flk han Titlen Biskop

af Nyssa. 1865 blev han Biskop af St. Polten.

F. stod i stor Yndest hos Pius IX, der ud-
nievnte ham til Vatikaner-Konciliets Sekretser.

Han dede 25. April 1872. Han har udgivet

fl. Skr., der omhandle Konciliet: >Das letzte

und das n&chste allg. Concil< (Freib. 1869);

>Die wahre und die falsche Unfehlbarkeit der
Papste, zur Abwehr gegen Dr. Schulte< (Wien
1871); >Das vatik. Concil, dessen fiussere Be-
deutung und innerer Verlauf« (Wien 1871).

Fester, jadiske. I de forskl. Pentatevk-
kilders Love Andes der, mere eller mindre ud-
fariige, Bestemmelser om F. — I dejehovi-
stiske Love (2 Mos. 23, 10—17; 34, 18—26
jvfr. 12, 21—27. 34. 39; 13, 3—10, der dog af

Here nyere antages at foreligge i delvis bear-

bejdet Skikkelse) paabydes folgende F.: de 3

aariige F., som man skal fejre foran Jahves
Ansigt a: med Ofre ved Helligdommen (2 Mos.
23, 17 ; 34, 23), nemligde usyrede Brads F. (mas-
sol) i Maaneden Abib, en 7 Dages F. til Erin-
dring om Udfrielsen fra iEgypten, Hostf. (qasir,

2 Mos. 23, 16) eller Ugernes F. (schabnot, 2 Mos.

34, 22), samt Frugtindsamlingsf. (asif) ved Aars-
skiftet; videre Paasken (2 Mos. 34, 25 jvfr. 12,

21 f. 34. 39; 13, 3f.); endelig Sabbaten, den
ugentlige Fridag (2 Mos. 23, 12; 34, 21), hvor-
til slutter sig Bestemmelsen om, at hvert 7. Aar
skal vsere Hvileaar for Mark og Have, bvis Ud-
bytte da tilfalder de fattige (2 Mos. 23, 10 f.).

De devteronomiske F.love (5 Mos. 16,

1

—17) naevne de 3 store F. som Valfartsf. med
Offermaaltider ved Centralhelligdommen (>det

Sted, som Jahve v«lger<). Paasken i Maa-
neden Abib til Erindring om Udfrielsen fra

iEgypten skal fejres som 7 Dages F., idet man
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dog Iran behever at vsere den forste Dag ved Cen-
tralhelligdommen, medens de evrige F.dage
kunne fejres i Hjemmet ved Nydelsen af usyret

Brad. De jebovistiske Loves Paaske og Massot
ere her altsaa kombinerede under Faellesbensevn-

elsen Paaske. 7 Uger efter Hestens Begynd-
else fejres Ugef., og paa Vinhostens Tid Lev-
hyttef. (sukkot = den jehovlstlske asif) i 7

Dage. Sabbatsbudet Andes i den devteronom-
iske Dekalog (5 Mos. 5, 12 f.) som Fridag. I

Forbindelse denned staar (5 Mos. 15, 1 f.), at

hvert 7. Aar skal al Gseld eftergives og israel-

itiske Traelle frigives. Ligheden mellem de jeho-
vistiske og de devteronomiske Love er her
iojnefaldende; fselles er Sabbaten som Fridag,

de 3 aarlige F., af hvilke Paaske = massot, er

MIndef., saint at F.ne ikke ere kronologisk neje

bestemte; Forskellen er navnlig, at Devtero-
nomium forlanger Aarsf.ne (derunder Paasken)
fejrede ved Centralhelllgdommen, samt den
noget forskl. Bestemmelse angaaende det 7. Aar.

De prsestelige F.love Andes hovedsagelig
3 Mos. 23 og 4 Mos. 28—29, saaledes at forst-

naevnte Sted (Bearbejdelse af en seldre Lov-
gruppe) nsermest giver F.tiderne, sidstnsevnte

nsermest de til F.ne horende Ofre; videre

Paaske-(med massot-)\aven 2 Mos. 12, 3—20.

43—50, Forsoningsf-loven 3 Mos. 16 samt Sab-
bats- og Jnbelaarsloven 3 Mos. 25. De F.tider,

som her paabydes, ere — foruden det daglige

Morgen- og Aftenoffer (tamid 4 Mos. 28, 3 f.

jvfr. 2 Mos. 29, 38 f.) — folgende: Sabbaten, der
fejres med fuldkommen Hvile, Festforsamling
ved Helligdommen og sserlige Ofre (3 Mos. 23,

3; 4 Mos. 28, 9 f.\ og hvortil slutte sig Be-

stemmelserne om, at hvert 7. Aar skal vtere

Hvileaar for Mark og Have, hvis Udbytte da
er Fsellesejendom, samt om Jubelaaret hvert
50. Aar, i hvilket ligeledes Landet hviler, samt
tillige israelitiske Tnelle frigives, og lsraeliter,

der have maattet afhaende deres Grundejendom,
faa den tilbage (3 Mos. 25); Nymaanef.ne med
sserlige Ofre (4 Mos. 28, 11 f.), blandt hvilke

den 7. har sserlig Hellighed med Hvile og Fest-

forsamling samt ejendommelige Ofre (3 Mos.

23, 23 f.; 4 Mos. 29, If.); Paasken, den 14. i

den forste Maaned, der skal fejres som huslig

F. ved Nydelsen af Paaskelammet med bitre

Urter og nsyret Bred samt Blodets Paastryg-

ning paa Derstolperne, til Minde om Israels

Bevarelse under den sidste af de segyptiske

Plager (2 Mos. 12, 3 f. osv.); de usyrede Breds
Fest (massot) fra 15. til 21. i 1. Maaned, med
sserlige Ofre, samt Hvile og Festforsamling paa
1. og 7. Dag, til Erindring om Udfrielsen fra

iEgypten (2 Mos. 12, 14 f.) samt tillige som F.

for Hestens Begyndelse (3 Mos. 23, 9 f.) med
Indvielse af det forste Neg af den nye Hest;
Ugernes F. eller Ferstegredefesten (bikkurim)
7 Uger efter Paasken, nejagtigere efter den Dag,

da Neget blev indviet, med Hvile, Festforsam-
ling og sserlige Ofre; Levhyttef. fra 15. til 22.

i 7. Maaned, med sserlige Ofre samt Hvile og
Festforsamling paa 1. og 8. Dag, en Erindrings-
fest til Minde om Orkenvandringen, men tillige

en Takkefest for Frngthesten (3 Mos. 23, 33 f.;

39 f.); Forsoningsdagen (3 Mos. 16; 23, 26 f.;

4 Mos. 29, 7 f.) den 10. Dag i 7. Maaned, med
fuldkommen Hvile og F.forsamling samt Faste
og sserlige Ofre.— Med de prsestelige Love have

Hesekiels F.anordninger(45, 17—46,15)megen
Lighed. F.tider ere her — foruden et dagligt
Morgenbrsendoffer med tilherende Meloffer —
folgende: Sabbater og Nymaanedage med sser-

lige Ofre; Paasken som 7 Dages Fest fra 14.

(Aere nyere antage som oprindelig Tekst: 15.)

i 1. Maaned; Levhyttef. 7 Dage fra 15. i 7.

Maaned ; endelig to Forsoningsdage aarlig, nem-
lig den 1. i den 1. og (LXX) den 7. Maaned. Om
> Ugernes F.« er der hos Hesekiel ikke Tale
(45, 21 er den massoret. Tekst urigtig og falges

ikke af dsk Overs.).

Fselles for de prsestelige Love og Hesekiel er
den kronologisk nejagtige Fiksering af F.ne,
fremdeles at disse fejres (overfor de devtero-
nomiske Offermaaltider) med Menighedsofre,
blandt hvilke der paa alle de aarlige Fester,

i de prsestelige Love tillige paa Nymaanedagene,
er Syndofre. Ejendommeligt for Hesekiel er

navnlig, at nan har to Forsoningsdage, samt
mangier Ugefesten ; ejendommeligt for de prseste-

lige Love er Fremhaevelsen af det historiske Syns-
punkt for Paaskef-maisof) og Levhyttef., af
agrarisk Synspunkt for massot, Ugef. og Lev-
hyttef., samt at de store F.dage ere Hviledage,
Forsoningsdagen endog Fastedag. Fra de devte-
ronomiske Bestemmelser adskille de prsestelige

sig navnlig ved deres Fordringom Menighedsofre,
derunder Syndofre, deres nejagtige Fiksering af

F.tiderne, deres Bud om Hvile paa de store
F.dage, det starre Antal af F., samt at Foraars-
og Efteraarshovedf.ne have en Dag mere, frem-
deles ved det agrariske Synspunkt for Massotf.

(3 Mos. 23, 10 f. horende til den seldre Lov-
gruppe: 3 Mos. 23) samt det historiske Syns-
punkt for Levhyttef., endelig ved den ejendom-
melige Sabbats- og Jubelaarslovgivning.

Udenfor Lovene trseffe vi i G. T. forskl. Med-
delelser om F. I den seldre Tid, om hvilken

vi oplyses i de seldre historiske og profetiske

Skrifter, har man fejret Offerf. i mindre Kredse
paa forskl. Steder (saaledes 1 Sam. 9, 12 f. en
Offerf. i Samuels Hjemstedsby; 1 Sam. 20, 6

en Slsegtsofterf. i Betlebem), ogsaa sterre F.,

hvortil man kom sammen ved en sterre Hellig-

dom (saaledes i Silo: 1 Sam. 1, 3f.; Dom. 21,

19; i Betel, Gilgal o. a. St.: Amos 4, 4 f. jvfr.

5, 21 f., foruden naturligvis i Jerusalem: Jes. 1,

13; 30, 29). Navnlig synes Levhyttef. at have
haft en samlende Betydning, at have vseret

betragtet som den egentlige Hovedf. (Dom. 21,

19; 1 Kong. 8, 2; 12, 32 jvfr. Hes. 45, 25).

Om denne F. hedder det (1 Kong. 12, 32), at

man i Nordriget fejrede den i den 8. Maaned.
Andre F. omtales Amos 5, 21 jvfr. 8, 10 ; Hos.

2, 13; Jes. 1, 13. Et Morgen-Breendofler og

Aften-Madofier i Jerusalem omtales paa Akas's

Tid (2 Kong. 16, 15). Saerlig Betydning have

Sabbaterne og Nymaanedagene haft; de om-
tales oftere sammen (2 Kong. 4, 23; Amos 8,

5; Hos. 2, 13; Jes. 1, 13, Nymaanedagene til-

lige 1 Sam. 20, 5). De vare Hviledage (Amos

8, 5), som man blandt andet benyttede til

Rejser til Profeterne (2 Kong. 4, 23). En F.,

som ikke er paabudt i nogen af Lovene, men
som har haft en stor Betydning, er Faarekli p-

ningsf. (1 Sam. 25, 2f.; 2 Sam. 13, 23 jvfr. 1

Mos. 31, 19; 38, 13). Karakteristisk for F.ne

i den seldre Tid er den glade F.stemning (jvfr.

Amos 8, 10; Hos. 2, 13); hvor dog Glseden ofte
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kunde antage temmelig lesslnpne Former (Ho*.

9, 1 ; Jes. 28 jvfr. 1 Sam. 1, 13). Dans (Dom.
21, 19 f.; 2 Sam. 6, 14) og Sang og Spil (Amos
5, 23; Jes. 30, 29) herte til. En Sergef. om-
tales dog (Dom. 11, 40), den aarlige 4 Dages
Klage over Jeftas Datter. — Et Vendepunkt i

F.nes Karakter, som overhovedet i den gltestl.

Gudstjenestes Historie, er Kultusens Centrali-

sation under Josia Aar 622 paa Grundlag af

den devteronomiske Fordring om Centralisa-

tion. Ved den Lejlighed fejres >for ferste Gang
siden Dummernes Dagec (2 Kong. 23, 21 f.) en
Paaskefest efter den devteronomiske Fordring.

Den hermed indledede Forandring i F.nes Ka-
rakter fuldendtes i Tiden efter Eksilet, navnlig
fra Esra—Nehemjas Tid, da der >for ferste

Gang siden Josuas Dage< (Neh. 8, 14 1.% fejres

en Levhyttef. efter de pnestelige Loves For-

dring. Den med Centralisationen felgende For-
andring viser sig for det ferste i, at, medens
det tidligere var let at komme til en Hellig-

dom (2 Mos. 23, 17), blive F.ne nu besvserlige

Valfartsf. (5 Mos. 16, 16, et Bud, som efter

Sagens Natur ikke kunde fuldt overhoides, jvfr.

Job. 6, 4; 7, 8). Tillige felger med Centralisa-

tionen, at F.ne i det hele maa faa en alvor-

ligere Karakter; vel er i de devteronomiske
Love selve F.gkeden Hovedpneget (5 Mos. 12,

7. 12. 18; 14, 26; 16, 11. 15); men med Cen-
tralisationen felger, at Privatofrene maa trade
i Baggrunden for Menighedsofrene, hvilket — i

Forbindelse med den ved Eksilet sterkt ud-
viklede Syndsbevldsthed og den dermed stig-

ende Betydning af Syndofrene — netop maa
virke en alvorligere Stemning over F.ne. Frem-
deles komme disse ved Gennemferelsen af det

for hele Folket fselles, nejagtigt bestemte Tids-

punkt for F.ne til at staa i en lesere Forbind-
else med de naturlige Forhold, Hest osv., og
Synspunktet af Mindef. kommer derved sterkere
frem ; dog er det ferst i den talmndiske Periode,

at Ugef. (Pinsen) bliver Mindef., nemlig for

Lovgivningen ved Sinai.

Til de i Lovene omtalte F. kom paa Eksilets

Tid forskl. aarlige Fastedage, Mindef. om natio-

nal Ulykker (Sak. 7, 3. 5; 8, 19); de bleve i

den talmudiske Periode genoplivede, da nu
Jerusalem paa ny var edelagt af Fjenderne. I

den eftereksllske Tid opkom 2 nye aarlige F.,

nemlig Purimfesten i 12. Maaned, Adar,
til Minde om Jedernes Frelse ved Ester (Est.

9, 17 f. jvfr. 2 Mak. 15, 36, Dsk Overs. V. 37),

samtTempelvielsesf., en 8 Dages F. til Minde
om Templets Renselse den 25. i 9. Maaned,
Kislev, efter Vanbelligelsen under Antiokos Epi-

fanes (1 Mak. 4, 59; 2 Mak. 10, 5 f. jvfr. Ps.

30, 1; Joh. 10, 22). — Se forevrigt Art. om
de enkelte Fester (Buhl i Realencyklopadie

fOr protest Theologie und Kircbe, 3. Aufl.,

VII, 19 f.). J. C. J.

Fester, kristne, se Art. Kirkeaaret og de
enkelte Fester.

Festus, Porcius, rom. Landshevding i Palse-

stina (60—62), Felix's Efterfelger, en streng,

men ganske retsindig Mand, hvem Josefos giver

godt Vidnesbyrd, modsat hans elendige For-

gsnger. I Paulus's Sag, som han straks tog

for, viste han dog en vis Tilbejelighed til at

gaa Modpartens jErinde, der bevirkede, at

Apostlen indsked sig, som rom. Borger, for

Kejserens Domstol (Ap. G. 25, 1 f.). Under det
Forher, F. siden foranataltede i Agrippas N«er-

vaerelse, viste han den overlegne Verdensmands
hele Mangel paa Forstaaelse for det store Vidnes
Ord (ssteds 26, 24). J. O. A.

Fetishisme, Betegnelse for en lavtstaaende

Kultusform, ved hvilken tilfseldige Genstande
tilbedes eller betragtes som overnaturlige Hjrelp-

ere. Ordet afledes af portugisisk feilico =
Trolddom (jvfr. lat. factitius). F. vakte tid-

ligst Opnuerksomhed hos Afrikarejsende, der
ansaa denne Kultusytring for Negrenes hele
Religion, og Teoretikere, som Schleiermacher,
Auguste Comte o. a. betegnede overhovedet
med Ordet F. det laveste Trin af primitiv Reli-

gion, hvor legemlige Ting anses for besjselede

Vsesener og tilbedes som Guddomme.
Man er nutildags. isaer efter Tylors Under-

segelser (Primitive Culture II, 143 f.\ klar over,

at F. hverken er nogen enkelt Religion eller

noget enkelt Religionstrin, men et religiest

Forhold, der melder sig i alle lavtstaaende
Religioner, om end serlig sterkt i de afri-

kanske, og som endogsaa kan forfelges op i

Gudsdyrkelser, der ievrigt have en frembersk-
ende aandelig Karakter. Ejendommeligt for

F. er, at enhversomhelst Ting kan be-
tragtes som hellig og msgtig, og at Tingen kan
miste sin Helligdom og Magt ligesaa let, som
den er kommet til den. Fremdeles er Fe-
tishen, i Modstetning til et Gudebillede, oftest

en rent individuel Helligdom (skent der
ogsaa kan Andes Familie- og Stammefetisber).

Har en Vild haft sterligt Held med et Vaaben,
trseffer han paa en Lykkedag en forunderlig

Sten, kommer han paa uventet Maade i Be-
siddelse af et Smykke, erhverver han en Trofa?

paa Jagt eller i Krig, da kunne disse Ting blive

hans eller hans Huses Fetisher; han mener
vel, at Aanden, der hjalp ham, eller som nan
betvang, har taget Suede i Tingen, og viser den
sig senere unyttig, da er det, fordi Aanden
har foriadt den, og den kastes da bort som
vnerdiles. Fetishen er m. a. Ord den Vildes

private Tryllemiddel, hvilket han ved suggestiv

Tro tilltegger Almagt indenfor et vist Omraade.
Hvor den optneder som Hus-Fetish, kan der
fejres Fester til dens Mre, ved hvilken den
endogsaa nydes som Sakrament (pulveriseret i

Vand eller lignende). Vinder en Fetish faster*

Hsevd, har den samme Betydning som et Gude-
billede, og Overgangen fra det ene til det andet
er overhovedet flydende. I hejere Religioner

optrseder ofte en vis F. dels i privat Overtro
(Brugen af Amuletter, se I, 75, eller andre
flngerede Beskyttere), dels i sterkt udviklet Ri-

tualisme (Tilbedelse af Kirkekar eller andet guds-
tjenstligt Tilbehor; Legekrsefter i Klokkerust og
Kirkebly o. 1.)- Romerkirken er farvet af en
Slags Fetishisme i mange af dens Paastande
om opus operatum, i Relikviedyrkelsen og Trans-
substantiationslteren, ja der kan i det heie

taget tales om F. overalt, hvor man tankelest

tilltegger religiest uvsesentlige Ting eller Doku-
menter guddommelig Iboen eller hellig Magt.
Udenfor Kirkelivet fortssetter F. sig den Dag i

Dag i Folks Tro paa saadanne Universalize-
midler, der i Realiteten kun virke ved den
Heksekraft, man tilltegger dem. Edo. L.

Fenardent, Francois, fransiskansk Kontro-

Digitized byGoogle



42 Feuardenfc — Feuerbach.

verspradikant, f. 1539, studerede i Bayenx og
Paris, hvor han 1576 crhvervede sig Doktor-
graden. Kort efler optraadte han som en gled-

ende Forsvarer af Ligaen og udtalte sig med den
sterste Dristighed ikke alene mod Henrik III og

Henrik IV, men ogsaa af og til mod Ligaens egne
Ferere. 1579 var han Guardian i Fransiskaner-

Klostret i Bayeux; han dede i Paris 1. Jan.

1610. Han har udgivet Ildefonso af Toledo,

Irenseos og Skrifter af Michael Psellos, Afrem
Syrer og andre Fadre, tildels med polemiske
Sideblik til Huguenotterne, og desuden direkte

polemiske Vajrker og Fortolkn. til nogle gl.-

og nytestl. Beger. Disse vidne om Forf.s Skarp-
sindighed, men ogsaa om hans grtenselese Fana-
tisme.

Feuerbach, Lndwig Andreas, f. 28. Juli 1804
i Landshut i Baiern, Sen af den bekendte Jurist

Anselm v. Feuerbach, d. 13. Sept. 1872, en af

Krdm.s betydeligste Modstandere i 19. Aarh.
Sin Udvikling har han selv sammenfattet i

Saetningen: >Gnd var min ferste Tanke, For-

nuften min anden, Mennesket min tredje og
sidste Tanke< ; dog spiller hans ferste Stand-
punkt ikke nogen Rolle i Literaturen. Allerede

som Gymnasiast i Ansbach sysselsatte han sig

med Studiet af Biblen som Grundlaget for den
kr. Teol., og hans teol. Interesse vedblev ogsaa

en Tid, efter at han havde forladt Gymnasiet
1822 og i 3 Semestre studerede Teol. i Heidel-

berg under Daub og Paulus. Det var imidler-

tid mermest en Tanketrang, ikke en religies

Trang, som havde fart ham ind paa Teol., og
samme Trang drog ham igen til Berlin, hvor-
hen isaer Hegels beremte Navn lokkede ham.
Kun en kort Tid herte han Neander og Schleier-

macher, opgav saa deflnitivt Teol., fulgte Hegels

Forehesninger i 2 Aar og optog hans Filos. i

sig; hans Dissertation fra 1828: de rationeuna,
universali, absolute er et Stykke aegte Hegel-

ianisme, kun at han overensstemmende med
hele sin Tankeretning har sat Begrebet >For-
nuft< i Stedet for Hegels >Aand<. Som Docent
i Erlangen 1829—32 teste han over Cartesius

og Spinoza, Logik og Metafysik, men vakte
allerede den Gang stterk Modvilje, da det blev
bekendt, at han var Forfatter til det anonyme
Skrift >Gedanken uberTodund Unsterblichkeit«

1830, hvis Omkvaed er: kun det almene er, det
individuelle er blot vordende Reflekser, og
Deden er den ydre Virkeliggerelse af den indre
Spaltning i alment og individuelt; Deden, den
evige, oversanselige Dod er — Gud. Dette

Skrift glemte man ham aldrig, det var Skyld
i, at ban aldrig opnaaede noget Professorat.

Fra 1832—35 levede han afvekslende i Frank-
furt, Erlangen og Nfirnberg, sysselsat med Filos.s

Historie (>Geschichte der neueren Philosophie
von Bacon vonVerulam bis Benedict Spinoza*,

1833), og under dette Studium vaagnede Sansen
for det individuelle til Forskel fra det almene,
ligesom Livet aabnede hans Blik for Kserlig-

hedens Betydning til Forskel fra Fornuften;
Skriftet >Abalard und Heloise< eller >Der Schrift-

steller und der Mensch<, hvori han tager Ordet
for den kvalitative Udodelighed til Forskel fra

den kvantitative, staar som et Vidnesbyrd der-

om. Dette Skrift tilligemed det noget senere

om Leibnitz (1837) og Pierre Bayle (1838) staar

som en Indvarsling af og Overgang til hans

tredje, antropologiske Standpunkt. Imidlertid

havde han 1837 giftet sig med Bertha Lew og
bosat sig paa Bruckberg, hvor han tilbragte

sine lykkeligste Aar, isaer optaget af at studere
Naturen. Dette Studium flk en afgerende Ind-
flydelse paa hans Filos., Empirismen begyndte
at gore sig gaeldende mod Speknlationen, og
han flk Syn for det sanseliges Sandhed og
Virkelighed, om end endnu kun paa Natur-
videnskabens, ikke paa Filosofiens og Religion-

ens Omraade. Men netop paa Religionens Om-
raade gik det senere op for ham, at det sanselige

bar absolut Realitet, idet han erkendte, at det
Vsesen, som man i Religionen stiller i Mod-
saetning til det sanselige som et heterogent
Vsesen, selv ikke er andet end Sanselighedens
abstrakte eller idealiserede Vsesen. Kritiken
af Hegels Filos. og hans delvise Identification

af Religion og Filosofl tog da sin Bcgyndelse.
Religionen bestemmes som praktisk, der be-
standig kun egoistisk har Mennesket selv for
0je, medens Filos. er teoretisk og knn tager
Hensyn til Genstanden selv. Det fuldstsendige

Brud med Hegels Filos. fuldbyrdedes 1839 i

> Philosophie und Christenthum< og >Kritik der
Hegelschen Philosophie*, hvori han bebrejder
Hegel, at han aldrig kommer ud over den
abstrakte Logik, fordi han ikke begynder med
Tankens Andet-Vseren, men med Tanken om
Tankens Andet-Vaeren. I 1841 udgav F. sit

Hovedvaerk »Das Wesen des Christenthums*

,

hvis Opgave dels er at paavise Religionens
sande d. e. antropologiske Vaesen, dels at pole-

misere mod Religionens usande d. e. teol. Vaesen,

fordi det sande saedelige nerved tilsidesaettes.

Religionen, specielt Krdm. er nemlig for ham
Menneskets Forhold til sit eget Vaesen, deri
ligger dens Sandhed, men til sit eget som et

andet fra ham selv forskelligt Vaesen — deri

ligger Usandheden. Religionens Heramelighed
bestaar i, at Mennesket ger sit Vaesen, Men-
neskeslaegtens Vaesen, Fornuften, Viljen og
Hjertet til Genstand, men saa atter egoistisk

for sin egen Lyksaligheds Skyld ger sig selv

til Genstand for denne Genstand, der ved det
menneskelige Gemyt og ved Fantasien er for-

vandlet til Person. Mennesket selv er Reli-

gionens Begyndelse, Midtpunkt og Ende, og
der bliver paa denne Maade en odela-ggende

Splid mellem Tro og Kaerlighed, idet Troen kun
elsker for Guds Skyld d. e. egoistisk for sin

egen Skyld, medens Kaerligheden kreever, at

Mennesket skal elskes for Menneskets egen
Skyld. Derfor er Helvedes Flammer kun Gnist-

erne af det tilintetgerende, af Vrede gledende

Blik, som Troen kaster paa de vantro, Helvede
forseder de salige troendes Glaede. Man bar
altsaa komme bort fra Religionen, da det teo-

retisk er bevist, at Teol.s Hemmelighed er

Antropologien, og det praktisk er vist, hvilke

sergelige Konsekvenser denne Illusion har.

Homo homini Dens est — det er det store

Vendepunkt i Verdenshistorien. Segte han
saaledes at reformere Religionen ved Filos.,

blev han paa den anden Side herigennem fart

til at reformere Filos. ved Religionen. I >We-
sen d. Christenthums< er han kommen ind paa
sin sidste Tanke »Mennesket« ; han begynder
ganske vist med, at Teol. skal oplases i Antro-

pologi, men Fortsaettelsen er, at ogsaa Filos.
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skal were Antropologi, idet han samtidig stadig

bevaeger sig bort fra det almene til det indivi-

dnelle, fra Fornuften til Sansningen. Begreberne
Sanselighed, Enkelthed, Menneske optages nu
som fllos. Principer, ssrlig i hans >GrundsStze
der Philosophic der Zukunft< 1843, hvor han
Til, at Pilos. skal aflose Religionen, men netop
derfor selv maa blive Religion, en fra den tid-

ligere helt forskellig Filos. Derfor polemiserer

han ligeledes mod Psykologien (>Wider den
Dualism us von Leib und Seele, Fleisch und
Geist<, 1843), fordi ogsaa denne lige saa vel

som Teol. ger sine Kimserer til Vcesener; kun
Antropologien er Sandhed, det er ikkeSjtelen,

der tsenker og foler, heller ikke den fysiolog-

iske Abstraktion, Hjernen, men det hele lev-

ende, sansende Menneske. Men idet han saa-

ledes selv havde laert af Religionen, kom han
til at stille sig mere anerkendende til Reli-

gionen (»Wesen des Glanbens im Sinne Lu-
thers<) hvilket navnlig viser sig i, at han nu i

Modssetning til tidligere indrommer, at Krdra.

kan have Ret i at udlede Moralen af Religionen,

thi Kaerlighed til sig selv tilkommer der ogsaa

Plads i Moralen, og det er netop denne, der

er saa stserkt fremme i Krdm., hvor Gud i

Kristus, Gud-Mennesket, er det kr. Menneskes
tilfredsstillede Lyksalighedstrang. Men idet han
i Afhandlingen >Der Unterschied der heidni-

schen und christlichen Menschenverg6tterung«,

1844, setter Porskellen paa Krdm. og Heden-
skabet i, at Krdm. tilbeder Menneskets Vaesen,
Hedenskabet derimod de menneskelige Egen-
skaber, er hermed allerede antydet, at han
i den videre Udvikling af sit venskabelige For-

hold til Religionen, overensstemmende med sin

egen fllos. Udvikling bort fra det almene hen-

imod det individuelle, maa komme til at gore

Svingningen saaledes, at det bliver Hedenskabet,

som hans Begejstring og Sympati vrekkes for,

medens Krdm. kommer til at staa for ham
som altfor abstrakt. Dertil kom, at han ved
at vende Blikket mod de hedenske Religioner

flk 0je for et Moment i Religionen, som han
tidligere havde lagt mindre Vsegt paa — Na-
turen. Aaret 1845 bragte en selvstaendig Be-

handling af Natur-Guden ved Siden af Men-
neske-Guden i >Wesen der Religion*, der

senere flk en mermere Udvikling i >Vorlesungen

fiber das Wesen der Religion', som han holdt

1 Raadhussalen i Heidelberg 1848. Her fores

Religionernes Oprindelse tilbage til Menneskets
egoistiske 0nske om Frihed fra den Afhsengig-
hed, som Mennesket feler overfor Naturens
Magter. Berettigelsen af Menneskets egoistiske

0nsker anerkendes, men Tilfredsstillelsen skal

ikke naas ad Religionens, men ad Kulturens og
Ssdelighedens Vej, dog saaledes at alle fanta-

stiske 0nsker opgives, hvoriblandt 0nsket om
Udodclighed er det mest fremtrsedende. Det
sidste behandles i et sserligt Skrift fra 1846

•Die Unsterblichkeitsfrage vom Standpunkt der
Anthropologic*, hvor Aanden betragtes som
Sanselighedens Attribut. Mere og mere stiller

han sig paa det individuelt sanseiiges Stand-

punkt, og han bebrejder nu Religionen, at den
teoretisk bliver uren ved ikke at blive staa-

ende ved det sanselige, men uddrager Gud som
en almen Essens af det naturlige og det men-
neskelige, idet den tillige praktisk er fordwrve-

lig ved dens blot indirekte Egoisme. Det
gelder nemlig om Gennemforelse af en human
Etik med Menneskeluerlighed til Princip og
med Anerkendelse af berettigede 0nsker og en
berettiget Egoisme, med and re Ord: at gore
Menneskene >aus Candidaten des Jenseits zu
Studenten des Dlesseits<. Man skulde vente,

at F.s Ateisme og Sensualisme konsekvent
maatte ende i Naturalisme og Materialisme,
men selv vil han dog ikke ud over det antro-
pologiske Standpunkt, end ikke naar han i en
Anmeldelse af Moleschotts >LehrederNahrongs-
mittelc udtaler den famese Saetning: >der
Mensch 1st, was er isst<, thi han taenker i alt

Fald derved ogsaa paa at spise med Luftreret,

med Sanserne, seerlig 0jne og 0ren, og at for-

daje med Hjernen, saa at han i det mindste
bliver indenfor en antropologisk Materialisme.

Hans Skrift >Theogonie<, 1857, som han selv

satte meget hojt, er i Virkeligheden kun Varia-

tioner over det Tema, der allerede tidligere

havde vaeret fremsat, at Gud er Menneske-
hjertets realiserede 0nske, og at Menneskets
Afheengighed er Stedet hvor, hans ubamdige
Lyksalighedsdrift Stoffet, hvoraf Guderne ud-
springe; et Skridt henimod Materialismen er

der dog, naar han fremhsever Materialismen
og ikke Idealismen som Oprindelse til Guderne

;

kun Hungeren gor Kornet til Demeter, kun
Torst gor Kilden til Nymfe, og Lyksaligheden
er Kilden til Dyden, deri har Religionen Ret.

I sit sidste Skrift >Gottheit, Freiheit und Un-
sterblichkeit< 1866, har han rekapituleret og
afsluttet de Begreber, som havde sysselsat ham
hele hans Liv; han forfegter heri den antro-

pologiske Determinisme og setter Moralens
Princip i Lyksaligheden som den to- eller al-

sidige, Tveegoismen, Jeg'ets og Du'ets Lyksalig-

hed. Imidlertid var der foregaaet en Foran-
dring i hans pekuniaere Forhold, han maatte
forlade sit kaere Bruckbcrg og levede sine sidste

Aar i Rechenberg ved Nurnberg under temmelig
trykkede Vilkaar. Allerede 1867 flk han et

let Slagtilftelde, der gentog sig 1870 og med-
ferte Doden 1872 (F.s sammtllche Werke I—X,
1846—66; Karl Grfin, L. F. in seinem Brief-

wechsel und Nachlass sowie in seiner philos.

Charakterentwicklung I—II, 1874; m. H. t. Kri-

tiken af ham og hans Forhold til Krdm. se

L. W. Schat-Petersen, L. F. og Kristendommen,
1883). Sch. P.

Feuillanter. 1) F.-Kongregationen (Fuli-
enserne) kaldes en Kongregation af Cisterci-

ensere, stiftet af Jean de la Barriere (i Slsegt

med Familien Turenne), der blev fedt 23. April

1544 i St. Cerfi i Dept. Lot og dode 25. April

1600 i Rom. 18 Aar gl. flk han som Kom-
mende Abbediet Les Feuillants (Fulium) i Naerh.

af Toulouse. I 11 Aar havde han dette Ab-
bedi kun som Kommende, men derpaa traadte

han selv ind i Cistercienser-Ordenen og straebte

at reformere sit Kloster, i hvilket Protestant-

ismen havde fundet ikke ringe Indgang. Han
sogte isser at genoprette den gamle, strenge

Klostertugt og gik selv i Spidsen med en vidt

gaaende Askese; han bar en Haarskjorte, gik

barhovedet og barbenet, sov paa en Bnedde-
seng og levede af Vand og Brad. 7. Maj
1589 stadfestede Sixtus V den af ham re-

formerede Cistercienser-Regel, og Paven be-
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stemte, at de efter denne Regel reformerede

Klostre skulde danne en egen Kongregation,

der kun i enkelte Retninger skulde vaere af-

htengig af Citeaux. Borgerkrigene i Frankrig

lagde dog en Tidlang Hindringer i Vejen for

den nye Kongregations Trivsel, men da de vare

overvundne, bredte den sig i Frankrig oglta-

lien. I Paris havde Henrik III tidlig sksenket

F. et Kloster i Gaden St. Honored i dette

Klosters Kirke herte Henrik IV Messe den
Dag, han blev myrdet. Hos F. i Gaden St.

Honorl plejede senere de pavelige Nuntier, der

kom til Paris, at tage deres Bolig. I Rom gav

Sixtus V dem S. Pudenziana og en smuk Kloster-

bygning i denne Kirkes Naerhed. Jean de la

Barriere blev imidlertid anklaget og stillet for

en Inkvisitionsdomstol, ford! han havde sluttet

sig neje til Henrik HI, og Inkvisitorerne kendte

ham skyldig i »Forraederi mod den kat. K.<,

hvorpaa han blev afsat fra alle sine Embeder
og Vcerdigheder. Baronio flk dog denne Proces

revideret, og ved Revisionen blev Barriere fri-

kendt. Inden hans Dad havde et General-

kapitel i Rom 1595 vedtaget nogle Lempelser
i de oprindelige rigoristiske Bcstemmelser (det

blev t. E. tilladt at drikke Vin, at bare Hoved-
bedaekning og Trae-Sandaler), og disse Lemp-
elser bleve godkendte af Clemens VIII, som
befriede F. helt fra Afhaengigheden af Citeaux,

saa at de herefter dannede en selvsUendig Orden
paa Benedictiner-Regelens Grundlag. — 22. Maj
1630 tillod Urban VIII, at de fr. og ital. F.

maatte danne 2 selvstaendige Kongregationer,

der hver havde sin General. Italienerne, som
i Kongregationens Blomstringstid havde 43
Klostre, kaldte sig Reformati di S. Bernardo;
Franskmaendene, der havde Klostre i Bordeaux,
Lyon, Rouen, Soissons osv., ialt 31, beholdt
derimod Navnet F. De ital. F. bar en hvid
Kutte uden Skapul£r og en lang hvid, spids
Kabuds; de fr. F. bar en tart sluttende Sutane
af grovt, ufarvet Uld, en kortere Kabuds og
Sko. — Da de relig. Ordener vare undertrykte
i Frankrig, holdtes der Here polit. Forsamlinger
i F.s Kloster i Paris, og da Konventet hen-
lagde sine Meder fra F.-Klostret til Tuilerierne,

blev dette Kloster Modested for den beremte
Klub, der modarbejdede Jakobinerne. Ludvig
XVI og hans Familie sad nogle Dage faengslede

i F.-Klostret, far de bleve satte i Tempeltaarnet.
1804 blev Klostret og dets Kirke jaevnet med
Jorden, og Rivoli-Gaden blev anlagt, hvor det
havde staaet. Navnet er dog endnu bevaret i

la lerrasse des F. i Tuileri-Haven. De ital. F.

gik deres Oplosning i Mode, da Napoleon sejrede

i Italien. Til F. herte blandt andre den be-

remte Liturgiker, Kard. Giovanni Bona
(I, 353). — 2) Kvindelige F. (Feuillantines)

kaldtes nogle fromme Kvinder, der levede
under Jean de la Barrieres Ledelse paa Slottet

Sauvens ved Toulouse; senere flk de et Hus i

Montesquiou, men dette blev flyttet til Tou-
louse, da der var saa mange, isaer hejbyrdige
Kvinder, som segte Optagelse. I Rom byggede
Kard. Rustico Klostret S. Susanna for nogle
ital. Kvinder, der flk F. til Skriftefaedre. Men
1595 og 1598 bestemte Generalkapitlerne, at
Ordenen kun maatte overtage Ledelsen af
Klostret i Toulouse. 1662 lykkedes det dog
Anna af Osterrig, Ludvig XIH's Dronning, i

Paris at faa aabnet et Kloster for kvinde-
lige F.

Fevre, le, se Lefevre.

Fiachra (Fiacrius), St., irsk Eneboer, virkede
i Beg. af 7. Aarb. i Egnen om Meaux (om Kil-

derne til hans Liv se Wattenbach, Deutsch-
lands Gesch.-Quellen im Mittelalter, Berlin 1885,
I*, 423). Han var en af Frankrigs store Hel-
gener, og der byggedes mange Kapeller til hans
JEre. 30. Aug. er hans Helgendag. Da der
skulde foretages en farlig Operation paa Lud-
vig XIV, satte Biskop Bossuet af Meaux sig i

Spidsen for en stor Procession til St. Fiacre's

Helgenlevninger. — Kort i Forvejen havde Paris

faaet sin ferste Station for Hyrekareter, og da
denne var indrettet i et Hus, der var prydet
med St. F.s Billede, blev en Hyrekaret sidea

kaldet fiacre.

Fibiger, Johannes Henrik Tanber, Priest

og Digter, f. 27. Jan. 1821 i Nykobing p. F.,

hvor Faderen var Rektor, Student 1837 og teol.

Kand. 1845. Var i nogle Aar Huslserer; blev
1850 Laerer ved Haderslev laerde Skole'og for-

enede hermed StiUIngen som Hospitalspraest

;

forflyttedes 1859 til Kbhvn som res. Kap. ved
Garnisons Kirke; fra 1874 Prsest paa Landet,

ferst i Vallensved, senere i 0nslev-Eskildstrup.

Den pnestelige Stilling omfattede han med dyb
Alvor, og navnlig tiltalte det ham at kende de
enkelte og at blive noget for dem gennem sit

Vidnesbyrd om Guds Kaerlighed. En sseregen

Opmaerksomhed vakte hans Pnediken ved Rigs-

dagens Aabning i 1872, da den opfattedes som
et Angreb paa Venstre. Ved Siden af hans
pnestelige Arbejde var der imidlertid andre
Interesser, som i hej Grad lagde Beslag paa
ham. Udstrakte og indgaaende Studier af Re-
ligionshistorien optog ham i hej Grad, navnlig

i hans senere Aar; men endnu mere var han
opfyldt af Driften til digtersk Virksomhed.
Hvad han har praesteret af poetiske Arbejder,

er I Omfang ikke ubetydeligt. Ferst skal

naevnes en Raekke bibelske Dramaer: >Jephtas

Datter< (1849), >Jeremja< (1850) og >Johannes

d. Deber< (1857). Senere udkom >Kors og
Kaerlighed*, en Familietragedie (1858). Intet

af disse Arbejder traengte igennem; de inde-

holde meget baade dybt og skent, men ere

ikke let tilgaengelige. Derimod maa de i 1878
under Pseudonymen Diodorus udgivne, episke

og dramatiske Digte >Den evige Strid« betragtes

som et meget betydeligt Arbejde baade paa
Grand af deres dybsindige Indhold og deres

vel formede Vers. Under samme Forfatter-

maerke udkom »Graabroderen< (1880) og Ro-
manen >Mine Sestre< (1882). — F. tog sin Af-

sked 1895 og dede i Kbhvn 13. Nov. 1897.

Efter hans Ded (1898) har hans Plejesen Karl
Gjellerup udgivet hans efterladte Selvbiografl,

>Mit Liv og Levned, som jeg selv har forstaaet

det< ; den indeholder interessante Bidrag til

Tidens Historie og beknefter, at F. var en rigt

udrustet og flnt dannet Natur, medens den
paa samme Tid godtger hans Tilbejelighed til

at se tungt, stundum sygeligt, baade paa Livet

og sig selv. V. C. S.

Fichte. 1) Johann Gottlieb F., tysk Filosof,

er fodt i Rammenau i Oberlausitz 1762 af fattige

Foraeldre. Han var tidligt paavirket af Spinoza,

men siden betog Kant ham helt. Hans ferste
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Skrift >Versuch einer Kritik aller Offenbarung«
(1791) er ganske forfattet i Hants Aand. Det
erbvervede ham ikke blot den store Filosofs

Agtelse, men blev almindeligt, da det udkom
anonymt, anset for etVaerk af selve Kant; det

bidrog saaledes til at henlede Opmaerksom-
heden paa den unge Forfatter, da ban navn-
gav sig. Ud fra Foradsaetningen om, at Reli-

gionens Vaesen ikke er andet end Moral, gennem-
forer det den Betragtning, at en Aabenbaring
vel ikke er nedvendig i og for sig selv, da
Moralloven er given i Menneskets Indre, men
at den dog under visse Forhold kan vsere ben-
sigtsmsessig af Hensyn til den menneskelige
Naturs Svaghed.
Paa dette Standpunkt blev F. imidlertid ikke

staaende. Efter at vsere bleven Prof, i Jena
1794, ndviklede han et ejendommeligt fllosof-

isk System, der gik langt udover Kant. Dets
teoretiske Del foreligger i forskellige Behand-
linger af Videnskabslseren, af hvilke den fra

1794: >Grundlage dergesammten Wissenschafts-

lehre< er den bedste; dets praktiske Del er

given i: >Grnndlage des Naturrechts nach Prin-

cipien der Wissenschaftslehrec (1796) og >Sy-

stem d. Sittenlehre nach Princ. d. Wiss.< (1798).

Det er nans Fordring, at al Taenkning skal ud-

ledes fra et Grundprincip. Denne Fordring
finder han ikke opfyldt hos Kant; her er der

i Bestemmelsen af Erkendelsen en Dobbelthed,

altsaa en Modsigelse til Stede; denne maa nu
haives, og Kants Udvikling fores videre. Ifolge

Kant beror nemlig Erkendelsen paa en For-

ening af to Faktorer, en ydre Affektion og en

indre spontan Sjaelevirksomhed ; begge Dele er

lige nodvendige. Herimod opponerer F. En
Ting i sig selv, som skulde kunne taenkes at

eksistere uafhaengig af den taenkende Bevidst-

hed, er en Utanke. Det er umuligt at gaa

udenfor Bevidstheden ; knn i denne er Ud-
gangspunktet for al Erkendelse given, den er

bestemmende for hele Tilvserelsen. Saaledes

som Verden maa t«nkes af det intelligente

Jeg, saaledes og ikke anderledes maa den ogsaa

i Virkeligheden vsere beskanen; den logiske

Sandhed indeholder altsaa i sig den hojeste

Realitet. Det er nye og dristige Tanker, som
her udtales. Det er ikke mindre end Over-
gangen fra den kritiske til den spekulative

Filosofi, som her fuldbyrdes. Naar Kant ganske
nogternt har paavist Jegets Betydning for Er-

kendelsen i formal Henseende, saa er nu Jeget

blevet gjort til Midtpunktet for al Realerkend-
else. Her ligger i sin Kerne hele den roman-
tiske Spekulation, saaledes som den senere i

rig Blomstring skyder frem hos Schelling og
Hegel.

Det gaelder nu imidlertid om at paavise i

det nsermere, hvorledes den hele objektive

Verden kan udledes af det taenkende Subjekt.

Det er Opgaven for Videnskabslaeren, som her-

med er stillet. Der gores da opmaerksom paa,

at al Viden i sin sidste Grand viser tilbage

til en Selvhaevdelse af Jeget. Endog den sirap-

leste Sfetning. som A = A, forudssetter Jeget
som en virkende Realitet. Og det er ikke som
en blot Kendsgerning, men derimod som en
levende Virksomhed (>Thathandlung<) at Jeget
saaledes ligger til Grand. Ganske vist adskiller
det fra sig et Ikke-Jeg, en Vaeren, som danner

en Modssetning til dets eget Vsesen, men denne
Modsaetning er ikke nogen absolut; ogsaa dette

Ikke-Jeg har kun sin Eksistens ved Jeget selv

og indenfor dette. Den Bestemthed eller Be-
graensning, som Jeget foreflnder i sin umiddel-
bare Vteren, er saaledes dybere set Produktet
af en spontan Selvbestemmelse. Hermed er

nu Overgangen gjort til det praktiske ; i dette

maa Tyngdepunktet for F.s Filosofi komme til

at iigge. Det er ferst her, at den afgerende
Besvarelse kan gives paa Sporgsmaalet om,
hvorfor Jeget saetter sig som bestemt ved et

Ikke-Jeg. Indenfor den praktiske Filosofi ud-
vikles det, at Jeget traenger til en Skranke
for at have noget at overvinde; for sin egen
Skyld maa Jeget derfor kraeve en Begraensning.

Ganske vist skal den bekaempes og overvindes

mere og mere af den saedelige Personlighed,

men just i denne Kamp er Udviklingen givet

Fordringen for den enkelte er den fulde Haevd-

else af Jeget, den frie Selvbestemmelse; atbiive
tilbage i Uvirksomhed er, hvad der maa skys;

Grandsynden er Dovenskab, den er Kilden til

alle Laster. I samme Grad som det enkelte

Jeg lader sig helt bestemme af det almene Jeg,

som er et med selve Fornuften, vil Fremskridtet
fuldbyrde sig. Det er da ikke alene for sig

selv, at den enkelte arbejder; det er paa samme
Tid for hele Samfundet, i hvilket ban staar,

at han temper, thi han straeber efter at fri-

gere Menneskesleegten mere og mere fra Na-
turens Tvang. At Fremskridtet vil sejre, der-

for borger den moralske Verdensorden, paa
hvilken den saedelig-handlende nedvend igvis

maa tro.

Saaledes er denne Udvikling, der, til Trods
for den skarpe Dialektik, hvormed den er

gennemfert, dog ger et ganske utilfredsstillende

Indtryk. Indenfor den teoret. Filos. er der en
afgerende Uklarhed i Bestemmelsen af Jeget.

I Stedet for det givne menneskelige Jeg hos
Kant have vi nu faaet et fantastisk, transscen-

dentalt Jeg, som man ikke ret vecl, hvor Andes.

Det er overalt i Systemet ikke ret tydeligt,

hvad det er for et Jeg, der handles om, enten

det almene = Fornuften eller det konkret-
individuelle. Og hvad den praktiske Filosofi

angaar, da betegner den vistnok et virkeligt

Fremskridt udover Kant, fornemmelig ved Frem-
haevelsen af Kaldets Begreb, der anvendes til

at begrunde de enkelte Pligter; men ogsaa her
kommer der straks Mangier til Syne; hverken
for Naturens eller Individualitetens Betydning
har F. haft Syn. — Det blev imidlertid den ufuld-

komne Bestemmelse af Religionen, som naermest

blev Genstand for Angreb. I sin Afhandling
af 1798 >Ober d. Grand unseres Glaubens an
eine gottliche Weltregierungt havde F. udviklet,

at »den levende og virkende moralske Ord-
ning er selv Gud ; vi behove ingen anden Gud
og kunne ingen anden fatte<. At taenke et

saeregent Vaesen som Aarsag hertil, bar ingen
Mening. Og det lader sig slet ikke gore. Thi
Personlighed og Absoluthed ere 2 Bestemmelser,
som ikke lade sig forene, da de ganske mod-
stride hinanden. Dette var tydeligt nok et

Angreb paa den herskende Tro. Det blev ferst

fra privat Side gjort gaeldende, at slige An-
skuelser vare farlige for de unge, og siden efter

foranledigedes der en Indskriden fra Statens
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46 Fichte.

Side, der havde til Folge. at F. mistede sit

Professorat i Jena (1799). I den literaere Strid,

>Ateismusstriden« kaldet, som ved denne Lej-

lighed fortes, deltog han endnu med et Par
Forsvarsskrifter imod Anklagen for Ateisme.

En ny Tid oprandt nu for F. Han gik til

Berlin, hvor han optoges i den Kreds af Ro-
mantikere, som der fandtes. Fra denne Over-

gangstid hidrorer nans HUe smukke Skrift:

>Die Bestimmung des Menschen<. Det er en
popular Fremstilling af nans moralske Grund-
anskuelse, og, udkommet samme Aar (1800),

som Schleiermachers Monologer, danner det

en ejendommelig Parallel hertil. Med disse

2 Bekendelser af de sterste saedelige Karak-

terer, som denne Epoke frembragte, aabnes

det nye Aarhundrede. Snart lagde den natio-

nale Kamp fnldkomment Beslag paa F.s Kraefter.

Et levende Vidnesbyrd herom har han givet i

sine beramtc >Reden an die deutsche Nation*

(1807-1808), der, holdte i Akademiet i Berlin,

medens Fjenden endnu havde besat Byen, i sig

selv var en Handling af moralsk Mod. Virk-

ningerne af hans begejstrede Ord sporedes snart

i vide Kredse, og ikke uden Grund har man
tillagt ham en betydelig Andel i det tyske

Folks senere Frigerelse. Ved Oprettelsen af

Universitetet i Berlin (1809) blev han straks

ansat som Professor, men han virkede ikke

laengere end til Begyndelsen af 1814, da han
bakkede under for en Nervefeber, som han
havde faaet ved Smitte fra sin Hustru, der

havde paadraget sig den ved Sygepleje paa
Lasaretterne. Han ilk dog Lejlighed forinden

til at give sin Filosofl en videre Udvikling,

fornemmelig i religies Henseende. Medens det

tidligere udelukkende var den moralske Side,

som F. fremhaevede under Personlighedens Ud-
arbejdelse, saa er det nu den mystiske Side,

som traeder i Forgrunden for ham. Han tanker
sig nu Gnd som det enevaerende, hojeste Liv,

som den absolute, og han tager heri Udgangs-
punktet for hele sin Taenkning. Det er fornemme-
lig i >Anweisung zum seligen Leben< (1806), at

dette Standpunkt er begrundet; det minder
meget om Schelliugs filosofiske Betragtning.

Til Trods for den staerke Skiften af Stand-
punkt, ikke mindst paa det religiose Omraade,
er F.s Filosofl dog saerlig interessant i religions-

filosofisk Henseende. Selv naar han optraeder
polemisk mod Kirkelaeren, saaledes som naar
ban afviser Substansbegrebets Anvendelse paa
Gud, er hans Udvikling frugtbar og Iaererig.

Men ogsaa positive Resultater har hans Taenk-
ning her at opvise; det er navnlig Forholdet
mellem Moral og Religion, som han med ind-

traengende Forstaaelse har udviklet. Medens
Moralen knn kan here Menneskene at gore Ret,

haever Religionen Menneskelivet til at vaere

>ein frendiges Rechtthun< ; ved den sande Re-
ligion laerer man en Pligtopfyldelse i den sikre

barnlige Tillid til den guddommelige Forsorg.

Det er saadanne Tanker, som ere endnu mere
uddybede og naermede til det kristne Billed-

sprog i F.s sidste Tid. En saeregen Tiltraek-

ning faar hele den her naevnte Filosofl ved den
Maade, paa hvilken den bestandig afspejler Fi-

losofens fulde Personlighed. Varm, energisk,
naesten hyper-energisk er han altid i Bevaeg-

else, en aegte Son af den tyske Romantik.

Direkte har han kun bundet faa til sig som
sine Tilhaengere; men indirekte, gennem vsek-
kende Impulser, har han haft en stor Betyd-
ning (F.s samlede Skrifter foreligge i en Ud-
gave af hans Son, I. H. F., I—VIII, 1845—46

;

IV Andes hans religionsfilos. Skrifter; tidligere

var udgivet af samme >Nachgelassene Schriftenc

,

I—HI, 1834; jvfr. Kuno Fischer, Gesch. der
neueren Philos., V; I. H. L6we, Die Philos.

F.s, 1862; R. Adamson, Fichte, 1881; F. Zim-
mer, I. G. F.s Religionsphilos., 1878). F. C. K.
— 2) Immanuel Hermann F., tysk Filosof, f.

1797, d. 1879, Son af fernaevnte I. G. F., er
en af den nyere spekulative Teismes mest be-
kendte Repraesentanter. Han bensevner sig
selv som Personlighedsfllosof, og Haevdelsen af
det personlige Livs Betydning staar virkelig

for ham gennem hans hele filos. Virksomhed
som den betydningsfuldeste Opgave. Det viser

sig forst overfor Gudsbegrebet. I sine tidligste

Skrifter, bl. a. > Spekulative Theologi< 1846-47,

er han fornemmelig optaget af at beksempe
Panteismen. I Modsaetning til denne soger han
ud fra den givne Verden at godtgore den per-
sonlige Gnd som dens nodvendige Forudsaet-

ning. Verden maa nemlig i sin Grund taenkes

at indeholde visse bestemte Ur-Positioner eller

substantielle Former; men en saadan Mang-
foldighed kan kun bestaa, naar den er be-
hersket af en indre, omfattende Enhed, der
ssettcr dem alle i et Forhold til hinanden. Der
vises saaledes tilbage til en skabende Ur-Enhed
og denne maa taenkes ikke blot som en Be-
vidsthed, men tillige som en saettende VRje,
naar der ses hen til den indre teleologiske

Sammenhaeng, som aabenbarer sig i hele Ver-
denslivet. At taenke sig en absolut Selvbevidst-

hed, har efter F. slet ingen Vanskelighed

;

derimod polemiserer han imod Kirkelserens

Tanke om en mirakulos Skabelse af intet,

rigtignok nden at knnne give sine egne Tanker
nogen klar Form. I sine senere Skrifter be-

skaeftiger han sig fornemmelig med Sjaelelseren

;

det er nu Materialismen, som han er optaget

af at beksempe. Han gaar imidlertid saa vidt,

at han polemiserer mod selve Atomlaeren,

saaledes i Antropologien (1856) og for at lose

det psykologiske Hovedproblem opstiller han
en ejendommelig Teori, hvorefter Sjaelen gennem
en ubevidst organiserende Fantasivirksomhed

skal taenkes selv at producere sit Legeme; det

udvortes, synlige Legeme er ikke det eneste,

ja ikke engang det rette og sande, men dette

er derimod et indre, usynligt, som bliver til-

bage ogsaa i Doden, naar det ydre oploses og

fortaeres. Udodelighedstanken finder saaledes

en fyldig Begrundelse. Men man maa sikkert

give H. Lotze Ret i, at den hele Teori maa
betegnes som saare fantastisk og uklar. En
saeregen Betydning har F. faaet som Udgiver

af >Zeitschriftfur Philos. und spekulative Theol.«

(fra 1837 ; fortsat fra 1847 under Titel >Zeit-

schrift fttr Philos. und philos. Kritik<). Dette

Tidsskrift havde sat sig som Opgave at reprae-

sentere en saerlig kristelig Speculation, og det

samlede ogsaa om sig en Raekke betydelige Fi-

losofer og Teologer. Af F.s Skrifter kunne
endnu naevnes: >Die Idee der Personlichkeit

und der individuellen Fortdauer* (1634; 2. Aufl.

1855X »System der Ethik« (1850—53), .Psycho-
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logic, I—II (1864), «Die Seelenfortdauer and
die Weltstellung des Menscbenc (1867), >Die
tbeistische VVeltansicht und ihre Berechtigungt

(1873). F. C. K.
Ficino, Marslglio, ital. Filosof, fodtes 1433

i Firenze. Hans Fader var LivUege hos Cosimo
dei Medici, der, paavirket af Gemistos Plethon,

havde udkastet en Plan til et platonsk Aka-
demi i Firenze. M. F. blev uddannet med det
Formaal for 0je, engang at blive Leder af dette

Akademi, for at ban derved kunde blive en
Laege for Sjaelene, som bans Fader var det for

Legemerue. Da M. F. var 30 Aar gl., gav Co-
simo ham det Hverv at overssette og fortolke

Hermes Trismegistos og nogle af Platens Skrifter,

og i Cosimos Villa i Careggi holdt den unge
Filosof Foredrag over Platen. Senere studerede
M. F. Plotinos's Skrifter, som Cosimo havde
samlet, og han fandt, at >den guddommelige
Plotinos< var den ferste, der havde draget

Sleret bort fra >den guddommelige Platens

<

Filosofi og fra >de gamles Hemmeligheder<.
Plotinos stemmede efter M. F.s Overbevisning
belt vel med den kr. Laere, og M. F. blev

Stifter af en Skole af mystiske Filosofer, der
siden fik sin Hovedmand i Pico af Mirandola
(se d. Art.). M. F. oversatte baade Platen og
Plotinos paa Latin og samlede om sig det pla-

tonske Akademi, som Cosimo havde planlagt

Hver 7. Nov., Platens Kodsels- og Dedsdag,
samledes Akaderaiets Medlemmer til et konge-

Hgt Giestebud, ved hvilket >Symposion< blev
foredraget og symbolsk fortolket i nyplatonsk

og mystisk Aand. 1475 blev M. F. pnesteviet,

men ban bred ikke derfor med sin Platon-

isme; han nejedes med at erkhere, at han i

alle Tilfaelde kun vilde holde fast ved det, der
var billiget af K. Da Medici'erne bleve for-

drevne fra Firenze, trak M. F. sig tilbage til

landlig Ensomhed og levede af et Kanonikat,

som Kard. Giovanni dei Medici havde skafiet

ham. Han dede 1499.

Fidanza, Giovanni, se Bonaventura (I, 354).

Fidelis, St., bed oprindelig Marcus Roy og
var fadt i Sigmaringen 1577. Han var Jurist,

indtil han 1611 traadte ind i Capuciner-Or-
denen. Efter sin Praestevielse studerede han
Tool, i Klostrene i Konstanz og Frauenfeld,

blev Pnest i Rheinfelden og Fribourg og til-

sidst Guardian i Klostret i Feldkirch i Vorarl-

berg. Som saadan gjorde han sig megen Umag
for at omvende Calvinister, og i Beg. af 1622
blev han sat i Spidsen for den rom.-kat. Pro-
paganda i Ritien. Under denne Virksomhed
blev ban ved Grusch drsebt af en Bondehob
24. April 1622. Hans Lig gemmes i Feldkirch,

nans Hoved og hans venstre Fod i Domkirken
i Chur. 29. Juni 1746 gav Benedict XIV ham
Plads paa Helgenlisten (Schnell, Dr. M. R.,

Freib. 1877).

Fidsji (eller Viti) 0erne bestaa af over 200

(80 beboede) bjergfulde 0er imellem 15° og20°
sydl. Br. i Sydhavet, den naeststorste (Vanua-

levu) af Storrelse som Sjselland, den storste

(Viti-levn) dobbelt saa stor, de andre smaa.
De ere meget frugtbare med frodig Plantevsekst

og et varmt, men ikkc usundt Klima. Bebo-

erne ere Melanesiere, men baere stserke Spor
af Beroringen med de polynesiske Naboer i

Seeder og Forestillinger, ogsaa noget i Sproget,

der deter sig i forskellige Dialekter og nd-
maerker sig ved et rigt Ordforraad og Bejelig-

hed. De ere kraftige, velvoksne og velbegavede,

dygtige Agerdyrkere, Fiskere og Handelsmaend,
muntre og venlige, ligesom de elske Sang og
Musik, men ogsaa mistroiske, lumske og gru-

somme. I Hedenskabets Tid herskede det grue-

ligste Menneskeaederi, og de mange Stammer
under tyranniske Hevdinger oprev hinanden i

uafladelige Krige, hvorefter Fangerne fortasredes.

De dyrkedemangeGuddomme(Kakonvu ; Hoved-
guden Noongei tilskrev de Verdens Skabelse)

saint de afdede Hevdingers Aander; de havde
ingen Billeder, men talrige Offersteder. Paa
alt dette har den evang. Mission gjort Ende,
som her har fuldbragt et Storvaerk under de
storste Vanskeligheder. De eng. Wesleyanere
(Calvert, Hunt o. a.) begyndte 1885 og taelle nn
o. 100,000 Kr.; desuden er der o. 1000 rom.
Kat, og Hedenskabet er helt udryddet iblandt

F. Den indfedte Befolkning, der i 1874 talte

140,000, formindskedes i 1875 ved en Farsot
med Vs. °g talte 1891 109,000, desuden er der
indvandrede Europteere og indferte indiske

(8000) og polynesiske (2500) Arbejdere, der
endnu give Missionen en Opgave, ialt 123,000

Beboere. Siden 1874 er F. engelsk Kron-
koloni. V. Sn.

Field, Frederick, eng. Filolog og Teolog,

fodtes i London 1801 og dede i Norwich 19.

April 1885. Han studerede i Cambridge og
var 1824—43 fellow i Trinity College der;

1842—63 var han Pnest i Reepham. F. var
Medlem af den Komlte, der reviderede den
eng. Overs, af det gl. T. Han udgav Kryso-

stomos's Homilier over Matthieos (I—HI, Cambr.
1839) og over alle de paullnske Breve (I—VII,

Cambr. 1849—62), Levningerne af Origenes's

Hexapla (I—II, 1867—74) og under Titlen

Otium Noroicense (1—III, 1864, 76, 81) vierdi-

fulde fllologiske Studier over de gl. Overs, af

det gl. T. og over enkelte Steder af det n. T.

1878 udgav han ogsaa et Bind Sermons.
Fieschi. 1) Sinibaldo dei F., se Innocents

IV. — 2) Ottobnono dei F., se Hadrian V.

Fiesole, Giovanni fra, se Angelico, Fra (I, 88).

Figen er Frugten af Figentreet, ficus carica

L., der har sit Hjem i Forasien og er udbredt
i alle Middelhavslande. Det bliver o. 20 Fod
hojt °8 y^er me^ sme talrige flngrede Blade
en luerkommen Skygge (1 Kong. 4, 25; Mi. 4,

4; Job. 1, 48). Blomsterne ere meget uanse-

lige; Befrugtningen foregaar gerne ved en
Hvepseart og kan fremhjaelpes ved Kunst, saa

et Trees Ydeevne derved kan stige fra 25 Pd.

F. aarlig til 300. I milde Egne, som ved Gene-

saret Se, kan man plukke F. omtrent hele Aaret,

idet de Frugter, der ikke naa Modenhed i Lebet

af Sommeren, blive siddende Vinteren over

og modnes tidlig om Foraaret (Mk. 11, 12 f).

Samtidlg med at disse >Vinterfigen< modnes,
endnu far Bladene skyde frem, vokse de saa-

kaldte >Vaarfigen< ud og modnes i Forsom-

meren, hvorefter de egentlige >Hestflgen« be-

gynde at kunne indplukkes. F. er en ussed-

vanlig naerende Frugt (62,5% Sukker) og bruges

ogsaa i sin Hjemstavn til Medicin (2 Kong. 20,

7; Jes. 38, 21). Figentraets Ved er yderst let,

sort, svampet; det bruges til Daaser, iEsker

osv. Om det ufrugtbare Figentrse (Mt. 21, 18f.
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48 Figen — Filantropiner.

og Mk. 11, 12 f.) se R. C. Trench, Notes on
the Miracles of onr Lord (London 1895) 468 f.

Filadelfia, By i Lydien 0. for Sardes, anlagt

af Pergamenerkongen Attalos II Filadelfos o.

150 f. Kr., blomstrede hurtig op og var 1

Romertiden Midtpnnkt for en Del af Provinsen
Asien. I sidste Fjerdedel af 1. Aarh. e. Kr.

fandtes i F. en kr. Menighed, der i Brevet i

Joh. Aab. 3, 7 f. faar Ros for sin Udholdenhed
under Forfelgelser (se R. C. Trench, Commen-
tary on the Epistles to the seven Churches in

Asia, 6. ed., London 1897, 181 f. ; P. Madsen,
Joh. Aab., 2. Udg. 1896, 377 f. og O. M oiler, St.

Joh. Aab., 1889, 152 f.). Til samme rettede

ogsaa Ignatios et af sine Breve. F. holdt sig

som bysantinsk Stad indtil 1390, da Byen faldt

i Osmannernes Hsender og blev omdebt til

Alaschehr. C. J.

Filadelfisk Selskab kaldtes et lille Samfund
af mystiske Svamnere, som fra England bredte
sig ogsaa paa Fastlandet 1 17. Aarh. 1652 var
den ferste Begyndelse til Sammndet sket, idet

John Pordage, der ferst var Prcest, men
senere blev afsat og levede som Ltege, samlede
on sig nogle fremmede ligesindede. Men forst

1670 stiftedes Selskabet formeligt i London.
Den ledende var nu Jane Leade, f. 1623 i

Hertugdemmet Norfolk, hvor hendes Fader,

Ward, havde en anset Stilling. I sit 16.

Aar blev Jane grebet af heftig Smerte ved en
Julefest i hendes Faders Hus, hvor det gik

lystigt til med Dans o. lign. Paa Grand af

en Legn, hun havde sagt, levede hun 3 Aar i

Bodskamp, men mente i sit 19. Aar at faa et

med Segl forsynet Naadebrev, der tilsagde

hende Tilgivelse. Dette var den ferste af

hendes formentlige Aabenbaringer, som hun
mente maatte seettes paa lige Trin med Apost-

len Johannes's Syner paa Patmos. 1643 drog
hun til London, hvor hun Aaret efter segtede

William Leade. 1670, efter Mandens Dad, be-
sluttede hun at fere et gudindviet Enkeliv, og
samme Aar sluttede hun sig til Pordages Kreds.
Indtil sin Dad 19. Aug. 1704 modtog hun en
lang Rjekke Aabenbaringer, som hun skildrede

i Traktater. At det F. S. forfulgtes af den
engelske K., var ikke mterkeligt, thi Leade
ansaa alle ydre kirkelige Menigheder for en
ufrugtbar Vingaard, og ud fra et interkonfes-
sionelt Standpunkt forkastede hun alle de af
Reformationen fremgaaede Spaltninger. Nn var
den flladelfiske Tid kommen : der skulde virkes

for kr. Gudsfrygt og Fred og Kaerllghed mellem
alle Mennesker i Lydighed mod de verdslige og
gejstlige 0vrigheder. Disse, af J. B6hme starkt
paavlrkede Tanker, segtes ogsaa udbredte paa
Fastlandet. J. Leade korresponderede med
tyske Pietister som Petersen, ja Spener. Joh.
Dittmar sendtes som >Inspekter< til Tyskland.
Hans Mission, som saerlig skulde tage Hensyn
til Francke og de Halleske Pietister, mislyk-
kedes dog, og paa Foranledning af Spener
udtraadte den egoistiske Mand af Sammndet;
senere endte nan som Tyv. 1703 formuleredes
en filadelfisk Bekendelse, som skulde omfatte
alle Religioner, men som gav Anledning til Span-
ning, idet Holleenderne udtraadte. V. A.

Filaleter, se Philalether.

Filantropiner blev i Slutningen af 18. Aarh.
en fielles Beteguelse for de Mensteropdragelses-

anstalter, som anlagdes af de af Rousseau paa-
vlrkede tyske rationalistiske Psedagoger (de saa-
kaldte Filantroper). Ophavsmanden til Tanken
og Navnet er den bekendte Teolog og Peedagog
Basedow (I, 229). Samtidig med at han (1774)
udgav sit beremte >Elementarveerk< stiftede

han ogsaa det farste F. i Dessau, der i Begynd-
elsen fandt kraftig Tilslutning hos flere af
Datidens betydeligste Maend (Kant, F. H. Ja-
cobi). Det var et meget forhastet Foretag-
ende; de allernedvendigste Midler fattedes.

Selv vilde han ikke deltage i Lsrergerningen,
men lede Anstalten som dens Kurator og
skrive Bager til den; den vigtigste af Lsererne
var Wolke. For at skaffe Penge udsencrte

han (Dec. 1774) et Opraab, >Das in Dessau
errichtete Philantropinum, eine Schule der
Menschenfreundschaft fflr lernende und junge
Lehrerc. Han kundgjorde her, at bans F.
skulde vtere 1) et Seminarium til Uddan-
nelse af Lserere, 2) en Opdragelsesanstalt for
Barn afvelhavende Foreldre, 3) en Opdragelses-
anstalt for fattige Barn, som burde uddannes
efter deres Evner »entweder zu Padagogen
oder zu Schulhaltern in niederen Schulen oder
zu guten Bedienten<. Den hele Anstalt til

>Uddannelse af Europseere* frembad, som Ba-
sedows Virken overhovedet, en sser og fbr-
virret Blanding af gode Tanker (en virkelig

Lsreruddannelse, mindre UdenadsUeren, bedre
Metode for Sprogundervisning, Bestraebelse for
at vsekke Barnets Interesse for Undervisningen
og beskaeftige dets Fantasi gennem Anskuelse,
Barnets legemlige Uddannelse) og Pedanteri og
Svulst i deres Gennemforelse. Der opstilledes

Masser af Regler for den daglige Gerning, og
Bestrsebelsen for at forvandle Undervisningen
til Barneleg maatte avle adskillig Overfladisk-

hed, saa at det hele ikke blot paa Maend af
den gamle Skole, men ogsaa paa flere afTidens
mere fremskredne Aander (Herder, Goethe)
gjorde Indtryk paa den ene Side af et op-
styltet, forskruet Vsesen, paa den anden Side af
en overdreven Dressur (idet Basedow, her i

Modsaetning til Rousseau, segte at producere
Vidunderbarn). Sserlig grasselig var Basedows
Religionsundervisning, idet han indrettede

>Gottesverehrungen<, der skulde vsere >allge-

mein gefallig< a : behage baade Kristne, Jader,
Muhammedanere og Deister » : et Slags religiest

Volapuk, hvorfor han ogsaa stettedes staerkt

af Frimurere og Jader. — Et nyt Opraab og
en afholdt Preveeksamen (1775) fik de spar-

somme Bidrag til at flyde rigeligere. Snart
blev imidlertid den rastlase Mand ked af For-

holdene. 1776 blev Campe Medkurator, men
fratraadte 1777, og 1778 nedlagde han helt Be-

styrelsen. 1793 maatte Anstalten nedkegges.

Imidlertid havde den givet Signalet til Opret-

telse af adskillige andre F., af hvilke de fleste

dog temmelig hurtig forsvandt igen; kun 6t

har holdt sig til vore Dage, nemlig det i

Schnepfenthal ved Gotha, hvor saerlig Salz-

mann virkede, vistnok den mest praktiske af

Filantroperne. Trods alle Skaevheder — og
en retfeerdig Bedemmelse maa altid tage Hen
syn til Vanskelighederne ved ferste Gang at

fare Ideer ud i det praktiske Liv og til den
en Gang givne Tidsaand (Oplysningstiden med
dens Nytte-Princip) — har dog denne filan-
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tropiske Bevsegelse udrettet meget til Opdrag-
elsens og Skolevsesenets Forbedring (K. v. Rau-
tner, Gesch. der Pfidagogik, Stuttg. 1843, II,

242 f.). J. P. B.
Filaret, se Philaret.

Filarkes, en af Judas MakkabaBerens Mod-
standere (2 Mak. 8, 32).

Filemon og F.-Brevet. F. var, som det

fremgaar af Brevet til ham, en velstaaende og
anset Kr., som af Paulus selv var vundet for

Troen (V. 19). Hans Hus var Samlingsstedet

for en Menighedskreds i hans By (V. 2); og
Apostlen roser ham for Velgarenhed mod de
troende (V. 5 —7). I V. 1 kalder han ham
sin >Medarbejder<, hvilket viser, at han paa
en eller anden saerlig Maade maa have vteret

virksom for det kr. Missionsarbejde. Den 1

Overskriften nsevnte Apfia er sandsynlig hans
Hustrn, ligesom ogsaa den ssteds nsevnte Ar-

kippos (der efter Kol. 4, 17 har haft en Menig-
hedstjeneste enten i Kolossse eller i Laodikea)

vel har vseret en Slsegtning af ham (hans Sen?).

Da hans Trsel Onesimos i Kol. 4, 9 udtrykke-
lig betegnes som Kolosser, maa Kolossse ogsaa
have vaeret F.s Bosted. Vistnok havde Paulus
endnu ikke besegt denne By; men F. kan
meget vel taenkes at have medt Paulus paa en
Rejse eller tidligere at have opholdt sig anden-
steds. Anledningen til Brevet var felgende.

Trsellen Onesimos var, muligvis paa Grand af

en eller anden Forseelse (V. 18), remt og var
paa sin Vej, uden at vi ved hvoriedes, kommen
saramen med den fangne Apostel og ved ham
bleven omvendt til Krdm. Apostelen vil nu,

at han skal bevise sin Omvendelses Sandhed
ved at vende tilbage til sin Herre og atter over-

tage den uretmsessig opgivne Traslletjeneste, og
for at lette ham Opfyldelsen af hans Pligt

giver han ham denne korte Anbefalingsskrivelse

med, hvori han soger at bevsege F. til i til-

givende Kaerlighed at tage imod den angrende
Remling som en Broder i Herren. Efter Kol.

4, 9 er vort Brev skrevet samtidig med Ko-
losserbrevet og er da med dette vistnok at

henfere ikke til Ksesarea, men til Rom. Sin
Optagelse i Kanon skylder dette lille, rent
private Vennebrev uden Tvivl sin naere Sam-
menhseng med Kolosserbrevet, men det hsevder
ogsaa fuldt ud denne sin Plads. Ikke blot

aabner det os et Indblik i Paulus's person lige

Karakter, som ikke kan andet end forhoje det
opbyggelige Indtryk af den store Apostel som
kr. Personlighed : med den emmeste, mest
rerende Kserligheds Finfelelse forbinder sig til

uimodstaaelig Virkning alvorsfuld Vserdighed

og tegte Humor (saaledes navnlig V. 19 og 20),

Egenskaber, der maa have gjort Paulus til en
Mester i den Kunst at omgaas de enkelte Men-
nesker og at vinde Hjerterne for sig og sin Sag.

Og ikke blot er vort Brev et glimrende Vidnes-

byrd om hans uforlignelige Evne til at be-

handle Dagliglivets konkrete Forhold under
mere ophejede, ideale Synspunkter; men det

er tillige en hejst virkningsfuld Illustration af

den Maade, hvorpaa Apostelen som Sjselesarger

behandlede et af Samtidens vanskeligste og
amtaaligste Samfundsspergsmaal, og af den
Stilling, ban i det hele indtog til de bestaa-

ende Retsordninger. Af Trsellen fordrer han
den mest ubetingede Anerkendelse af Herrens

Kirte-I^ksikon fur Norden. II.

Ret, men saa ogsaa af Herren den mest ufor-

beholdne Udovelse af broderllg Kaerlighed og
Agtelse overfor Trtellen. Vi have saaledes i vort
Brev en konkret Anvcndelse af den i 1 Kor.

7, 20 f. opstillede aim. Grundssetning. Om
Frigivelse af Trsellen er der ikke Tale; i det
hejeste kan der i V. 21 Andes en Antydning
i den Retning. At gribe ind i de bestaaende
Samfundsforhold med udvortes Reformer og
paa den Vej sage at omdanne dem er over-
hovedet ikke Krdm.s Sag. Den har meget
mere at se sin Opgave I at forkynde Frelsens
Budskab og saa i Tillid til dette Ords lboende
Evne til etisk Fornyelse af Personligheden at
overlade det til Udviklingen selv at skabe de
nye Former, der er det tilsvarende Udtryk for

Evang.s store Grundtanker. Mod vort Brevs
^Egthed har kun ganske faa Raster haevet sig

(ferst F. C. Baur); med Rette betegner en af
de nyeste Kritikere vort Brev som herende til

Paulus's sikreste Ejendom. Den senere Tra-
dition gar F. til Biskop i Kolossse og til Mar-
tyr under Nero, ligesom den gar Onesimos til

Biskop i Berea og lader ham lide Martyrdeden
i Rom. 5. O.

Filetos, Vranglserer (2 Tim. 2, 17). Hans
Lsere om, at >Opstandelsen allerede er sketc,

tyder hen paa den gnostiske Udlseggelse af

Herrens Udsagn om Opstandelsen som gseldende

den aandelige Genfedelse (se Hymenaeos).
Filioqve. I det nikeensk-konstantinopoli-

tanske Symbol staar der i den 3. Artikel om
den Hellig-Aand: >som udgaar fra Faderen*
(to ix rati naroos ixnoQtvifjuvov, qvi ex Poire
procedit). De gr. Kirkelserere lserte nemlig, at

den Hellig-Aand udgaar fra Faderen ved San-
nen, men ikke fra Sennen. 1 Modssetning til

denne gr. Opfattelse, der i Grunden indeholder
en Levning af Subordinatianisme, gjorde Au-
gustin gseldende, at den Hellig-Aand udgaar fra

Faderen og Sennen (a patre filioqve), efterdi

de to ere it. Leo I brugte ogsaa over for Pri-

scillianerne det Udtryk om den. Hellig-Aand:
•som udgik fra begge< (qvi de utroqve processit,

Ep. ad Turibinm l\ og i Tilslutning hertil

lserte man i den sidste Halvdel af 5. Aarh. i

Spanien, at den Hellig-Aand •udgaar fra Fa-
deren og Sannen< (a patre filioqve procedens).

Paa den 3. Synode i Toledo (Maj 589) under
Kong Reccared blev det bestemt, at det nik.-

konst. Symbol skulde afsynges ved Messen, og
det med Udtrykket: ex patre et filio proceden-
tem. Derved blev f. hejtideligt Indfejet i Sym-
bolet, i lsengere Tid dog under Protest fra Roms
Side, som vel fandt Tilfajelsen dogmsiisk rigtig,

men misbilligede, at .der blev gjort Indskud i

et Symbol, som formentllg stammede fra et

ekumenisk Koncilium. Endnu Leo III erklcerede

sig imod Tilfajelsen og udelod denne i det
809 paa 2 Selvskjolde indgravede Symbol, som
han opstillede i Peterskirken ; men ved Midten
af 11. Aarh. var f. ogsaa i Rom optaget i Sym-
bolet. De fleste mene, at Optagelsen er sket
under Pave Benedict VIII (1012—24). I Mid-
delalderen og endnu den Dag i Dag er den
dogmatiske Erkendelse, der har fundet sit Ud-
tryk ved Tilfajelsen af f., et Stridsemne raellem

den rom.-kat. og den gr.-kat. Kirkeafdeling,

idet denne sidste stadig, i Tilslutning til de
gr. Fsedre, forkaster f.
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Ved Unions-Dekretet i Firenze (1439) god-

kendte Gr. den dogmatiske Rigtighed af /".,

men det blev ikke paalagt dem at optage Til-

fejelsen i deres eget Symbol. Dette Unions-
Dekret flk dog hverken store eller varige Felger.

Filip. Konger af Frankrig. 1) Filip II

August, f. i Aug. 1165, regerede 1180—1223.
Han tog Del i det 3. Korstog (se Art. Korstog);

nans iEgteskab (14. Aug. 1193) med Ingeborg

af Danmark (d. i Corbeil i Juli 1236), som
han straks efter Brylluppet forsked, bragte

ham i Strid med Innocents III, der tvang ham
til igen (1213) at tage Ingeborg til sit Hof (se

Art. Innocents III). — 2) Filip IV, den smnkke,
f. 1268, regerede 1285—1314. Han forte en
lang og heftig Strid med Pave Bonifatius VIII

(I, 356, 521); om hans Forfelgelse af Tempel-
herrerne, der forte til den nuegtige Ordens
Ophsevelse, se Art Tempelherrer.

Filip II, Konge af Spanien, Son af Karl

V, fedtes 21. Maj 1527 i Valladolid. 1556 blev

han sin Faders Efterfelger i Regeringen; han
dode paa Slottet Escorial (I, 799) 13. Sept.

1598. F. II var i naesten et halvt Hundred-
aar Romerk.s og den rom.-kat. Sags bedste

Forksemper, og hans lange Liv var >et Kors-

tog' (Prescott). Det skyldes i en ikke ringe

Grad ham, at Spanien blev Kontra-Reforma-
tionens bedste Stette. 1553 eegtede han Maria
den blodige af England, og derved flk han
Lejlighed til at bekeempe Protestantismen i

England. 1559 ydmygede han Frankrig ved
Freden i Cateau-Cambresis; 1571 slog hans
Flaade den tyrkiske ved Lepanto; 1580 blev

Portugal forenet med Spanien. Derimod lyk-

kedes det ham ikke at underkue Nederlandene;
1579 erkherede de nordlige Stater sig for uaf-

hrengige. Heller ikke i Kampen mod Dron-
ning Elisabet af England, som han forgseves

bejlede til efter Marias Dad, var han heldig;

den >uovervindelige< Armada blev adsplittet af

Storm (1588). Det lykkedes ham imidlertid ved
Inkvisitionens Hjselp og talrige >Autodafeer'

grundigt at udrydde Protestantismen, og de
mange Tjenester, han havde Lejlighed til at

vise Rom, bragte ham til at hsevde den
sp. Krones Rettigheder endog over for Rom
og Trienter-Konciliets Beslutninger. Gentagne
Gange (1559, 1572, 1590) bragte han Eksklu-
siven over for Paveemner, der ikke tiltalte

Spanierne, og han vilde hverken finde sig i

Appellationer til Rom eller i Kuriens og Bi-

skoppernes Indblanding. Men den Konge, der

for ferste Gang i sit Liv skal have let, da
han horte om Bartholom&usnatten (I, 226),

var, trods sine heje Tanker om en sp. Konges
Rettigheder, en Fyrste efter Roms Hjerte. Der-
for udtalte Clemens VIII ved Budskabet om
hans Dod: >K. og den hi. Stol have lidt et

tungt Tab, ja det tungeste, de kunde lide<

(W. H. Prescott, Ph. II, Konge af Spanien, I—
HI, dsk. Overs. Kbhvn 1860).

Filip af Hessen, Landgreve, med Til-

navnet >der grossmuthige<, tysk protest. Fyrste
paa Ref.tiden. Denne begavede og daadskraftige

Fyrste fedtes 23. Nov. 1504 og kom allerede

tidlig til Regeringen. I sit 17. Aar var han
til Stede paa Rigsdagen i Worms, og deltog i

1522—23 ivrig i Kampen mod Sickingen, samt
1525 i Bekempelsen af Bondeopreret. S. A.

fulgte hans bestemte Tilslutning til Evangeliet,.

og nu indledede han en ihaerdig og dygtig
Politik, hvis Formaal var ved Sammenslutning
af alle evang. sindede Rigsstsender, ja ved For-
bund med udenrigske Magter, at sikre den til

Evang.s Bestaaen og Udbredelse nodvendige
politiske Magtstilling. Den 1526 til Speier ud-
skrevne Rigsdag og den truende Sammenslut-
ning af rom.-kat. Rigssuender foranledigede
ham til at faa Torgauer-Forbundet i Stand
mellem Hessen og Kursachsen. senere tiltraadt

i Magdeburg af andre nordtyske Fyrster. Paa
selve Rigsdagen (se Art. Speier) var hans kraf-
tige Optrseden medvirkende til det for de evang.
gunstige Udfald. I de felgende Aar falder Gen-
nemferelsen af Ref. og Ordningen af Kirke-
forholdene i Hessen (Synoden i Homburg, se
Art. Lambert af Avignon) flk vel ingen praktisk
Betydning, men 1528 blev der gennemfert en
Kirkevisitation efter sachsisk Monster, og 1527
stiftedes Universitetet i Marburg. Samtidig
begik F. rigtignok et politisk Misgreb, idet
han i sin, vistnok ikke ugrundede, Mistanke
til sine rom.-kat. Naboers Hensigter, fsestede

Lid til, hvad den i den rom.-kat. Hertug Georgs
Tjeneste staaende Otto v. Pack meddelte ham
om, at der skuld&vtere afsluttet et hemmeligt
Forbund mellem de rom.-kat. Fyrster. Dette
viste sig dog at vrere Opspind, men F. havde
v«ret lige ved at bryde Freden og benyttede
Situationen til at afnede Bisperne af Wurz-
burg, Bamberg og Mainz betydelige Indrem-
melser. Dette satte med Rette ondt Blod, og
den forbitrede Stemning traadte frem paa Rigs-
dagen i Speier 1529, hvor Landgreven, stettet

af Melanchthon, atter var den ledende Person-
lighed paa evang. Side og blandt andet ogsaa
ivrig antog sig Zwinglianernes Sag. Dette, at
faa Schweizerne optagne i Forbundet med de
luthersk sindede Magter og i dette Ojemed at
faa Kleften udjsvnet mellem de schweizerske
og de wittenbergske Reformatorer, blev fra nu
af et Hovedpunkt i F.s Politik, hvori han ivrig

stottedes af Bucer, der herefter blev hans for-

troligste Raadgiver. Forgives segte F. at bringe
Enighed til Veje ved Religionssamtalen i Mar-
burg 1529 (se d. Art.). Heller ikke paa Rigs-

dagen i Augsburg 1530 opnaaede han sin Hen-
sigt, idet Melanchthon her krydsede hans Be-
stnebelser (se I, 171 og Art. Melanchthon). Man
frygtede endog en Tid lang for, at >Makedoni-
eren<, som Melanchthon kaldte ham, skulde
gaa helt over til Schweizerne. Dette skete dog
ikke; han underskrev, om end modstrabende,
Konfessionen, men de felgende Forhandlinger
vare ham inderlig imod, og 6. Aug. foflod

han hemmelig Staden, hvad der vakte stor Op-
sigt og ikke blev uden gavnlige Felger. Nu
udfoldede han en omfattende Virksomhed;
gennem sine Sendemsend i Augsburg mod-
arbejdede han Melanchthons altfor store Efter-

givenhed, fortsatte sine Forhandlinger med
Schweizerne, flk virkelig et evang. Forbund i

Stand i Schmalkalden 1531, hvortil ogsaa Dan-
mark senere sluttede sig, og stod i diplomatisk
Forbindelse med Frankrig, Baiern og England.

Protestanterne havde nu, vresentlig ved F.s An-
strengelser, naaet en politisk Magtstilling, der

bar sine Frugter paa Rigsdagen i Augsburg
1532, og da F. 1534 1 et sejrrigt Felttog (Slag
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ved Laufen, Fred I Kadan) indsatte den for-

drevne Hertug Ulrich af Wurttemberg i bans
Land, som derved aabnedes for Ref., stod ban
paa Hajdepunktet af sin Magt. Ogsaa hans
ireniske Bestraebelser i Nadverspergsmaalet
syntes at skulle lykkes (se Art. Wittenberg-
konkordien 1536). Da var det, hans sktebne-

svangre Dobbeltsegteskab ganske forandrede
Situationen. Det iEgteskab, hvori ban levede,

kunde ikke tilfredsstille hans ubamdig sanse-

lige Natur; ban led imidlertid selv under sin

Utroskab, boldt sig borte fra den hellige Nadver,
og bestemte sig til sidst efter mange hemme-
lige Korhandlinger, hvori saerlig Bucer var
medvirkende, til at indgaa VEgteskab med en
Hofdame hos hans Sester, med sin Hustrus
og ogsaa de wittenbergske Reformatorers Ind-

villigelse. Denne sargelige Begivenhed, der
som ingen anden har skadet Ref.s Sag, havde
politisk set de alleruheldigste Folger, idet F.

for at undgaa Tiltale for Bigami (hvorfor der
var sat Dedsstraf) maatte tjene Kcjserens In-

teresser, hvortil han 1541 i Regensburg lige-

frem forpligtede sig i politiske Spergsmaal.
Derved svaekkedes det schmalkaldiske Forbund
meget, og heri laa Spiren til de senere Ulykker.

Vel lykkedes det endnn F. i Forbindelse med
Knrsachsen at indfere Ref. der, og Rigsdagen i

Speier (1544) var en Triumf for ham, men paa
andre Punkter viste Svagheden sig, og 1546
udbrad den schmalkaldiske Krig, der endte med
Knrfyrstens Tilfangetagelse og F.s Kapitulation.

Mod de her opstillede Betingelser lod Kejseren

F. fscngsle ved et Gtestebud og holdt ham i 5

Aar i haardt Fangenskab, indtil Forliget i Pas-

sau 1552 befriede ham, og han atter kunde
vende tilbage til sit Land. Modgangen og vel

ogsaa Alderen havde gjort ham mildere og
forsonligere ; de store politiske Planer opgav
han, men forReligionsforhandlingernebevarede
han sin Interesse; han delte Melanchthons iren-

iske Sympatier og stettede ham i de fllippi-

stiske Stridigheder. Han dude 31. Marts 1567
(v. Rommel, Ph. der Gr., 1—IV, Giessen 1830;

Heidenhain, Die Unionspolitik des Landgraf
Ph. d. gr., Breslau 1886; J. Wille, Ph. d. Gr.

u. die Restitution Herz. Ulrichs v. Wurtt, Tub.
1882; Schwarz, Landgraf Ph. u. die Packschen
Handel, Leipz. 1884; K. v. Heister, Die Ge-
fangennehmung Ph.s d. Gr., Marb. 1868; M.
Lenz, Der Briefwechsel Landgraf Ph.s mit Bu-
cer, Leipz. 1880—87). J. P. B.

Filip Neri, se Neri.

Filippi og Brevet til F. F., en By af Mid-
delstorrelse i det estlige Makedonien, ved via

Egnatia, ikke langt fra jEgseerhavets Kyst, bed
opr. Krenides (»Kilderne«) og herte til Thra-
kien. Sit nye Navn fik den efter sin Erobrer
og Nygrunder, Makedonerkongen Filip, som
af Hensyn til dens fortrinlige strategiske Be-
liggenhed gjorde den til en stserk Faestning.

I dens Naerhed var rige Guldminer. Som dens
Havnestad gjaldt Neapolis (Ap. G. 16, 1 1). Efter

det bekendte Slag i 42 f. Kr. fik Byen en rom.
Koloni, der efter Octavians Sejr ved Actiura

(31 f. Kr.) betydelig foraged es. Fra da af hed
den Colonia Augusta Julia Philippensis (sml.

Ap. G. 16, 12). Sin storste historiske Inter-

esse bar F. som Saedet for den ferste af Pau-
las grundede europteiske Menighed. Ledsaget

af Silvanos, Timotheos og Lukas, kom han did
paa sin anden Missionsrejse fra Troas (Ap. G.

16, 12—40, jvfr. 1 Thess. 2, 2). Muligt at

Lukas, da Paulus maatte forlade F., blev til-

bage og virkede der gennem Acre Aar (jvfr.

Ap. G. 20, 5, hvor >vi< ferst igen optraeder).

Selv har Paulus atter besagt F. paa sin 3.

Missionsrejse 2 Gange (Ap. G. 20, 1—6).
Det os opbevarede Brev fra Paulus til den

filipp. Menighed giver Billedet af et saerlig

inderligt og uforstyrret gensidigt Tillids- og
Hengivenhedsforhold. Dets Tone udmarker
sig helt igennem ved en haj Grad af ligefrem
Hjertelighed ; som en faderlig Ven aabner Apo-
stelen sit Indre for Laeserne. Navnlig4, 10—20
minder i Aand og Pneg staerkt om Brevet til

Filemon. Allerede meget snart efter Menig-
hedens Tilblivelse havde den ikke mindre end
3 Gange sendt P. frivillige Pengegaver til Fremme
af hans Missionsvserk (4, 15 f.; sml. 2 Kor. 11,

8 f.). Efter at ugunstige akonomiske Knar for

en laengere Tid havde medfart en Standsning
heri (4, 10), uden at dog Forholdet til Paulus
derfor havde mistet noget af sin Inderlighed

(1, 7. 8; 4, 1), havde Filippesierne i den sidste

Tid atter gkedet ham med en Gave, der blev
ham overbragt ved en af deres Midte, Epa-
froditos, der tillige havde faaet i Opdrag at

gaa Apostelen personlig til Haande (2, 25), lige-

som Menigheden ogsaa havde udtalt et inder-

ligt Onske om snart at se Paulus igen. Dens
aandelige Liv har aabenbart gennemgaaende
udfoldet sig kraftigt og sundt. Dog synes Pau-
lus at have savnet hos den den fornedne Kri-

tik (1, 9 f.) og den enskelige Samdregtighed
og Almenaand (1, 27; 2, 1—5; sml. ogsaa det

paafaldende >alle< i 1,1. 4. 7). Specielt naevnes

en Uenighed mellem 2 mere fremtnedende
Kvinder, Evodia og Syntyke (4, 2). Som det

synes, har der ogsaa hos flere eller faerre vist

sig Ytringer af kadelig Tryghed, Slappelse af

den stcdelige Energi i Forbindelse med saede-

lig Selvovervurdering (2, 3. 12; 3, 12 f.). Med
Hensyn til Trosstandpunkt har den efter al

Sandsynlighed vaesentlig hedning-kr. Menig-

hed aabenbart holdt fast ved det paulinske

Evang., uforstyrret af fremmede Indflydelser

(1, 5f.; 2, 12). Den i 3, 2f. givne Advarsel

mod Judaisterne er uden Tvivl rent profylak-

tisk, fremkaldt ved Paulns's Erfaringer fra

andre Steder. Ellers viser Menigheden sig

overhovedet at have vasret i en trykket Stem-
ning, hvad der vel saerlig har haft sin Grund
dels i iEngstelse for Epafroditos, om hvem
man havde erfaret, at han var bleven syg under
sit Ophold hos Apostlen (2, 26 f.), dels i Uvis-

heden om Paulus's og Evang.s Skasbne under
det Fangenskab, hvori Paulus dengang befandt

sig (1, 7. 13 f. 17), dels vel ogsaa i egne ydre
Treengsler (1, 27 f.). Gentagende opfordrer Pau-

lus dem til Glsede, ligesom han Gang paa Gang
udtaler sin egen Glaede. Glaede er i det hele

vort Brevs Grundtone, hvorfor Bengel med
Rette har kaldt det en tpistola de ogaudi
og sammenfattet dets Indhold i de to Ord:

gaudeo, gaudete (jeg er glad, og I skal vasre

glade). — Den naermeste ydre Anledning til

vort Brevs Affattelse var Hjemsendelsen far

Tiden af den helbredede Epafroditos (2, 25 f).

Tillige gentager Paulus sin sikkerlig allerede
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tidligere udtalte Tak for den tilsendte Gave

(4, 10 f.) og lover dem som Erstatning for sin

personlige Naervserelse at sende Timotheos (2,

19 f.). Men samtidig benytter han ogsaa Lej-

ligheden til at berolige Menigheden raed Hen-
syn til sin egen og Evang.s Skaebne, i det

han, overladende til Epafroditos at meddele
de ydre Kendsgerninger, indskrsenker sig til

at stille Forholdene i et saadant Lys, at hans
egen glade, frejdige Stemning kan meddele

sig til Lseserne (1, 12—26). Og endelig tilfojer

han enkelte praktisk-ssedelige Formaninger i

Overensstemmel.se med Menighedens saeregne

Behov (1, 27—2, 18) samt Advarsler mod Juda-

isme (3, 2—16) og mod Libertinisme (3, 17 f.).

— Noget egentlig lserende Afsnit Andes ikke;

hvad der forekommer af lserende Stof, tjener

kun til at stotte Parsenesen (sml. navnlig det

vigtige kristologiske Afsnit 2, 6—11). Af 3, lb
synes at fremgaa, at Paulus allerede i et tid-

ligere Brev har rettet en lignende Advarsel til

Menigheden mod Judaismen.
At vort Brev er skrevet, ikke fra Ksesarea, men

fra Rom, fremgaar med Sikkerhed af 4, 22,

hvor Paulus hilser fra >de hellige af Kejserens

Hus< o: af den kejserlige Hofbetjening, og af

Omtalen af »Prsetoriet« o: Prsetoriangarden

(1, 13). I samme Retning peger ogsaa den
dobbelte Omstsendighed, at han aabenbart
venter en snarlig Afgorelse af sin Sag (1, 19 f.

;

2, 17. 23), og at han, for saa vidt hans sikre

Forventning om Frigivelse opfyldes, har i Sinde

atter at besoge sine Menigheder i 0sten (1, 25 f.

;

2, 24), medens han i Ksesarea utvivlsomt har
haft sit Blik rettet mod Rom. Ogsaa passer

Skildringen af hans Forhold (1, 12 f.; 2, 19 f.)

godt til Ap. G. 28, 16 f. En Sammenligning af

1, 25 og 2, 24, med 2 Tim. 4, 6 f. viser, at der

her kun kan vsere at tasnke paa Apostlens 1. rom.
Fangenskab. Nsermere bestemt falder vort
Brevs Affattelse henimod Slutningen af de 2
Aar. Han har i lsengere Tid vseret i Lsenker

i Rom (1, 12 f.; 2, 26 f.) og venter snart at

blive losladt (2, 24), og Filippesierne paa sin

Side har ikke blot faaet Underretning om
hans Ankomst til Rom og derefter sendt Epa-
froditos til ham, men har ogsaa faaet Besked
om dennes Sygdom og udtalt sine Folelser i

den Anledning (2, 26). — Vort Brevs iEgthed,

der forst blev angrebet af F. C. Baur, er for

nservaerende temmelig almindelig anerkendt af

Kritiken. Uden tilstraekkelig Grand har enkelte,

sserlig paa Grand af 3, 1 b, villet • dele vort
Brev i 2, til forskellig Tid aftattede, Breve. S. O.

Filippinerne, o. 600 sterre og mindre 0er,
tilsammen af Sterrelse nsesten som Japan,
straekke sig fra Formosa til Borneo. De ere
meget frugtbare med frodig Plantevsekst. Kll-

maet er varmt og ikke sundt for Europseere;
stserke Regnskyl afleses af lsengere Torke, og
Orkaner og voldsomme Jordskselv have ofte

hserget 0jerne. Befolkningen anslaas til 8—10
Mill. De fleste ere af malajisk Herkomst, delte

i mange Stammer med forskellige Dialekter;
disse falde dog i 2 Hovedgrupper. Den vigtigste

er Tagalog paa den storste nordlige Lucon
(Regeringens Saede), hvis Sprog tales af henved

1 V, Mill. ; paa de sydlige 0er er Hovedstammen
Visaya, 2 Mill. Desuden lever der o. 100,000
bosatte Kinesere og et Blandingsafkom af disse,

Sangleyer; af Spaniere bg halvblods er der
nseppe 25,000. I det bjergfulde Indre Andes
forkomne Levninger af Urbefolkningen, Nigri-
toer eller Igorroto. Da Spanierne 1565 be-
msegtigede sig 0erne, var der alt nogen Kultur

;

Beboerne havde en egen Bogstavskrift og dyrkede
Masiken, som de endna elske; de troede paa
et hejere Vsesen Balhala og en Maengde Aander.
Anitoer, hvilke de dyrkede ved Ofringer. Paa
kort Tid' indforte de spanske Fransiskanere en
overfladisk rom. Katolicisme med et uind-
skrsenket Prsestevselde, medens Befolkningen er
holdt nede i Uvidenhed og i stor Fattigdom,
trykket af haarde Skatter. Den skildres som
venlig og fredsommelig, men ogsaa indolent og
overtroisk; nu ksemper den dog for sin Frihed
imod Amerikanerne, som for imod Spanierne.
Foruden o. 7 Mill. rom. Kat. Andes endnu
1,300,000 Hedninger og 700,000 Muhamme-
danere. V. Sn.
FUippismen har sit Udgangspnnkt i Philip

Melanchthons Teologi. Hans Trang til at ud-
jsevne de bratte teol. Modssetninger havde paa
flere Punkter fort ham ind paa en Mseglingsteol.,

saa at han sserlig i Nadversporgsmaalet nsermede
sig Calvins Opfattelse (jvfr. Confessio variata,

1540) og i Sporgsmaalet om Viljens Frihed
hsevdede et synergistisk Stade. Den Modsset-
ning mellem ham og Luther, der herved frem-
kom og selvfelgelig ikke kunde forblive skjult,

brod dog forst efter Luthers Dod frem i aaben-
bar Strid, idet de, der folte sig som Luthers
segte Disciple (Gnesio-Lutheranerne), drog >Phi-
lips* Rettroenhed i Tvivl og anklagede hans
Forsvarere og Tilhsengere for »F.«. Anted-

ningen til Stridens Udbrud var Leipziger-Inter-

imet 1548 (se d. Art.) med dets vidtgaaende
Indrammelser til de rom. Kat. (se adiaforistisk

Strid I, 26). Mod denne Koncessionens og
Kompromisets Aand blev M. Flacius den ivrigste

Forksemper, og hans ivrigste Medstridere vare
Amsdorf og Wigand. Medens Universitetet i

Wittenberg var et af Hovedarnestederne for F.,

blev Jena (med en kortere Afbrydelse 1562—67)
Hovedssedet for den ortodokse Lutherdom.
Ogsaa den synergistiske Strid (Flacius mod
Strigel) og den majoristiske Strid (Amsdorf
mod Major og Menius) vare Optrin af den
staaende Kamp mellem F. og Lutherdommen.
og Jenenserne gik endogsaa saa vidt, at de
Aaret for Melahchthons Dad i den weimarske
Konfutationsbog fordomte foruden andre ogsaa
de fllippistiske Vildfarelser. Dog saa det sserlig

i Kursachsen en Tid lang ud til Sejr for F.,

idet de wittenbergske Teologer, stettede af den
indflydelsesrige Livlsege, Melanchthons Sviger-

son, Kaspar Peucer arbejdede paa i al Stilhed

at indfore Calvinismen; sserlig drejede det sig

om Nadverlseren. Vi mode her den saakaldte

Kryptocalvinisme, der nu bliver en anden
Betegnelse for F. Omsider blev det dog Kur-
fyrst August klart, at hans Raadgivere og
Teologer drev falsk Spil, og han gjorde da
hurtig Ende paa F. i sine Lande (1574). Ved
Konkordieformlen 1577 bcfsestedes den orto-

dokse Lutherdom nu i Sachsen og efterhaanden
i de fleste lutherske Landskirker; et fornyet

Calvinisationsforsog i Kursachsen under Chri-
stian I mislykkedes ligeledes (1591, se Nik. Krell).

Andre Steder forte imidlertid de kryptocalvin-
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istiske Kampe til Calvinismens Sejr, saaledes

i Pfalz, Bremen, Anhalt, Hessen-Kassel og
Lippe og det kurfyrst. brandenbargske Hus gik

ligeledes over til Calvinismen (se Johann Si-

gismuDd). — Ogsaa i Norden trangte F. ind.

I Danmark havde den i Melanchthons Discipel,

Niels Hemmingsen, en af sine ypperste Re-
prasentanter, men den lutherske Reaktion i

Kursachsen efter F.s Fald 1574 naaede ogsaa
herind og nodte Frederik II til ferst at forlange

Genkaldelse af visse calviniserende Ytringer og
omsider skride til N. Hemmingsens Afsettelse

1 579. Ganske vist blev Konkordieformlen ikke an-
taget, men den ortodoks-lutherske Aand sejrede

dog ogsaa her; dens Forksemper, H. P. Resen,
gik sejrrig ud af sine Kampe med F., og i Broch-
mand fik den sin ypperste danske Represen-
tant. I Sverig var vel Erik XIV stemt for

Calvinismen, men om fllippistiske Bestrebelser
bliver der dog forst for Alvor Tale under
Karl IX (1600—11), der segte ved jEndringer
i Kirkehaandbogen, ved Udgivelsen af en Ka-
tekisme og flere Stridsskrifter at faa Calvin-
ismen indfort, men fandt en jsvnbyrdig og
slagfcerdig Modstander i iErkebisp Olaus Mar-
tini, der ved Disputatsen i Upsala 1601 be-
sejrede den calvinske Priest Mikronins; ogsaa
her maatte altsaa F. vige for den ortodokse
Lntherdom. F. havde vel i sin Strsben for

friere teologisk Videnskabelighed og sin Laengsel

efter sterre kirkelig Enighed en delvis Beret-
tigelse, men da den leb ud i en Ivren for visse

ulutherske Lserdomme, der ikke var kvalitativ

forskellig fra den strengt-lutherske Iver for

ren Lsere, formaaede den lige saa lidt som
dens senere Aflaegger, Synkretismen, at haevde
sig overfor sin ensidigere og derfor sterkere
Modstander. J. P. B.

Filippos. Personer, nsvnte i Biblen. 1) F. II

af Makedonien nsevncs i Forbigaaende som
Alexander d. st.s Fader (1 Mak. 1, 1; 6, 2). —
2) Til F. Ill af Makedoniens Nederlag ved Ky-
noskefalte (197 f. Kr.) overfor Romerne under
Flamininus hentydes i 1 Mak. 8, 5. — 3) En
Frygier F., Ven af den syriske Konge
Antiokos Epifanes (2 Mak. 9, 29), tjente
denne som Statholder i Jerusalem siden An-
tiokos's Plyndring af Templet (169 f. Kr.) og var
saaledes virksom Deltager i den Religionsforfolg-
else, der fremkaldte den makkabaeiske Rejs-
ning, >i Adfsrd endnu mere raa end dem, der
havde indsat ham< (2 Mak. 5, 22), meget haard
mod Jederne (2 Mak. 6, 11). F. maatte derefter
opleve de syr. Hares Nederlag mod Judas (8,

8 f.% hvorved han sandsynligvis selv blev tvungen
til at fortnekke. 1 Mak. 6, 14 omtales han
atter som Antiokos Epifanes's Ledsager paa
Felttoget mod Partherne, hvor Kongen ved sin
Ded (164) gjorde ham til Rigsforstander og
Formynder for sin San Antiokos V. F. begav
sig derfor til Antiokia. Men Feltherren Ly-
sias, der med den unge Konge stod i Pake-
stina, opkastede sig ogsaa til Formynder, slut-
tede Forlig med Jederne (162) og rykkede mod
Antiokia, som blev indtaget (1 Mak. 6, 55. 63
jvfr. 2 Mak. 13, 23 f., hvor Fremstillingen er
mindre nejagtig). Josefos siger i Arkceol. 12,
9. 7, at F. blev henrettet; men da 2 Mak. 9,
29 b (om F.s Tilflugt til iEgypten) muligvis er
at forstaa om Tidspunktet efter F.s Nederlag,

er Josefos's Beretning usikker, hvad ogsaa 1

Mak.s Tavshed kunde tale for. — 4) F., Son
af Herodes d. st og en af hans Hustruer,

Kleopatra fra Jerusalem, var i sin Faders Testa-

ment bestemt til og af Augustus stadfiestet

som Tetrark (en Slags Storhertug) over Jode-
lands nordestl. Landskaber, Batansea, Avrani-
tis, Trakonitis, Gavlanitis og Panias. Saaledes

hos Josefos; i Lk. 3, 1 naevnes ogsaa Itureea,

der i snevrere Betydning formodentlig er =
Landskabet Panias ved Jordans Kilder, der
tidligere havde hert til Itnneer-Riget, medens
Trakonitis ogsaa anden Steds (f. E. Josefos's

Arkaol. 18, 5. 4) bruges om F.s Landskaber
under 6t. I disse Egne var Befolkningen mere
syrisk-gr. end jodisk. F. regerede i 37 Aar
(4 f. Kr.—33-34 e. Kr.). Han var en sand Und-
tagelse blandt Herodes's Sonner og roses af

Josefos som en fredelskende og retfserdig Fyrste,

der med Omhu varetog Retsplejen i sit Land.
Kun i Byggelyst lignede han sin ovrige Slsegt.

Det gamle Panias forskonnede han og gav det

Navnet Ksesarea (Mt. 16, 13; Mk. 8, 27: >F.s

Kaesarea< til Forskel fra >K. ved Havet<). Den
anden By, han nybyggede, var Betsajda nser

ved Jordans Udlob i Gennesaret, efter Augustus's

Datter kaldet B. Julias (Mk. 8, 22; Lk. 9, 10),

hvor F. selv dede. I politisk Henseende var
han en afgjort Romerven. F. deltog sammen
med Antipas og andre af sine Brodre i Jodernes
sejrrige Klage over Pilatus, da denne havde
opstillet anstodelige Kejserskjolde i Herodes's

Palads i Jerusalem. Efter F.s Dod lagdes hans
Lande en kort Tid til Syrien, indtil Aar 37

Agrippa I blev Tetrark. F. var mod Slutningen

af sit Liv gift med den langt yngre Salome,

den i Evang. endnu som xo^amov omtalte

Datter af Herodias i hendes ulovlig brudte

^Egteskab med Herodes F. — 5) Herodes F.

var Son af Herodes d. st. og den anden Ma-
riamme og levede som rig Privatmand i Jeru-

salem, efter i sin Faders forste Testament at

have va?ret bestemt til eventuel Tronfelger.

Han var gift med sin Halvbroder Aristobulos's

Datter, den bekendte Herodias. Hos Josefos

kaldes han kun Herodes, medens Mk. 6, 17

(jvfr. Mt. 14, 3) kalder ham F., hvilket ikke

behever at va?re en Forveksling med hans

Broder og senere Svigerson Tetrarken F., da
H. er Slaegtsnavn, F. Egennavn, og de to F.

tillige kun vare Halvbredre. Markos maa ogsaa

ifolge Ap. G. 12, 12 have vieret velkendt med
Forholdene i Jerusalem, hvor Herodias's JEgte-

fielle levede. — 6) Apostlen F. fra det vest-

lige Betsajda i Nserheden af Kapernaum (for-

skellig fra B. Julias), Peters og Andreas's Bys-

barn. Med dem omtales han blandt Jesu forste

Disciple (Joh. 1, 44 f.) og er ogsaa ved andre

Lejligheder sammen med Andreas (Joh. 6, 5 f.

og 12, 20 f.). I Apostelfortegnelserne er han

stedse den 5., udenfor dem omtales han kun
i Joh. Evang., foruden de anforte Steder ogsaa

14, 8f. F. var uden Tvivl, for Hen-en kaldte

ham, en af Joh. Dsbers Disciple. Han forte

sin Ven Nathanael til Jesus (Joh. 1, 46 f.).

Skriftens Antydninger forslaa ikke til at danne

sig et fyldigt Billede af F.; en vis aandelig

Forsigtighed trader frem i Forbindelse med
iEdruelighed og Sandhed. Efter Klemens Alex,

skal Disciplen i Mt. 8, 21 f. have vasret Apost-
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len F. Traditionen lader F. siden hen virke

i Lilleasien, hvor han skal vsere ded i Hiera-

polis, men Efterretningeme om ham ere hos
Kirkefaedrene flydte sammen med Erindringerne

om Evangelisten F. (A. Rindom, Elleve af Her-
rens Apostle, Kbhvn 1897, S. 31—71). —
7) Evangelisten F. omtales i Ap. G. 6, 5 som
en af de 7 Uddelere, praedikede siden hen i

Samaria med megen Virkning (8, 5 f.), dobte
den aethiop. Dronning Kandakes Hofmand (8,

26 f.) og naevnes (21, 8 f.) som Evangelist (Mis-

sionser), boende i Kaesarea ved Havet, hvor Pau-
lus opholdt sig hos ham paa sin sidste Rejse

til Jerusalem. F.s Missionsvirksomhed blandt
Samaritanerne og jEthioperens Daab er et be-
tydningsful '* Overgangsled til Hedninge-Mis-
sionen; maaske var han som flere af »Syv-
msendene« selv Hellenist. Det sidste Sted i

Ap. G., hvor F. ntevnes, omtales ogsaa, at

han havde 4 Detre, der vare ugifte og profet-

erede. I de patristiske Efterretninger siges

han siden hen at have boet i Hierapolis i Fry-

gien, hvor Papias af hans Detre har hort Med-
delelser om ham. Ogsaa Gajns fra Rom om-
taler F.s Ophold i Hierapolis. Hos Polykrates

af Efesos hedder det derimod, at >Apostlen<

F. hviler i Hierapolis tillige med 2 af sine

Detre, der dede ugifte, medens en 3. Datter

er begravet i Efesos. Her synes dog at vsere

en Forveksling, saa at det maa gtelde ikke
Apostlen, men Evangelisten F. Hos Evsebios

(Kirkehist. 3, 31) ere de heller ikke holdte ud
fra hinanden. At Evangelisten F. er kommen
til Lilleasien, maa altsaa anses for temmelig
sikkert; hvorvidt ogsaa Apostlen F. har faer-

dedes i de samme Egne er mere tvivlsomt. L. G.

Filippos fra Side (Sidetes), pamfylisk Pnest,
levede i farste Halvdel af 5. Aarh. Han for-

fettede en Gendrivelse af Kejser Julians An-
greb paa Krdm. og en >kr. Hist.< (xQiananxq
latoQla) i 36 Boger, der foruden K.s Historic

tillige omhandlede Geometri, Astronomi, Arit-

metik og Musik. Fotios (se d. Art.), der kendte
Vaerket, fandt, at det var lidet smagfuldt skrevet
og altfor rigt paa Ord. Begge F.s Skrifter

ere imidlertid gaaede tabt. Nogle Ekscerpter
af den »kr. Hist.< ere udgivne af H. Dodwell
(Oxf. 1689) og C. de Boor (Texte und Unters.,
von Gebhardt u. Harnack V, 2, 167 f.). Jvfr.

ogsaa C. I. Neumann, Script. Grtec., qvi Chr.
impugnaverunt religionem, qvae supersunt (Lip-

sis 1880) III, 33 f.

Filippos (Solitariut, i Movorqonog), en Munk,
der levede under Alexios I, Komnener, for-

fattede et meget lsest opbyggeligt Digt {dlonrqa,

Dydens Spejl) i Dialogform og Lseredigtet »Klag-
erne< (Kkav&fiot). Om Udg. af disse Digte se

Krumbacher, Gescb. der byzant. Lit. (Munchen
1897) 743 f.

Filippovitsch, Daniel, russisk Sektstifter,

stammede fra Landsbyen Staraja (i Guverne-
mentet Kostroma, Kredsen Jurjevets), hvor han
boede i sin Broder Feodors Hus. D. F. kaldte
sig >Sebaot< og sagde, at han vilde bringe Krdm.
tiibage til dens oprindelige Renhed og Aande-
lighed. Han rejste rundt i Statholderskaberne
Kostroma, Vladimir og Nishni-Novgorod og
vandt mange Tilhaengere, isaer blandt Bend-
erne. Han bed sine Disciple at undgaa
iEgteskab ellcr. hvis' de vare gifte, at skilles

fra deres Hustruer, at vsere totaiafholdcnde.

holde sig borte fra Daabshandlinger og Bryl-

lupper og fremfor alt at tro, at han var den
eneste Gud. Efter 7 Aars Forleb udvalgte han
Bonden Ivan Timofejevitsch Susslov fra

Isushky til sin >Kristus< og fortalte en lang,

blasfemisk Historie om dette >Gudmenneskesc
Levnedsleb. Susslov skal efter mange For-

felgelser have slaaet sig ned i Moskva, hvor
han gik under Navnet »Sionskij«. I hans Hus
skal D. F. have fandet Tilflugt og vsere dad
der paa den hi. Vassilij's Dag 1700. Hans
Tilhaengere (>Gudsmenneskene<, Liudi Bos-
ch ije) forttelle, at han da >i Vidners Naervser-

else leftede sig op til den 7. og hejeste af sine

Himle, hvor han herefter tronede som den
HerreSebaot*. D. F.s Sekt, >Klysternec, er en
af de vaesentligste Redder til de mystiske Sekter

i Rusland (J. Gehring, Die Sekten der russ.

Kirche, Leipz. 1898, 137 f.).

Filisterne. Deres Oprindelse er temmelig
dunkel. Ifelge Amos 9, 7; Jer. 47, 4, jvfr. 5

Mos. 2, 23 ere de indvandrede fra Kaftor, der

Jer. 47, 4 kaldes et Kystland; 1 Mos. 10, 14

siges, at de ere udgaaede fra Kaslucherne, med
mindre der her har fundet en Omstilling af

Ordene Sted, saa at >og Kaftorerne< skulde

felge lige efter > Kaslucherne*. Kaftor antages

af nogle at vaere en Del af det aegyptiske Delta,

hyppigst dog identiflceres det med Kreta; for

denne Opfattelse taler, at flere gltestl. Steder

(Sef. 2, 5 ; Hesek. 25, 16, jvfr. 1 Sam. 30, 14)

om F. bruge Betegnelsen k'reti, der vel

betyder Kreter (jvfr. den hyppige Betegnelse

om Davids Liwagt k'reti og p'leti, der simplest

antages at betyde Kreter og Filister). Hermed
er dog ikke givet, at Kreta er deres oprindelige

Hjemstavn, og ved Benyttelse af segypt. Ind-

skrifter komme flere nyere til den Opfattelse.

at deres egentlige Hjemstavn er at sage i Lille-

asien, hvorfra saa Serevertog have fort dem
til deres senere Boliger. Kreta og andre Egne
kunde da have vaeret Mellemstationer for dem
inden deres egentlige Bossettelse i Kanaan. De
i aegyptiske Indskrifter fra Ramses Ill's (o.

1200) Tid omtalte Purasati antages almindelig
for at vaere Filister; disse Purasati siges at

haerge det asiatiske Kystland N. for iEgypten.

Omtrent paa denne Tid, formodentlig noget
senere, paa Dommertiden, har deres egentlige

Bossettelse i det sydlige kanaanaeiske Kystland
fundet Sted, saa at deres Omtale 1 Mos. 21,

32; 26, If. ; 2 Mos. 13, 17 maa vsere en Ana-
kronisme. Det af dem erobrede Land i Ka-
naan var Kyststraekningen fra den aegyptiske

Graense nordpaa (i Beg. som det synes til belt

op mod Karmel), hvis tidligere Beboere vare
Awiterstammen (5 Mos. 2, 23, jvfr. Josua 13, 3);

dog holdt Rester af den gamle Kaempeslaegt sig

i hengere Tid blandt Filisterne (Josua 11, 22,

jvfr. 2 Sam. 21, 15 f.) f. E. Goliat. Midtpunkter
for den fllistaeiske Magt vare de erobrede ka-
naanaeiske Stseder Gazza, Askalon, Asdod, Gat
og Ekron; de udgjorde et Forbund under
Smaakonger, der i G. T. kaldes teranim (Fyrster,

Josua 13, 3; Dom. 3, 3 og oftere), dog fore-

kommer ogsaa oftere Ordet melek (Konge) om
dem (1 Sam. 27, 2 jvfr. 21, 11; Jer. 25, 20;
Sak. 9, 5). Det undertvungne Folks kanaa-
naeiske Sprog antog F., ligesaa vel i Hovedsagen
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<lets Kultur og Religion. Blandt de fllistsiske

Guddomme ere: Baalzebub (2 Kong. 1, 2 f.),

Astarte (1 Sam. 31, 10), begge gamle kanaa-
naHske, videre Dagon (Dom. 16, 23; 1 Sam.
5, 2f.) samt Derketo eller Atargatis. Fillst-

•teiske Orakler omtales 1 Sam. 6, 2; 2 Kong.

1, 2; Jes. 2, 6. Som uomskaarne omtales F.

hyppigt 1 G. T. (saal. Dom. 14, 3; 15, 18; 1

Sam. 14, 6; 17, 26. 36; 18, 25 osv.).

For Israel bleve F. suart efter deres Indvan-

dring en farlig Fjende, forst for de tilgrsensende

Stammer navnlig Dan, der led meget under deres

Plyndringer (jvfr. Dom. 13—16, Samson), hvilket

vel var medvirkende Grand til, at en Del af

Dan maatte vandre lcengere Nord paa (Dom.
1, 34; 17— 18), men snart for det hele Israel.

I 1 Sam. 4 berettes om den Kamp, hvor Elis

Senner dnebtes, og Arken faldt i F.s Mender.
Kom end Arken snart tilbage (1 Sam. 5—6),

og skaflede end Samuel en midlertidig Lin-

dring (1 Sam. 7, 7 f.), var Israels Stilling dog
hojst sorgelig; en stor Del af Landet var endnu
1 F.s Void; i Geba havde de en n'sib o: enten

en Foged eller en Sejle (som Symbol paa deres

Magt, 1 Sam. 13, 3). Fra denne Nedverdigelse
blev Israel befriet ved Sauls og Jonatans Sejre

(1 Sam. 13—14 jvfr. 9, 16); dog maatte Saul

•ogsaa senere i mange Kampe, hvor navnlig

David udmerkede sig (1 Sam. 17— 18), verge
sig mod dem (jvfr. ogsaa 1 Sam. 23 og 24,

27), og efter den sidste, ulykkelige Kamp, som
kostede Saul og bans 3 Senner Livet (1 Sam.
28—31), vare F. igen Israels Herrer, og for-

modentlig som deres Vasal har David besteget

Tronen. Men han bred fuldstendigt deres Over-

herredemme i en R&kke sejrrige Kampe (2 Sam.
5, 17—25; 8, 1 jvfr. Jes. 28, 21; jvfr. ogsaa

de om Davids Helte berettede Bedrifter 2 Sam.
21, 15 f. ; 23, 8 f.). Dog vedbleve F. at bestaa

som Folk, om end deres Magt var svekket.

Under Nadab og hans nermeste Efterfelgere

var Byen Glbbeton besat af dem (1 Kong. 15,

27 ; 16, 15). Kronisten berctter, at Josafat mod-
tog Tribut af dem (2 Kron. 17, 11), men at de
(i Forb. med Arabere) under Jorams Regerlng
faldt ind i Juda og plyndrede Jerusalem (2 Kron.

21, 16 f.; jvfr. Amos 1, 6f.) Arameerkongen
Hasael erobrede paa den judaiske Joas's Tid
Gat (2 Kong. 12, 18), der dog paa Amos's Tid
igen omtales som en megtig By (Amos 6, 2;

Tekstens Rigtighed forudsat). Ifelge Kronisten
betvang Uzzia F. (2 Kron. 26, 6f.), medens
Akas tabte Here Steder til dem (2 Kron. 28,

18). I denne Periode kom filisteiske Byer
gentagne Gange under Assurs Herredamme.
Tiglat Pilesars Tog mod Gazza og Sargons mod
Gazza og senere mod Asdod berettes udfar-

Iigere i disse Kongers Indskrifter (jvfr. ogsaa
Jes. 20, 1). Under Sanherib deltog Askalon og
Ekron med andre Stater, deriblandt Juda under
Hiskia, i en Koalition mod Assur (jvfr. Jes.

14, 29), hvilket forte til Sanheribs store Tog
701 (2 Kong. 18, 14 f.). Formodentlig efter

den Tid falder Hiskias Sejr over F. (2 Kong.
18, 8). Assurhaddon nevner Gazza, Askalon,
Ekron og Asdod som ham undergivne. I den
felgende Tid ere filisteiske Byer fra Tid til

anden blevne indtagne af /Egypterne (jvfr.

saaledes Jer. 47, 1); men i det hele opherer
ou omtrent samtidig med Eksilet den egent-

lige filisteiske Stat, Idet dog de enkelte Byer
bevare deres Betydning, men med en sterkt
blandet Befolkning og ude af Stand til at holde
sig overfor den fremmede Paavirkning, navnlig
1 den hellenistiske Tid med dens vekslende, af
Kampene mellem Selevklder og Ptolemeere be-
stemte, Forhold, — Foruden i de ovennaevnte
Steder Andes i G. T. endnu profet. Udtalelser

om F. i Sef. 2, 4f.; Jer. 25, 20; Hesek. 25,

15f.; Sak. 9, 5f.; Joel 4, 4 (Dsk. Overs. 3, 9).

Jvfr. HiUig, Urgesch. und Mythol. der Philister,

1845 ; Stark, Gaza und die philistaische Kuste,

1852; V. Schmidt, Assyriens og iEgyptens gl.

Hist I, 289; II, 621 f.; M. Mttller, Asien und
Europa auf altagypt. Denkmalern, 1893, 387 f.;

Winckler, Gesch. Israels I, 1895, 216 f. og
Keilinschriftl. Textbuch, 1892, 13 f.; Buhl, Je-

saja 7 f. J. C. J.

Filologos, rom. Kr. (Rom. 16, 15) efter Sagnet
en af Kristi 70 Disciple og Biskop af Sinope
i Pontes.

Filometor, se Ptolemeos F.

Filon, jedisk Religionsfllosof fra Alexandria,
f. o. 20 f. Kr. i Alexandria, horte til den ind*
flydelsesrigeste jodiske Familie der og forte,

som han selv forteller 1 Skriftet de legatione

ad Cajum, en Sendeferd til Caligula i Anled-
ning af Forfolgelser mod Joderne i Alexandria.

Ellers vide vi intet om hans Liv. Men som
Tanker har han i sine Skrifter sat sig et varigt

Minde. Han var den mest fremragende af de
Joder, der i den vestlige Diaspora segte at

forene gr. Filos. med jodisk Tro. Den uimod-
staaelige Tiltrekning, som det megttge gr.

Aandsliv med dets Digtning og Fllosofi udevede
selv paa jodiske Aander, hvorom adskillige

apokryfiske og psevdepigraflske Skrifter vidne,

naaede hos F. sit Hojdepunkt og gav sig i

hans Skrifter et Udslag, der blev af ikke ringe

Betydning for Eftertiden. Problemet var dette

:

at anerkende og indoptage gr. Tsenkning nden
at krenke den jodiske Tro. Men som Jode
var F. bunden til de hi. Skrifter, fremfor alt

Mosebogerne. Naar denne Ramme ikke skulde
brydes, var der kun it Middel: ad kunstig
Fortolknings Vej kunde den gr. Visdom frem-
settes som gammel jedisk Lerdom. F. er

den allegoriske Fortolkningsknnsts genialeste

Mester. Den var benyttet for ham, baade af
Grekere (Stoikernes alleg. Fortolkn. af Myterne)
og af Jeder (den jediske Haggadah). Men
F. setter AUegoriseringens Vilkaarlighed 1 Sy-
stem. For F. er den allegor. Fortolkning altid

den vigtigste og, hvor en ligefrem Fortolkning

vilde udslge noget upassende om Gud, tillige

den eneste gyldige. At anfere de mangfoldige
Regler, hvorefter f. E. Patriarkerne betyde
Sjelstilstande, Mose's Drab af ^Egypteren Un-
derkuelse af Lidenskaben, vilde her fore for

vidt. Forudsetning er den gr. Blbelovers.'s

(LXX) Bogstavinspiration. Ad denne Vej viste

F. nu i talrige Skrifter iser over Pentatevken
(her atter serlig Genesis), at hos Mose var
Kilden til al Visdom ; hos ham havde ogsaa de
hedenske Fllosofer, frem for alle den >store<

Platon, est deres Visdom. Ad denne Vej fjernes

alle Antropomorflsmer af Biblen, og Mose og
Profeterne gores til Talsmend for et helleni-

stisk, vesentlig stoisk-platonsk (nypytagoreisk)

Tankesystem. Dets Hovedtanker ere felgende:

Digitized byGoogle



56 Filon — Finck.

F. gaar ud fra en Dualisme mellem Gud og
Verden. Gud er det fuldkomne; Verden, Ma-
terien, det ufuldkomne, ja onde. Denne Fuld-
kommenhed hos Gud betones , nogle Steder
saa steerkt, at Gud bliver den egenskabslese,

den, hvis Vtesen er ganske ufatteligt og uud-
sigeligt. Efter F.s Forestilling er et umiddel-
bart Forbold mellem Gud og Skabningen en
Umuligbed. Derfor maatte Tanken dukke op
om Mellemveesener, der kunde formilde dette

Forhold (Tanken forberedt i den jediske Engle-

forestilling, den gr. Dsemonforestilling, Platons
Idelsere, den stoiske Lsere om de virkende Aar-
sager). F. taler da om saadanne Potenser

(ttvvafUK) eller Ord (Myot), der paa en maerke-
lig Maade svaive mellem personligt og uper-

sonllgt Liv. Disse Potensers Tal begrsnses
ikke; dog naevnes hyppigst 2: Godheden og
Magten. Men den jediske Trang til Enhed i

Gudsforestillingen bevirker, at disse Mellem-
va»ener atter samles i it: den guddommelige
Logos. I denne Logosidd bar F.s Tanke naaet

sit ejendommeligste og betydningsfnldeste Ud-
tryk, Logos er Ideernes Idd, Krsefternes Kraft,

Guds ferstefodte, hverken skabt eller uskabt,

Verdenstilblivelsens Formidler, Guds Profet,

Yppersteprrest, Paraklet; Melkisedek-Skikkelsen
tydes paa Logos. Men trods disse personlige

Betegnelser er Logos dog atter kun Udtrykket
for det i sig selv upersonlige Forhold mellem
Gud og Verden. Systemet trsenger saa at sige

til begge Dele. Naar Guds upersonlige Kraft
skildres som et selvstsendigt Personvsesen, saa

deekkes der lige som over, at der i Logos er

fuldbyrdet en Forbindeke mellem Gud og Ver-

den, der i Virkeligheden efter Systemets For-

udsKtninger er umulig. — Det onde stammer
fra Materien; kun om Verdensdannelse kan
der tales, ikke om Skabelse. Dualismen for-

planter sig selvfolgelig til Antropologien, idet

Mennesket ved Legemet og Lidenskaberne er

bundet til Materien, medens Sjslelivets aande-
lige Side, Fornuften, er som en Straale fra

Gud, et Pust fra Guds egen Aande. Etiken
maa da blive asketisk, og stutter sig nsr til

den stoiske, men har dog modsat denne en
religios Side, der i sit Hojdepunkt bliver Ek-
stasens Forening med Gud : da gaar Menneskets
Selvbevidsthed under i Guds Dybder, og Guds
Aand alene spiller paa Sjeelens Strenge. — F.s

Indflydelse paa den felgende Tid er uomtviste-
lig, men dens Omfang meget omstridt. Navnlig
gadder dette hans Indflydelse paa N. T.s For-
fattere. For de synoptiske Evang.s og Paulus's

Vedkommende vil en saadan nsppe kunne
eftervises. Anderledes staar det med Johannes-
Evangeliet og Hebraeerbrevet, hvis Udtalelser

om Kristus paa det sterkeste minder om F.,

selv om de ere talte ud af en total forskellig

Aand (F.s Vserker ere udg. af Mangeys, I—II,

London 1742; en ny Udgave er paabegyndt af
Conn og Wendland, hidtil 2 Bd., Berl. 1896 -
97 ; Siegfried, Ph. v. Alex., Jena 1875; Zeller i

Die Philos. d. Griechen, III, 2, 3. Opl., 1881;
SchOrer, Gescb. d. jud. Volkes im Zeitalter f.

Chr., Ill, 3. Opl., Leipz. 1898). J. P. B.
Filosofi, se de enkelte Filosofers Navne.
Filostorgios, gr. Kirkehistoriker, f. senest

365, skildrede fra et ariansk Standpunkt K.s

Historie 300—425 i lige saa mange Beger, som

hans Navn havde Bogstaver (12). Paa Grand
af F.s Heterodoksi er hans Va:rk gaaet til

Grunde, og vi kende det uu kun af et Udtog
hos Fotios (se d. Art.) og af en Samling Eks-
cerpter (L. Jeep, Qnellenunters. zu den gr.
Kirchenhistorikern, Leipz. 1884, 56 f.; Batiffol,

Qvsestiones Philostorgianse, Paris 1891). Batif-
fol forbereder en ny Udg. af de Brudstykker
af F., som vi have; den bedste aeldre Udg.
skyldes Valesius (i Udg. af de gr. K.historikere,.

Paris 1673); den er optrykt hos Migne, Series
Gneca 65.

Filoxenos, syr.-monofysitisk Kirkeherer og
anset Forfatter. F., hvis egentlige Navn var
Aksenaja, var fedt paa Grtensen imellem Per-
sien og Mesopotamien i Tahal, der harte til

Sassanidernes Bige. Han studerede i Edessa
og havde her Ibas til Lserer. Han lod sig dog
ikke paavirke af dennes Fjendskab imod Mo-
nofysitismen, men blev en ivrig Forfsegter af
denne Lereform, der foravrigt ferst efter hans
Dad systematiseredes og dannede et Kirkesam-
fund. 485 blev F. af Biskoppen (Patriarken) i

Antiokia, Peter Valkeren, kaldet til Biskop i

Byen Mabog eller Membidj, Grekernes Hiera-
polis, i Nord-Syrien na:r Evfrat. Efter Kejser
Zenons Dod sogte F. at benytte sig af den
Yndest, hvori Monofysiterne stod ved Hoffet,

til at faa Hovederne for det ortodokse Parti
fjernede, saaledes Biskop Flabian i Antiokia.
I hans Sted indsattes 512 Severos i Antiokia.
Men da Justin blev Kejser, flk de ortodokse
atter Magten, og F. maatte som Here andre
monofysitiske Biskopper vandre i Landfiygtig-

hed. Han forvistes ferst til Filippopel (i Thra-
kien) og siden til Gangra i Paflagonien, hvor
han kvaltes 523 af Kulos eller Reg i det Vte-
relse, hvori han var indesperret. Mest kendt
er F. ved den Bibelovers., der bsrer hans Navn

;

den er dog ikke forfattet af ham, men kun frem-
kommet efter hans Opfordring (508) og skyldes
hans Landbiskop Polykarp. Man var nemlig
ikke ret fornejet med den aim. udbredte syr.

Overs. (Peshitta) og enskede en mere ordret.

Den ny Overs, synes at have v«ret meget paa-
skennet og udbredt i monofysit. Kredse om-
trent et Aarh., men den fortrsengtes senere af
den af Paul af Telia 615—616 forfattede Overs,
efter Origenes's heksaplariske Tekst af G. T.
og af Thomas af Harkels OversaHtelse af N.
T. Af F.s Overssettelse ere kun Brudstykker
bevarede. Stykker af Jesaja ere ndg. af Ceriani

(Monumenta sacra et profana, Milano 1873);
om Evang. se Hall, Syriac Ms., Gospels (Phi-

ladelphia 1884). Af de mange Skrifter F. for-

fattede, og som udnuerke sig ved et fortraffe-

ligt Sprog, er ikke lidet bevaret, men ferst i

de senere Aar har man begyndt at udgive dem.
Frothingham har i sit Skrift om Bar-Sudaili

(se I, 224) udgivet hans Brev til Preesterne

Abraham og Orestes imod den naevnte Panteist;

Gnidi i Rom har udgivet et andet Brev 1886,

og E. A. Wallis Budge et rigt Udvalg af Afh.
og Taler af F.: The Discourses of Ph. (London
1893—94, I—II), i II Andes en eng. Overs, og
en Indledn., hvori F.s Liv. Se ogsaa R. Duval,

La literature Syriaque (Paris 1899). V. S.

Finck, Salomo, f. 1565 i Kdnigsberg, d. 1629
ssteds, var fra 1612 Adjunkt hos den luth. Hof-

prsest Mailer i Berlin, men selv Kryptokalvinist.
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Som saadan segte han, vsrnet af Joh. Sigls-

mund, at bane Vej for den ref. Konfession.

1614 ndgav han >Sacrament-Spiegel< I—II,

hvori han angreb den luth. Nadverlrere. Hoi
von Hoenegg skrev til Forsvar mod hans An-
greb: >Unvermeidliche Erinnerung an alle luth.

Christen «.

Fine, Arnold de, Biskop i Trondhjem, blev
fadt 1614 i Helsingborg, hvor hans Fader var
Pnest. Da han var en Svoger af Biskop Munthe
i Bergen, blev han i 1637 kaldet did som Kon-
rektor og blev 1647 Rektor og 1663 Lektor
ssteds. 1639 havde han taget Magistergraden
i Kbhvn. Efter Opfordring af Norges Kansler,

Ove Bielke til Ostraat, gav han sig i Fserd

med at samle Materiale til en Norges Historie

paa Latin. Efter at have ansogt Kongen om
Hjeelp til at bestride Udgifterne ved dette Ar-
bejde fik han i 1667 Lefte om den ferste

ledige Bispestol i Norge mod paa egen Bekost-
ning. at fuldfere det nevnte Vaerk. Han over-

rakte Griffenfeld en Prove deraf og blev virke-

lig, trods dets Mangier, i 1671 udnsevnt til

Vice-Superintendent i Trondhjem med Lefte om
at efterfelge den svagelige Erik Bredal, men
tillige med Forpligtelse til at tilendebringe
sin Norgeshistorie inden 2 Aar. Bredal dode
1672, og de F. overtog straks hans Embede,
men dode selv blot nogle faa Maaneder senere,

6. Nov. 1672. Hans ufuldendte historiske Ar-
bejde er forsvundet, men efter hvad man vecl

derom, er dette nreppe synderlig at beklage
(Daae, Trondhjems Stifts gejstl. Hist.). A. B.

Fine Mennoniter, se Mennoniter.
Fineas, se Pinehas.

Finland (Suomi, Suomenmaa), er et kon-
stitutionelt Monarki, hvis Statsoverhoved, Kej-
seren af Rusland, er Storfyrste af F. ; det om-
fatter et Areal af 365,590 Q Km. med (7, 1899)

2,637,130 Beboere. Allerede Tacitus omtaler
Finnerne (fenni, hvormed formodentlig menes
Lapperne), og o. 700, eller lidt senere, besad
de deres mmerende Boplads. Den finske Be-
folkning (Suomalaiset ; Sproget horer til den
finsk-ugriske Familie) bestaar af 3 Stammer:
Tavaster (HamSlaiset), Kareler og Savolakser
(Karjalaiset, Saoolaiset) samt Kvaener (Kainu-
laiset), 1890 udgjorde de 2,048,545 eller 86,07 %.— 322,604 (13,56 %). Efterkommere af tilflyt-

tede Svenskere (Ruotsalaiset), talte Svensk;
endvidere fandtes 5,795 (0,24 %) Russisk ta-

lende, endvidere Tyskere osv. samt Zigeunere
og o. 400 (0,05 %) Lapper. Folkets Tilveekst

beregnes til en Fordobling i 70 Aar. 1890
havde F. 2,334,547 Lutheranere (98,08%), 45,132

gr. Katoliker (1,9 %) og 461 rom. Kat. (0,02 %);
Procenttallet af Analfabeter var 1890 2,1 %<
for sterste Delen abnorme og aeldre gr. Kat.

En stor Skat af Levninger fra Folkets hed-
enske Tro og Forestillinger ere bevarede i Sange
og Sagaer; Nationaleposet Kalevala (se d. Art.)

er kun en ringe Del af den rige Folkepoesi. F.s

hedenske Religion var Schamanismen; man
dyrkede Ukko Ylijumala (a: den gamle Over-
gud, Tordenens og Himlens Gud), Ahti, Van-
dets Hersker, med hans Hustrn Wellamo,
samt Tapio, Skovens Gud, med hans Hustru
Mielikki; hver Kilde, Flod og Trse var be-

folket med sserlige Aandevesner (Haltiaat) og
i Dedsriget (Tuonela) raade Tuoni. De vig-

tigste dyrkede Heroer, >Kalevas Sooner < (om
hvis Bedrifter > Kalevala* fortaeller), vare Wai-
nfimoinen, den evige Sanger, llmarinen,
der smedede Himmelhvselvlngen, og den modige
Keempe Lemmink&inen. Guderne dyrkedes
med Ofre i Lunde og paa Hoje, og Acre aarlige

Fester fejredes i Hjemmene. Tro paa det ud-
talte Ords Besvaergelses- eller Velsignelsesmagt
leegge de finske Trolddomsruner stadig for Dagen,
og Besvargerne (arpoja, tief&jti) holdtes hojt

i Mre (om finsk Hedendom og Gudsdyrkelse
se J. Krohn, Suomen Suvun pakanallinen Ju-
malan palvelus).

Krdm. siges tidligt at vaere forkyndt Fin-

nerne; det paastaas saaledes, at det gr. Kloster

W alamo (i Ladoga) er grundet o. 992, og
1072 forkyndte Norrlands Apostel, Biskop Ste-
fan, Korsets Evang. for de saak. Skritfinner.
— Til o. 1157 henferes Erik Jedvardsons
(se I, 787) Korstog til Abo-Egnen, hvormed
den sv. Erobring af F. begyndte. Biskop
Henrik, der lodes tilbage, blev F.s Apostel,

men myrdedes 19. Jan. 1158 i Kjulo af Bonden
Lalli. Svenskerne grundlagde Abo Slot til Statte

for den kr. Menighed; Bispesredet, der 1229*

paa pavelig Befaling henlagdes til Rantamaki
(St. Maria;), flyttedes ferst senere til det nu-
vterende Abo (I, 4). Blandt de rom.-kat.
Bisper (se Art. Abo og de enkelte Navne) ud-

majrkede den kraftige Englaender Thomas
(1209 [?]—45) sig ved sit mislykkede Forseg paa
at frigore F. fra Sverig og danne en gejstlig

Stat, direkte under Paven. 1249 gjorde Bir-
ger Jarl (I, 322) det 2. Korstog til F., besej-

rede Tavastlaendingerne og opforte Kronoborgs
Slot (nuva?r. Tavastehus). Kysten ved Nyland
befolkedes da med sv. Kolonister. Karelerne

om Ladoga siges ferst at have faaet Krdm.
fra den gr. K. (om Walamo se ovenf.), og 1227

siges Fyrst Jaroslaw Wsevolodowitsch at have
sendt Prtester til Karelerne. Siden gjorde ogsaa

Svenskerne Fordring paa Karelen. Rigsmarsk
Torkel Knutson foretog det 3. Korstog 1293
derhen og anlagde Wiborgs Slot, og Keksholm
ved Ladoga fik sv. Besaetning. Rusland gjorde

dog fremdeles Fordring paa Karelen, og Striden

fortsattes til Freden i Noteborg 1323, hvorved
Rusland fik Ladoga-Karelen og den astligste Del-

af Landet N. for de nsevnte Steder. — Ogsaa
til Kveenerne i Osterbotten kom Krdm., og o.

1303 var den indfert i dets sydlige Del. Lap-
perne mod N. vare uafhxngige til Magnus La-
dulas's Tid; han overdrog Handelsselskabet
>Birkarlarne< at lsegge dem under den sv.

Krone, men Krdm. indfortes ferst planmessigt
under Gustaf Wasa, og ferst fra Karl lX's Tid
blev Omvendelsesarbejdet drevet med Eftertryk.

Den ferste Biskop af finsk Byrd var Mag-
nus I (1291—1308); Hemming (1339—65;
skrinlagt 1514) forfattede 1352 egne Statuter

for den finske K. og befalede Prsesterne at over-

holde Celibatet. Magnus Olai Tavast (1412
—50) befeestede Katolicismen, harvede Prieste-

skabets Anseelse og Magt, forogede Gudstjene-

stens Pragt og skaffede K. sterre timelige For-

dele. Paa hans Tid besluttedes i Sdderkdping,

at Fadervor, Ave Maria og Credo skulde leeses

paa Folkemaalet ved Gudstjenesterne. Han sogte

ogsaa at lindre Folkets Ned. Stiftet kaldes

ferst Finnenti* s. Finlandia dioecesis, fra o.
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1300 dioecesis Aboensis (Bispen kaldes allerede

1258 episc. Aboensis) ; Domkapitlet, der allerede

omtales 1229, skent den sv. iErkebisp ferst

1276 gav det fuld Stadfaestelse, flyttedes 1300

til Abo (Domprovstiet oprettes 1340, Arkidia-

konatet naevnes 1398, Decani 1493, Archipres-

byteri 1493, Canonici 1291 ; Officiates, Sacristani,

Oecononi, Chorales samt Prabendati i 1. Halv-

del af 14. Aarh.). En Katedralskole fandtes i

det mindste allerede 1326; ligesaa fandtes

Skoler ved de finske Klostre: Dominikaner-
Klostret 1 Abo (1249), i Wiborg (nssvnes 1445),

paa K6kar-0en i Alandsskaerene (nsevnes 1472);

Fransiskaner-Klostret i Wiborg (1392) og i

Ranmo (1449); bekendtest er Birgittiner-Klo-

stret i Nadendal (Vallis gratia). Disse op-

haevedes efterhaanden siden Protestantismens
Sejr, derimod bestaa fremdeles de gr.-russiske

Klostre paa Walamo og Konevits, 0er i La-
doga. — Knlturen og Folkekarakteren i F. blev

vesterlandsk, i Vesten har man derfor stadig

segt Dannelsestrangen afhjulpet, og i Middel-
alderen studerede ikke faa Finner ved uden-
landske Universiteter eller i Upsala. Af Byer
fandtes i Middelalderen i F.: Abo, Wiborg,
Ulfsby (Bjorneborg), Borg&, Raumo og Na-
dendal. F., der 1362 flk Ret til at deltage i

det sv. Kongevalg, har polit. Historie faelles

med Sverig indtil 1809.

Rigsdagen i Westerns 1527 og Kirkemodet i

Orebro 1529 bred Roraerkirkens Magt i Sverig.

Bispevaerdigheden blev dog bevaret baade i

Sverig og Finland. De kirkelige Godser lige-

som Klostergodset tilfaldt Staten. I Finland
praedikede Petrus Sarkilaks farst luthersk
Laere, og Michael Agricola (I, 39), der 1542
ndgav en flnsk ABC, siden en Bennebog, N. T.

(1548) og Dele af G. T., arbejdede farst paa at

skabe en religias Literatur paa Finsk. 1554
deltes F. i 2 Stifter; Kirkestyrelsen for det
astlige henlagdes til Wiborg (1. Biskop var
Paul Juusten). Paa Gustaf Wasas Tid gav
Sabbatismen, en judaiserende Vildfarelse, An-
ledning til et kgl. Brev (1554) til Menigheden
i F. Paa bans Tid grundlagdes ogsaa Helsing-
fors (1550), og de indre Dele af Landet bleve
mere beboede, samt hele Styrelsen ordnet.
Biskop Ericus Erici (Sorolainen; I, 785),

der 1583—1618 styrede hele den finske K.,

indfarte Johan Ill's Liturgi i F., (som siden
1581 er et Storfyrstendamme), skent han
selv var ortodoks. Men siden Upsala-Medet
1593 blev den evang.-luth. Laere eneraadende
her som i Sverig, og E. Erici sergede for Ud-
givelsen af flnsk rel. Literatur (Postille, Kate-
kisme). Vel besejrede (1597) Sigismunds tro-

faste Tilhsenger Rigsmarsken Klas Fleming de
oprorske Bender i Osterbotten (Klubbekrigen),
men Hertug Karl, der 1599 paa et Tog til F.

erobrede Abo og Wiborg, blev Herre i Landet.
Efter Krigen med Rusland og Freden i Stol-

bova, hvorved Keksholms Len og Ingermanland
tilfaldt Sverig, indsattes 1618 en egen Biskop
i Wiborg (se Elimaeus, I, 743), og Abo flk 1623
en egen Hofret. Saerlig iEre indlagde Finnerne
sig i 30-Aarskrigens Kampe.

Kirkeordinansen af 1571 blev fuldstaendig-

gjort ved Abo-Bispen Isak Rothovius's
(1627—52) constitutiones (1628, 33 osv.). Han
ordnede Kirkebogsferelsen, indfarte Kirke-Seks-

maend (Sognekirkeraad) m. m. ; 1630 indrettede

han i Abo et Gymnasium, der 1640 ved F.s

beremte Generalguverner Per Brahes Tilskynd-

else aendredes til et Universitet, som et Par

Aar efter flk eget Trykkeri, det ferste i F.; 1642

udkom i Stockholm hele Biblen i flnsk Overs.

Paa Rothovli Tid begyndte de berygtede Hekse-

processer, dervedblev til o. 1 640—80. Abo-Bispen
Johan Terserus (1658—64) mistede sit Em-
bede paa Grand af Prof. Svenonis Anklage

mod ham for Synkretisme. Han efterfulgtes

af en af F.s fortrinligste Bisper, Johan Ge-
zelius d. s. (1664—90), der fremmede Laese-

kundskab og ivrede for Katekismeundervisning.
Hans perbreoes admonitiones (1673) herer tilde

bedste Kirkeforordninger fer Kirkeordningen

af 1686. Hans Bibelvserk (begyndt 1670) ud-

kom 1711—28. — Under den store nordiske

Krig led F. frygteligt af Russernes Odeleeg-

gelser; medens Udskrivningerne til Karl XH's

Krige uafbrudt vedvarede, blev F. saa godt

som overladt ganske vaergelest til Fjendens

grusommc Haergninger. Abo Akademi oplostes,

Laererne og alle, der kunde flygte, begav sig

til Sverig. Wiborg-Bispen David Lund flygtede

1711, Abo-Bispen Johan Gezelius d. y. 1713.

og K. styredes en Tid af Provst P. Serlachius

i Borga og Provst J. Ritz i Somero. I Wiborg
indsatte Russerne en luthersk K.styrelse under
Magnus Alopteus (I, 60). F. var uden Trykkeri,

og for at Laesekundskaben ikke aldeles skulde

forfalde, udgaves en flnsk ABC i Trosnit (Ste-

reotyp-Tryk). Ferst efter Nystad-Freden 1721

begyndte den gamle Ordning at indferes igen.

I den Del af F., der tilfaldt Rusland, styredes

K. ved Konsistoriet i Wiborg (1721—1812).
forestaaet af Domprovsten der. For den svenske

Del oprettedes 1723 et Bispesaede og Gymna-
sium i Borga (I, 364); desuden flk Abo atter

sin Stiftstyrelse og sit Akademi. Foruden den
aeldrc Pietisme vakte paa den Tid de separa-

tistiske Bredre Erickson (I, 785) Opsigt. —
Efter Willmanstrand-Krigen (Fred 1 Abo 1743)

tilfaldt Landet 0. for Kymmene-Elv og Straek-

ningerne om Nyslott Russerne ; et nyt luthersk

Konsistorium indrettede disse nu i Fredriks-

hamn (1743—1812), ledet af Byens Spr., der

fik Titel af Domprovst. Efter Krigen 1808—9
lagdes hele F. under Kejser Alexander I, der

ved Landdagen i Borga 1809 lovede at opret-

holde Landets Religion, Grundlove, Stendernes
og de privates Privilegier. Disse Privilegier

(Regeringsformen af 1772 og Forenings- og
Sikkerheds-Akten af 1789) have udgjort Grand-
volden for F.s politiske Udvikling siden 1809,

da Kejseren erkleerede F. for >ophajet blandt Na-
tionernes Antal< og selvsttendigt. Isaer under
Alexander H's velsignelsesrige Regering har F.

naaet en alsidig Udvikling. 1858 aabnedes den
ferste Skole med Undervisning paa Finsk, 1863
det ferste Folkeskoleseminarium (i Jyvaskyla);

1898 fandtes 1510 Folkeskoler 1 F. med 1706
Laerere. 1869 skiltes Skolen fra K., der dog
vedblivende har Tilsyn med Religionsunder-
visningen.

Ved Landdagen 1867 vedtoges en ny Kirke-
lov, stadfaestet af Kejser-Storfyrsten 9. Dec.

1868. Den indferte bl. a. >AUmanna Kyrko-
mdtet< (Praester og Laegraaend), der har Be-
slutningsret i rent kirkl. Sager og i andre for-
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bereder Forrctningernc til Landdagens videre

Behandling. Kirkeraad ere indsatte til at

vaage over Scedeligheden i Menighederne og
forberede Sagerne til Kirkesttevnets Behand-
ling. Nye Examiner for Domkapitlerne (I, 834)
skulle aflaegges for Overtagelse af >ordinarie<

Prastetjenesten. Domkapitlerne ere omorgani-
serede; de bestaa foruden Biskoppen og Dom-
provsten (Stiftsbyens Spr.) af 2 teol. dannede
Assessorer, valgte af Stiftets Prsester paa 3 Aar,

saint af en juridisk dannet Domkapitelssekre-
taer med Srede og Stemme i Kapltlet og 1 eller

2 Domkapitelsnotarer. Bispen vaelges af Stiftets

Praester og Domkapitel, ^Erkebispen af Abo-
iGrkestifts Pnester og Landets samtlige Dom-
kapitler. De 3, der have faaet flest Stemmer,
opferes >af5rslag<, hvorefter Kejser-Storfyrsten

udnsevner en af disse. — Sogneprtester vaelges

af Menighederne blandt 3 af Domkapitlet fore-

slaaede; Udnaevnelsen tilkommer i de imperiale
Pastorater (i Ojeblikket 250) Kejseren (efter

1896 det kejserlige Senat), i de konsistoriale

(170) Domkapitlet. — En kejserlig Forordning
af 1895 har aendret visse Dele af Kirkeloven,

og 1889 udkom en Dissenterslov, ifelge hvilken
der nu (1900) Andes 4 metodistisk-episkopale

og 10 Baptist-Menigheder. Der eksisterer et

Par smaa rom.-kat. Menigheder og 28 gr.-kat.

(1896: 46,811 Personer). Ved en kejserl. For-
ordning af 1895 er indrettet et sserligt gr.-rus-

sisk Stift i F.

1817 flk Abo-Bisp Titel af jErkebisp. 1812
ophtevedes Domkapitlerne i Wiborg og Fred-
rikshamn og Iagdes under Bispestolen i Borga.

1851 oprettedes Kuopio-Stift, hvis Styrelse

1900 skal henlaegges til Uleaborg, og 1897 har
Nyslott faaet Biskop og Domkapitel. —

Det aim. Kirkemode 1886 vedtog nye Psalmc-
beger paa Sv. og Finsk og nye Perikoper (med
3 Tekstraekker) samt anbefalede en ny >Hand-
bok< (Ritual) og en Laerebog i Kristendoms-
undervisning. Om finsk indre og ydre Mission
se Art. nedenfor. — Raekkevidden af Mani-
festo af 15. (3.) Febr. 1899 — et Resultat af
det panslavistiske Partis Makinationer i Rus-
land — , der synes at true hele F.s statsretslige

Stilling, er saa vidtgaaende, at forst Fremtiden
vil kunne skenne Resultatet af den Lovgivning,
som det dunkelt antyder, men som forhaabentlig

dog ikke vil indvirke paa den finske K.s Ordning
(H. G. Porthan, Chronicon episcoporum Finlan-

densium; Y. Koskinen, Suomen kansan historia

;

M. G. Schybergson, Finlands historia; E. Berg-

roth, Finska kyrkans historia; samme, Wara
dissenters; A. Neovius, Suomen kirkon Matrik-
keli. — Kildeskrifter: R. Hausen, Abo Dom-
kyrkas Svartbok [1229—1515]; A. I. Arwidsson,
Handlingar till upplysning af F.s hafder [1316

—1757]; Gronblad, Kallor till F.s medeltids
historia [1375—1524]; Leinberg, Handlingar ro-

rande F.s kyrka och presterskap [1535—1651];
samme, Det odelade finska biskopsstiftets herda-
minne [til 1554]; C. H. Strandberg, Abo Stifts

Herdaminne; M. Akiander, Herdaminne for

Wiborgs och Borga Stift; samme, Religiosa

rdrelser IF.; H. Rabergh, Theologiens studium
vid Abo Universitet; om F.'s statsretslige For-

hold se Skrifter af Getz og C. V. Nyholra,
begge 1900). A. N.

Finlands Mission. 1) Hedningeraission.

Kapellanen i Ylivieska Jonas Lagus var den
ferste i F., som paa virksom Maade arbejdede
for Missionen. Af egne Midler kobte han et

Landgods og opfartc en Bygning til en Mis-
sionsskole. 1837 var han rejst til Stockholm
for at studere sv. Missionsarbejde, og fra 1847
begyndte Kapellanen i Sordavala, Henrik
Renquist at indsamle Penge, der sendtes til

den sv. Mission. Da man fejrede 700 Aars-
festen for Krdm.s Indferelse 18. Junl 1858.
foreslog Prof, (siden Biskop) Frans Ludvig
Schauman at knytte til Mindet en Paamind-
else om den Skyldighed til Missionsvirksomhed,
der ogsaa paahvilede det finske Folk. Der
samledes da en Kollekt i alle Landets Kirker,

der indbragte 4000 Rubier (16,000 Mark finsk).

Et Missionsselskab dannedes, hvis Love
stadfaestedes 28. Okt. 1858. Som nermeste
Formaal laa vel de hedenske Folk i Rusland
af finsk-ugrisk Folkestamme, men, da det var
Selskabet forbudt at virke blandt disse (inden-

for Kejserdemmet) sendte man til at begynde
med de indsamlede Midler til Leipziger-, Her-
mannsburger- og det Gossnerske Selskab. Med
det sidste traf man Overenskomst om at ud-
sende en Pnedikant, underholdt for finske Midler,

som den finske Missions Repraesentant. I Marts
1861 ankom til Hazaribag i Indien den ferste

afFinland bekostede Missionser, Herman Onasch,
men efter nogle Aar anbragte Gossner-Missionen
ham andet Steds, og Hazaribag, hvor en ny
Station, Suomi (o: Finland) var blevet indrettet,

forvandledes til en almindelig Gossnersk Mis-
sionsstation. — Imidlertid havde man i F.

allerede fra Juli 1859 begyndt at udgive egne
Missionsblade, saavel paa Sv. som paa Finsk
OMissionstldning for Finland* og Suomen La-
hetyssanomia) ; 1898 udkom de i 23,000 Eksp.
17. Nov. 1862 aabnedes Missionsskolen i

Helsingfors; tidligere havde Missionseleverne

Alex. MalmstrOm og K. E. Jurvelin studeret

ved Missionsskolen i Hermannsburg. Skolens
Leder fra 1865 blev Carl Gustaf Totter-
man, der til sin Dod (20. Maj 1895) var Mis-

sionsarbejdets nidkaere Befordrer. Paa Opfor-
dring af den tyske Missionser Hugo Hahn be-

sluttede man, at de ferste til Missionserer ind-

viede (i Helsingfors 10. Juni 1868) Finner: B.

B. Bjorklund, P. Kurvinen, M. Rautauen, K.

L. Tolonen og K. A. Veikkolin skulde sendes
til SV.-Afrika og over den tyske Missionsstation

Oljimbingne rejse til Owambo-Landet, hvor
den f. M. siden har virket. Paa Ondonga-Sproget
er der ved den f. M. udgivet en ABC, en Lsese-

bog for Skolen, Luthers lille Katekisme, 2 forskl.

Udgaveraf Bibelhistorien, enPsalmebog, >Kirke-

haandbogc, Evangelietekstbog, starste Del af N.

T., Dele af G. T., og i Manuskript Andes ud-

arbejdet en Ondonga-Sproglaere. Der er ind-

rettet Spinderi- og Vaeveriskoler, og der Andes
allerede indfedte Skolelasrere i den af den f.

M. kristnede Menighed (o. 800 Msk.) i Owambo.
— 1898 var der 250 i Finland for d. f. M.
arbejdende Syforeninger ; Missionsindteegten var
d. A. ialt 282,819 Mark. Lederen er siden 1898
Lektor Jooseppi Mustakallio. I den aller-

sidste Tid er det kommet paa Tale at flytte det

finske Missionsfelt fra Owambo til Sojoterna

i NV.-Kina. — Ogsaa for Missionen bl.

Joderne arbejdes der fra F.'s Side.
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2) Indre Mission. For den virke nu o. 40

Foreninger for kr. Ksrlighedsgerninger, Saede-

lighed og indre Mission i F., saasom a) Bi-
belselskabet i Abo, grundlagt 24. Marts 1812

(Filialer i Borga, Helsingfors, Wiborg, Kuopio,

Joensuu, St. Michel, Tavastehus, Bjorneborg,

Wasa og Uleaborg) — b) >Finska Evangelie-

foreningen< i Abo, grundlagt 31. Okt. 1817;

>Evang.-luth. f6reningen«, grundlagt 13. Nov.

1873, med eget Bedehus og Prsest og Tidsskrift-

erne tSanansaattaja* og >Sandebudet«. Desuden
virke flere Foreninger i Staxlcrne og Landsbyerne
for den luth. K.s Beftestelse. Stadsmissioner

Andes i Helsingfors (med egen Prsest), Abo,
Nadendal m. fl. Byer. En evang.-luth. San-
dagsskoleforening, grundlagt 1887, med
egen Praest og Tidsskrift, har sin Hovedstyrelse

i Helsingfors. 1898 fandtes 7952 Sendagsskoler.

1 3,102 Laerere, 167,643 Elever.— c) >Sjdmansmis-
sionsfdreningen< med Styrelse i Helsingfors, flk

sine Love stadfasstet 22. Juni 1875. Foruden en
Rejsepraest i F. udsender den Semandspraester
til London (Stationen oprettet 1882), Pensa-

cola (1894), Hull-Grimsby (1880 jvfr. Art. G.

E. Bergroth, 1, 269), San Fransisco (1890) og

New-York (1887); desuden Andes sidstnsevnte

Sted stationeret en Prsest for flnske Emigranter.
Foreningens Organer ere >Sj6mansvaunen< og
Merimiehen gstdod, der 1898 udgik i 4,500

Ekspl. — I Kotka og Abo virke desuden For-

eninger for Mission blandt Somicnd paa Far-

tojer i disse Byers Havne. A. X.

Finno, Jacobus Petri, der ogsaa kaldte sig

Suomalainen (Finhender), finsk Psalmedigter,

blev 1563 indskrevet ved Universitetet i Witten-
berg, 1567 i Rostock og bar, formentlig i Ud-
landet, vundet Magistergraden. 1568—78 og
atter 1583—88 var F. Abo-Katedralskoles Rektor,

han blev Poenitentiarius ved Domkirken, teol.

Lektor ved Skolen og Spr. til St. Maria: (12.

Dec. 1578), samt 1584—86 Dekan ved Dom-
kapitlet. 1578 overdrog Joban HI bam at

overssette nogle »nyttige< Boger paa Finsk. O.
1580—82 udkom saa den, i Stockholm trykte,

flnske Psalmebog (Yxi waha Suomalainen
Wirsikirja, tehtu M. Jacobilda Suomalaiselda).

56 af dens 100 Psalmer ere oversatte efter den
sv. Psalmebog af 1572, 17 efter tyske Origi-

naler og 10 efter latinske; 2 ere af Mich. Agri-

cola, og de evrige ere formentlig af F. selv

(et nejagtigt Optryk efter 1. Oplag, hvoraf kun
1 Eks. eksisterer i Upsalas Universitetsbibl.,

udgav Provst J. A. Cederberg, 1893). Den
noget stive Sprogbehandling i Psalmebogen op-
vejes af dens store Betydning som grundlseg-

gende Arbejde paa Psalmedigtningens Omraade
i den flnske Literatur. 1583 udgav F. en
Bonnebog (Yxi waha Rucouskiria) samt ende-
lig en Katekisme, af hvis 1. Opl. intet Eks.
laengere eksisterer. I Manuskript Andes be-

varet en Messebog med Angivelsen: in Finno-
nicum idioma translatum et demum a reverendo
Jacobo F. corrigendum. — F. dede af Pesten
Sept. 1588. A. N.

Finnsson, Hannes (Fi nsen), islandsk Biskop,
1739—96, f. af en lasrd og anset Pnesteslsegt

paa Snorri Sturlusons Gaard, Reykholt i Borgar-
fjorden, 8. Maj 1739. 16 Aar gammel kom
han til Universitetet for at studere Teol., men
ved Siden deraf drev han med stor Iver hi-

storiske og nordiske Oldtidsstudier, og 21 Aar
gammel havde han allerede gjort sig benuerket

som lovende Forf. Han blev teol. Kand. 1763.

De folgende Aar opholdt han sig for det meste
i Kbhvn, optagen af mangesidig literer Virk-

sombed; saaledes besorgede han Udgivelsen af

Faderens, Biskop Finnur J6nssons, Historia

ecclesiastica Islandia; han kan endog ved sine

mange Rettelser og Tilfojelser af vigtige Akt-

stykker, hentede fra Kbhvn.s Biblioteker og

Arkiver. regnes for Medarbejder paa dette store

og betydningsfulde Vaerk. I Foraaret 1776viedes
F. af sin Velynder, Biskop Harboe, til Hjaslpe-

biskop hos sin gamle Fader paa SkaUbolt, med
Sukcessionsret, men ferst 1777 tog han hjem
til Island. Faderen dede 1789, men allerede

1785 havde F. helt overtaget Bispegerningen.

F.s Tiltnedelse af Bispeembedet faldt i en
stor Traengselstid. Frygtelige Vulkanudbrud og

Jordskaelv havde haerget Landet. Bygningerne
paa Skalholt vare nedstyrtede, hvilket blandt
andet forte til Nedlaeggelsen af det gamle
Bispesaede. 1785 kom en kgl. Befaling om
Stiftelsens a: Bispestolens og Skolens Forflyt-

ning til Reykjavik, >hvor der ikke har vaeret

Jordbrand siden Landets Beboelse< ; samtidig

skulde Godserne sselges, og Biskop og Skole

underholdes direkte af Kongens Kasse. F. fik

ogsaa Paabud om at opslaa sin Bolig i Rey-
kjavik, hvilket han dog blev fritaget for, og
han blev saaledes den sidste bosiddende Bi-

skop i Skalholt. Dette vigtige Skridt blev

foretaget efter F.s Tllskyndelse, da ban frygtede

for det store Ansvar ved Jordegodsernes Ad-
ministration i de yderst daarlige Tider. Senere

skal han have angret det, muligvis har han
ogsaa anet, hvad der senere stadfaestede sig, at

de islandske Bispers gamle Magtstilling vilde

tabe meget ved Forandringen, og ikke mindst
ved Blspesaedets Forlseggelse til >Stiftbefalings-

mandens< umiddelbare Nserhed. F. roses meget
som en saerdeles human og vennesael Mand,
der varetog sit Embede med stor Nidkaerhed
og Dygtighed, sserlig virkede han for Forbe-
dringer af Ungdommens Undervisning. 1 sine

sidste Leveaar forberedte han, igennem det is-

landske >Landoplysnings-Selskab<, Udgaven af

en ny Psalmebog, der skulde a (lose Biskop
Gudbrandur Tborlakssons Arbejde fra Slut-

ningen af Beformationsaarh., hvilken Revision
dog forst gennemfertes af Eftermanden, Biskop
Geir Vidalin, 1801. F. havde varm Interesse for

Landets materielle Opkomst og Folkeoplysning-
en, hvorom hans Skrifter fra Bispetiden vidner.

Af disse skal kun nsevnes hans >Kvdldvokur*
(Vinteraftener), en belserende og moraliserende
Bog for Ungdommen, der har vsret meget
yndet og endnu laeses ikke saa lidt. 1790
blev han kreeret til iEresdoktor i Teol. ved
Kbhvns Universitet. Han dede paa Skalholt

4. Aug. 1796. Th. B.
Finx, se Francisci, Erasmus.
Fiore, S. Giovanni in, ital. Benedictiner-

Abbedi i Sila-Bjergene i Calabrien, blev grundet
o. 1190 af Gioachino fra F. (se d. Art). Dette
Kloster kom snart 1 Spidsen for en Kongrega-
tion, hvis Konstitutioner 25. Aug. 1196 bleve
godkendte af Colestin III. Ordo Florensis dan-
nede derpaa en Tidlaug en af Cistercienserne

helt uafhsengig reformeret Kongregation af Be-
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nedictinerne, indtil den o. 1500 blev forenet

tned Cistercicnserne (Janauschek, Orlgines Ci-

sterc, Vlndob. 1877).

Firenze (Florentia, Blomsterstaden)ved Floden
Arno var Indtil Markgrevinde Matildes Dad
(1115) en ubetydelig By; dens aeldste Historie-

skriver regner dens Opsving fra 1125, til hvilket

Aar Sagnet henlseggcr det naere Fiesoles 0de-
laeggelse, hvorefter Fiesolanerne skulle vsere

flyttede til F. Allerede i Beg. af 13. Aarh.
var F. bleven en af Mellemitaliens betydellgste

Byer og et Knndepunkt for Italiens Pengefor-

retninger. De florentinske Banker havde Af-

lseggere og Agenter lige fra Atlantcrhavet til

Nilen og langt ind i Asien, og den florentinske

Guidmont med Byens Lilievaaben (florinus,

fiorino, florin) var gaengs overalt Som anden-
steds i Italien fortes der i F. i 13. og 14. Aarh.
heftige Kampe mellem Ghibellinerne og Guel-

ferne. 1250 tilkrempede de i Lavgene (arti)

organiserede ikke-adelige Borgere (popolo) sig

en egen Forfatning ved Siden af Adelsregimentet;

den blev yderligere udviklet i den naermest

felgende Tid. Efter 1267 havde den guelflske

Adel og Popolanerne faaet Bugt med Ghibel-

linerne, men i Slntn. af 13. Aarh. rasede der
heftige Kampe imellem de >hvide< (bianchi)

og >sorte< (neri), to polit. Partier, der oprinde-

lig vare udgaaede fra Guelferne. Som Farer
lor >de hvide< tog Dante (I, 603) Del i de
polit. Kampe i F. Medens han (1302) var i

Rom som Byens Afsending, tilrev >de sorte<

sig Magten, og Digteren blev da forvist. De
indre Kampe i F., der dengang havde o. 100,000

Indbyggere, bleve fortsatte gennem hele det 14.

Aarh., og fremmede Fyrster af Hnsene Anjou
eller Valois bleve indkaldte af de forskellige

Partier i Byen, indtil tilsidst Familien Medici

(se d. Art.) fik Hegemoniet ved Giovanni de'

Medici (d. 1429). Under hans Sonnesons Son,

Lorenzo if maQ/ii/ico(1469—92), var F. et Braend-

punkt for Renaessancen baade paa Videnskabens,
Poesiens og Kunstens Omraader. Efter Loren-
zos Dod blev Dominikaneren Savonarola (se d.

Art.) den maegtigste Mand i Byen. Da han
havde lidt Deden paa Baalet, fik Piero Sode-
rini Magten som Gonfaloniere paa Livstid; 1512
forte imidlertid spanskeTropper Giovanni(seuerc
Leo X) og Giuliano de' Medici tilbage. 1527
tvang Roms Fald atter Medicierne til at forlade

F., men 1530 befiestede Kejser Karl V Familiens
Regimente paany. Cosimo I (1537—74) ud-
videde Byens Herredomme navnlig ved Er~

hvervelsen af Siena, som Kejseren overlod ham.
1737 uddode Familien Medici, og Kejseren ind-

drog da Toscana som et hjemfaldet Rigslen for

derpaa at overdrage det til sin Svigerson, Fran-
cois Etienne af Lothringen. Da han 1745 blev

tysk Kejser under Navnet Franz I, gjorde ban
Toscana til et esterigsk Secundogenitur, der
skulde have sin egen Hersker. Ved Franz I's

Dod blev Leopold Storhertug i Toscana, og da
Leopold blev Kejser, arvede hans Son, Ferdi-

nand III, Landet. Han maatte 1801 afstaa

Landet til Frankrig, og Toscana blev derpaa
ferst Republik, senere (sammen med Parma)
Kongeriget Etrurien, og tilsidst indlemmet i

Frankrig. 1814 vendte det gamle Fyrstehus
tilbage, og det regerede der, indtil Landet ved
Plebiscitet af 15. Marts 1860 sluttede sig til

det Kongerige Italien, som da var ved at

danne sig.

Paa en rom. Syuode 313 i Anledn. af Donat-
ismen nsevnes en Biskop Felix a Florentia

Tuscorum, den seldste florentinske Biskop, vi

kende; farst langt senere, med Reparatus, der
var til Stede paa en rom. Synode 679, begynder
den fuldstaendige Fortegnelse over de florentinske

Biskopper. Poggius II (d. 1002) flk Palliet ved
Markgrev Hugos Hjaelp, og flere af de falgende

florentinske Biskopper spillede en Rolle under
de polit. Kampe. 1410—11 var den beromte
Kanonist og Filosof Zabarella Biskop 1 F.

;

under hans Efterfalger, Americo Corsini, blev

F.s Biskop, der hidtil havde hart til den rom.
Kirkeprovins, Metropolit (2. Maj 1420). Blandt
iErkebiskop Corsinis Efterfolgere maa isaer

n«vnes: Sant' Antonino (1446—59, se I, 110),

Antonio Martini (1781—1809), bekendt som
Bibeloversaetter, og Eugenio Cecconi (1874—89),
der har gjort sig fortjent ved Kildesamlinger

til det florentinske og til det vatikanske Konci-
liums Historie. —

Blandt F.s 170 Kirker maa isaer mterkes
Domkirken, S. Maria del Fiore, hvis Opfer-

else paabegyndtes 1296 af Arnolfo di Cambio
og fortsattes af Giotto, Andrea Pisano og andre.

Kuplen blev 1420—36 bygget af Filippo Bru-
nelleschi; Lanternen blev faerdig 1471; den
nuvaerende praegtige Facade blev ferst udfort

1875—87 efter de Fabris Planer. 25. Marts
1436 blev Kirken indviet. Klokketaarnet (Cam-
panile) blev paabegyndt af Giotto (1334—36),
men ferst fuldendt 1387. Lige over for Dom-
kirken ligger Baptisteriet (S. Giovanni Bat-
tista), en 8kantet Kuppelbygning i toscansk-

romansk Stil, der indtil 1128 var Byens Dom-
kirke. Beromte ere dens 3 Broncedore (se

Ghiberti, Lorenzo). S. Lorenzo, Rensessan-

cens farste store Kirkebygning med Mediciernes

Gravkapel, har 2 Sakristier, af hvilke det ene
skyldes Brunelleschi, det andet Michelangelo.

I det Kloster, der stoder op til denne Kirke,

Andes det beromte laurentianske Biblio-
tek. Andre beromte Kirker ere: S. Maria No-
vella, der ligger ved et forhenvterende Domini-
kanerkloster, hvis Kapitelsal, det saakaldte

>spanske Kapel<, er smykket med nogle i

kirkehistorisk Henseende betydningsfulde Fre-

sker af Giottos Disciple (H. Hettner, Ital. Stu-

dien 1879, 110 f.); Santissima Annunziata-
Kirken med en Forgaard, der indeholder Fresker
af Andrea del Sarto; S. Croce, det floren-

tinske Panteon, med nogle af Giottos ypperste

Fresker og Gravmindesmaerker for navnkundige
Fiorentinere; til denne Kirke slutter sig Paz-
ziernes Kapel, 'bygget af Brunelleschi. Det
beromteste Kloster er Dominikanerklostret S.

Marco, hvor Savonarola var Prior. —
I F. er der holdt flere Synoder : 1055 under

Pave Victor H's Forsaede; 1105 under Pascha-

lis H's; 1517, 1518, 1563 og under iErkebiskop
Nicolini (1632—51) afholdtes der her Provins-

koncilier. Af sterst Betydning var dog det Af-

snit af Baseler-Konciliet (I, 230), der blev hen-
lagt til F. Ved at love Konclliefsedrene i Fer-

rara (se S. 38) store Peugesummer lykkedes det

Fiorentinerne at faa Konciliet fiyttet til deres

By i Beg. af 1439. 26. Febr. holdtes Konci-

liets forste Mode der. 6. Jull 1439 vedtoges i
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62 Firenze — Fischer.

F. Unions-Dekretet med Grtekeme (aftrykt i

Denzinger, Enchiridion, WOrzburg 1894, 158 f.),

som blev oplaest i Domkirken paa Latin af

Cesarini, paa Grsesk af Bessarion. Ifolge det

godkendte de gr. Katoliker den dogmatiske Rig-

tigbed af Tilfejelsen filioqve (S. 49); men det

blev ikke paalagt dem at optage denne Til-

fojelse i deres eget Symbol. Begge Parter ind-

rommede endvidere, at der kunde holdes Nadver
baade med syret og usyret Brad, og ogsaa m.
H. til Sktersilden var der til en vis Grad op-

naaet Enigbed. Vanskeligst havde det vseret

at naa til Forstaaelse om Pavens Primat, men
tilsidst vare Gr. gaaede ind paa at godkende
Paven som hele K.s Hoved og alle Kr.s Fader
og Laerer, med Forbebold af alle de ostlige

Patriarkers Privilegier og Rettigheder; Unionens
gr. og lat. Tekst dsekke dog ikke her hinanden,
saa at der i den nyeste Tid, for og under Vati-

kaner-Konciliet, har vsret fort heftige Stridig-

heder om Forstaaelsen af Dekretets Bestem-
melser om Papatet. Patriarkerne i Jerusalem,
Antiokia og Alexandria udsendte allerede 1443
i Fsellesskab en Rundskrivelse, i hvilken de
kaldte Synoden i F. en Reversynode og den
konstantinopolit. Patriark, der var gaaet ind

paa Unionen, en Ksetter og Modermorder. Efter

Unionen rejste Gr. hjem fra F., men Konciliet

fortsatte sitArbejde uden dem. Det forkastede

Baseler-Dekreterne om et Konciliums Overhoj-
hed over Paven og kaldte Baselernes Afssettelse

af Evgenius IV en utilgivelig Brode. 22. Nov.
1439 blev der vedtaget et Unions-Dekret med
Armenierne, der blev hojtideligt proklameret
ved Bullen Exultate Deo (Denzinger S. 160 f.),

som indeholder en afsluttende Fremstilling af

Lseren om de 7 Sakramenter, der kom til at

danne Grundlaget for Tridentiner-Konciliets

Sakramentlere. 4. Febr. 1442 blev der sluttet

en lignende Union med de tegyptiske og arthio-

piske Monofysiter, og derpaa blev Konciliet

henlagt til Rom. Om dets Arbejde der have
vi kun faa Efterretninger. 30. Sept. 1444 blev

der vedtaget en Union med Syrerne, 7. Aug.
1445 med de kaldsiske Nestorianere og med Ma-
roniterne (E. Cecconi, Studi storici sul concilio

di F., Firenze 1869, I; Th. Frommann, Krit.

Beitrage zur Gesch. der F.-Kircheneinigung,

Halle 1872; sammes Afbdl. i >Jahrb. f. deutsche
Theol.< 1877 og KnOpfler i »Freiburger-Kirchen-
lexikon* IV, 1371 f.). Ft. N.
Firmicus Maternus, er kun bekendt gennem

et Skrift >om de hedenske Religioners Vild-

farelse<, hvis Affattelse med temmelig stor

Sikkerhed kan saettes til Tiden mellem 343 og
350. Skont det ikke er fuldstaendig bevaret,

er dets hele Anlaeg dog klart. Forf. polemi-
serer ikke mod den gr. eller rom. Gudelaere,

men derimod mod de mange indforte orien-

talske Kultusformer. I de saakaldte Mysterier
ser han Vraengbilleder af Krdm., opstaaede ved
Dj«velens Forsog paa at efterligne Forlasningens
Hemmeligheder. Der sluttes med en Opfordring
til Kejserne om at odehegge de hedenske Templer
og omstyrte Afgudsbillederne. Som Begrundelse
henvises til Moselovens Befaling til Israeliterne

om Hedningernes Udryddelse. Dette Skrifts

Betydning er dels at vaere et af de seldste be-

varede skriftlige Vidnesbyrd om den Intolerance,

der greb saa strcrkt om sig i de kr. Kredse,

da Krdm. var bleven Statsreligion, dels at have
bevaret for Efterslsegten adskillige Efterretninger
om hedenske Riter, der ikke kendes andet
Steds fra (Skriftet er udg. af Munter, Hauniae
1826; bedste Udg. ved Halm, Wien 1867). F. T.

Firmilian omtales af Evsebios som Biskop
i det kappadokiske Kaesarea 232, idet han nemlig
dengang optraadte som Veil og Beskytter af
den landflygtige Origenes. Han omtales senere
som Medindbyder til en Synode i Antiokia mod
Novatianerne og fornemmelig som Deltager i

Striden om Ksetterdaabens Gyldighed. F. stod
i denne Strid paa Cyprians Side mod den
romerske Biskop Stefan, der i den Anledning
vilde ndelukke ham fra Kirkesamfundet. Blandt
Cyprians Breve er bleven opbevaret et (rime-
ligvis noget interpoleret) Brev fra F. til Cyprian,
i hvilket han gar gaeldende, at Ksetternes Daab
maa vaere ugyldig, da Helligaanden kun kan
meddeles gennem det af Kristus indsatte Epi-
skopat. Han benytter i Brevet stserke Ord mod
den rom. Biskop, hvilket undertiden har ledet
rom.-kat. Forskere til — vistnok med Urette —
at tvivle om Brevets JEgthed. Et af Basilios

den store omtalt Skrift af F. (med Titlen loyot)

er tabt, medens det er tvivlsomt, om et ham
tillagt Skrift om Forfelgelserne overhovedet
nogen Sinde har eksisteret. F. dede i Tarsos
paa Vejen til Antiokia (268), hvor han vilde
deltage i den 3. Synode mod Pavlos fra Samo-
sata (Harnack, Gesch. der chr. Lit. 1, 407 f.). F. T.

Fischart, Johann, kaldet Mentzer, satirisk

Digter, fodtes o. 1550 i Mainz. Som ung synes
han at have gjort Rejser til England, Frankrig,
Nederlandene og Italien, og i Siena fuldendte
han sine Studier. Senere kom han til Frank-
furt og Strassburg, tiidels sysselsat som Kor-
rektor hos sin Svoger, Bogtrykkeren Beruhard
Jobin fra Basel. 1574 blev han Dr. jur. i Basel.

Mellem 1575 og 1581 falde haus Hovedvserker:
>Gargantua<, en Bearbejdelse af en Del af Ra-
belais's Bog med samme Titel, >das gluckhafte

SchiiT<, >das podagrammisch Trostbuchlinc,

»das Ehzuchtbuchlin«, >der Bienenhort ond
der Feldbau<, >das Jesuiterhutlin<, Overs, af
Bodins (I, 346) >Damonomanie«. 1582 var han
i Speier. senere blev han Amtmand i Forbach.
Om hans senere Liv vides intet; han er dad
for 1591. 1590 udkom hans satiriske Bogfor-
tegnelse Catalogus calalogorum. F. var den
vaeldigste tyske protestantiske Publicist efter

Luther, en Ven af Calvinismen, ingen Fjende
af Lutherdommen, men en Modstander af Kon-
kordieformlens Teologi. Han skrev Psalmer og
aandelige Sange, formanede sine Medborgere til

en kr. Borneopdragelse og priste Musiken ligesom

Luther, der i hans 0jne, som Psalmesanger,

stod tset ved Siden af Kong David. Hos F.

finder man mange af en stor Digters gode Egen-
skaber, men ban forstod ikke Begraensningens

Kunst og kunde let forfalde til Smagleshed.
Hans Digtninger ere udgivne af K. Goedeke
(Leipz. 1880).

Fischer. 1) Karl Philipp F., tysk Filosof,

f. 1805 i Herrenberg, forst Docent i Filos. i

Tubingen, 1841—76 Prof, i Filos. i Er-

langen, d. 1885 i Lindau, var (sammen med
Weisse og den yngre Fichte) en af Grundlaeg-

gerne af den saakaldte >konkrete Teisme«.

Hans Hovedvark er >Grundzuge des Systems
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der PhiIos.« (1—HI, Frankfurt 1845—55). —
2) Ernst Knno Berthold P., tysk Filosof, f. 23.

Juli 1824 i Sandewalde i Schlesien, blev 1850
Privatdocent i Heidelberg, men 1853 afsat paa
Grand af sin Hegelianisme; 1856 blev han
Prof, i Filos. i Jena, og 1872 vendte ban til-

bage til Heidelberg som filos. Prof. Hans Stand-
punkt, som det er udviklet i >Logik und Meta-
fysik< (2. Aufi. 1865), er den Hegelske Filosofis.

Det er imidlertid mindre som selvsttendig Tin-
ker, at han har sin Betydning, end som Frero-

Stiller af andres Tanker. Det er fornemmelig
bans >Geschiclite der neueren Philosophies,

som har skaffet ham Beremmelse. Den be-

gyndes i 1854 og er senere kommet i forskel-

lige Oplag (4. Opl. 1897 f.). Den omhandler
de store filos. Systemer fra Descartes af lige

indtil Schopenhauer. En sserlig Opmserksom-
hed er der sksenket Kant, hvis Filosofi F. har
haft en delvis Kortjeneste af atter at have frem-
draget. VII. Bind, som skal omhandle Hegel,

er dog endnu ikke kommet. En saerskilt

Fremstilling er helliget Francis Bacons Filos.

Ved Siden heraf har F. ogsaa gjort enkelte

store Digtere, isser Goethe og Schiller, til Gen-
Stand for indgaaende Prevelse; det er isser

deres Hovedvaerker og de heri udtalte Livs-

anskuelser, som han holder sig til. Hans
Fremstillingssevne er betydelig. I et smukt,
velformet Sprog ved han paa en underholdende
Maade at genfremstille de fremmede Tanker,
og idet han soger at give en Forstaaelse, kan
han maaske af og til tilslore Vanskeligheder,

men hvad han giver, er altid klart og anskue-
ligt. Han er egnet til at fere ind i Proble-
merne, men det sidste Ord siger han ikke. F. C. K.

Fisher. 1) George Park F., amerik. Kirke-

historiker, fedtes i Wrentham, Massachusetts,

10. Aug. 1827 ; 1854 blev han, der tilhorer den
kongregationalistiske Denomination, teol. Prof,

ved Yale College og 1861 Prof, i Khist. ssteds.

Blandt hans Skrifter maa mserkes: Essays on
the Supernatural Origin of Christianity (1865);

Life of Benjamin Silliman (1—II, 1866); The
Reformation (1873); The Beginnings of Chri-
stianity (1877); Faith and nationalism (1879);

Discussions in History and Theology (1880);

Outlines of Universal History (1885); History

of the Christian Church (1887); History of
Christian Doctrine (1896). — 2) John F., eng.

Biskop og Kardinal, fedtes i Beverley 1459.

Efter en udmserket Lserervirksomhed i Grsesk

og Teol. ved Universitetet i Cambridge blev

han 24. Nov. 1524 viet til Biskop af Rochester,

og 1505—8 var han til lige Master tor Queens
College. Han var en from og htederlig Mand
og en fast Karakter med strengt konservative
Principer. Han modsatte sig Henrik VIH's
Skilsmisse fra Caterina af Aragonien og Kongens
Statut om Suprematiet, hvorfor han tilsidst

blev kastet i Tower (1534). Da Paul HI uden
at sense Kongens Uvijje over for F. gav ham
Kardinalhatten, sagde Henrik VIII, at han vilde

surge for, at F. ikke sknlde have noget Hoved
til at saette den paa. Der blev derpaa nedsat

en sserlig Kommission til Undersegelse af hans
Sag, og 22. Juni 1535 blev han henrettet (Brid-

gett, Life of F., Biskop of Rochester, London
1888).

Fisk, som Fastespise, se S. 20 ; som Symbol,

se Art. Symboler. Om Fiskeriet i Genesaret
So se H. B. Tristram, Eastern Customs in

Bible Lands (London 1894).

Fiskerring (annulus piscaloris) kaldes den
Ring, som Paverne siden 14. Aarh. bave baaret
til Tegn paa deres Veerdighed som Peters Efter-

felgere. I F. Andes en Sten med Pavens Navn
og et Billede af Apostlen Peter, der kaster sit

Garn ud fra en Baad. F. overraekkes Paven i

Konklavet af Camerlengo'en og bruges til For-
segling af de pavelige Brever (I, 386). Efter
Pavens Dad senderbrydes den.

Fispa, Mand af Assers Stamme (1 Kren.
7, 38).

FjeUstedt, Peter, sv. Missioncer, religies For-
fatter og virksom Prsedikant i Hjemlandet, blev
fedt 1802 af fattige Forseldre i Vermland. Efter
mange Savn i sin Barndom og Ungdom,
da F. mest tjente sit Bred som Vogterdreng,
kom han i 17 Aars Alderen i den laerde Skole
i Karlstad og blev 1823 Student i Lund, praste-
viedes 1828 i Karlstad og rejste straks derefter

til Basel for at forberede sig som Missionser.

Efter videre Uddannelse ved det engelske Kirke-
Missionsselskabs lnstitut i London udsendtes
F. af dette Selskab. 1831—35 arbejdede han
blandt Tamulerne i S.-Indien med Station i

Palamkotta i Landskabet Tinnevelli, hvor han
forestod et Missionsseminarium for Uddannelse
af indfedte Prsester og Lserere. Af Helbreds-
hensyn nodtes han til at forlade Indlen, men
udsendtes efter en kort Hviletid af samme
Selskab til Smyrna i Lilleasien for at virke
blandt Muhammedanerne (1836— 40). En bliv-

ende Frugt af hans Virksomhed air ere hans
literaere Arbejder (bl. a. reviderede han den
tyrkiske Bibelovers.). Dels af Helbredshensyn,
dels som Falge af de ringe Udsigter til noget
Resultat her, vendte F. tilbage til Europa, og
begyndte sin betydningsfulde og rigt velsignede
Virksomhed som Rejseprsest, sserlig for at vcekke
Kserlighed til Hedningemissionen. Paa Baseler-

MissionsselskabetsVegne rejste F. forst i Schweiz,
Frankrig og Tyskland og fra 1843 i sit Faedre-

land, til hvilket han siden lige til sin Dod vaesent-

lig helligede sine Krsefler. Isser paa Gr. af hans
nidksere Virken stiftedes Lunds Missionsselskab
1845, og F. blev Forstander for den 1846 aab-
nede Missionsskole 1 Lund. Da Missionssel-

skabet forenedes med >Svenska Missionssall-

skapet<, flyttedes Skolen 1856 til Stockholm,
men udvidedes til ogsaa at vsere en Prseste-

og Kateketskole for fattige unge Maend. F.

opgav Forstanderskabet, men beholdt Tllsyn
med Skolen sammen med en Styrelse. 1859
flyttedes den til Upsala, hvor den snart sen-

dredes til udelukkende at vsere en forberedende
Prsesteskole og endnu bestaar under Navn af
>Fjellstedtska skolan*. Siden Skolens Ledelse
1862 overgik til andre Hsender, var F. mest
paa Rejser (skont han 1862—64 var >Bruks-
predikantc i Ofverum i Smiland og 1864—72
Kapellan hos sin Ven Domprovst Wieselgren
i Gdteborg). Den Missionskserlighed, som nu
findes i Sverig, er vsesentlig en Frugt af F.s

Rejser. 1853 kreeredes han til Dr. theol. ved
Halles Universitet. I sine sidste Aar, siden

hans Hustru dede i sit Faedreland WOrttem-
berg, var F. bosat i Upsala, hvor han dede
4. Jan. 1881. — F. var en Mand af kr. Barne-
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enfold, med varm Begejstring og rig Begavelse.

Isaer var han bekendt for sin usaedvanlige sprog-

lige Begavelse og sin forbavsende Hukommelse,
der gav ham en stor Receptivitct. Som Pne-
dlkant udevede han en meget stor Indflydelse

ved sin bibelske og evang. Forkyndelse i mild
luthersk Aand samt i en varm, klar og ukunstlet

Form. Samme Egenskaber udmaerke hans
Skrifter (>Bibeln med f6rklaringar< ; Bladene:

>Lunds Missionstidningc, der endnu udkommer,
>Bibelvannen<, >FoIkskolan< og >Samariten<,

bestemt for Fanger; >Grunddragen till N. T.s

lara om det andeltga prasterskapet och ffir-

samlingens ambeten< ; >Hvad larer Bibeln om
fdrsoningen«, rettet mod P. Valdenstr&ms An-
greb mod Kirkelaeren; >Bibliska framtidsvin-

kar<). F. har ogsaa udgivet en sv. Overs, af

de symbolske Boger. Hans >Samlade skrifter<

I—III udgaves 1883—84; i III findes en Selv-

biografi (E. Ahnfelt-Laurin, P. F., hans verk-

samhet i fosterlandet mellan aren 1843—81,

1881, ikke altid paalidelig). Hj. D.
Fjellstrdm, Per, f. 2. Marts 1697 i Silbojoks

Pnestegaard i Pitea Lappmark, blev 1715 Stu-

dent i Upsala, nedsatte sig 1718 i Lappland
som Skolemester i Lycksele og virkede som
saadan i 20 Aar. I sine ledige Timer udar-

bejdede han en Graramatik og et Leksikon i

Lappisk. Af Fattigdom og Mangel paa Op-
muntring afbrod han dog Arbejdet, men optog
det atter 1734. Med offentlig Understettelse

ndgav han saa 1738 sit Dictionarium sueco-

lapponicum og sin Grammatica lapponica samt
en Overs, til Lappisk af Swebilius's Forklaring

af Luthers lille Katekisme. 1739 blev F. Spr.

i Lycksele. 1744 udgav han i lappisk Overs.:

Abc-Bogen, Psalmebogen (2. Opl. 1786), Evange-
lierne og Epistlerne (2. Opl. 1786) samt Kirke-

haandbogen og 1755 det nye Testamente. F.,

der saaledes har udfort et Storvaerk i den lap-

piske Missions og i Kulturens Tjeneste, dode
i Lycksele 30. Jnni 1764. O. A.

Fjerdingsfyrste, gr. Tetrark, var en Titel,

der i N. T. fores af folgende Personer: 1) He-
rodes Antipas, Sen af Herodes d. St., F. over
Galilaea og Peraea (Lk. 3, 1), der Mt. 14, 9 unoj-

agtig kaldes Konge; 2) hans Broder Filippos, F.

over Trakonitis o. m. ; 3) Lysanias, F. over
Abilene. Ordet F. maa efter det gr. Ords Dan-
nelse betyde enten Herredomme over 4 eller

over en Fjerdedel. Det sidste er almindeligt i

polit. Sprogbrng, stammende fra Makedonien,
som fra Arilds Tid havde vaeret delt mellem
4 F. Senere tabte Ordet dog sin oprindelige

Betydn., og i Romertiden var det en i Forasien

saedvanlig Titel paa de Fyrster, de ikke ind-

rommede Titlen >Konge «, men som kun vare
Lensfyrster af Roms Naade over ubetydelige

Landstraekninger. Der taenkes altsaa slet ikke

paa en Firdeling af Palaestina. C. J.

Flabellnm, en Vifte, der fra Oldkirkens Dage
har vaeret brugt ved Gudstjenesten og liturgiske

Optog. Ifolge de apostolske Konstitutioner (8,

12) sknlle 2 Diakoner under Messen (fra Of-

ringen til Kommunionen) staa med Laedervifter

ved Altret for at holde Insekter borte fra

Kalken. Efter Basilios's og Krysostomos's Li-

turgier skulle saadanne Vifter bruges under
Konsekrationen. I nogle italienske Kirker bruges
store Skaerme paa lange Skafter ved festlige

Processioner, og naar Paven baeres om i Baere-
stol, ledsages han af 2 eamerieri segreti, der
baere F. af Paafugle- og Strudsfjer.

Flabianos (Flavianus), Konstantinopels 8.

Biskop (446—49), var Proklos's Efterfolger og
Anatolios's Forgaenger. For han blev Patriark
i Konstantinopel, skal han have vaeret Vogter
af de hi. Kar i Byens store Kirke, og have
staaet i Ry for et helligt Levned. Om hans
Liv og Skaebne se Art. Evtykes (I, 829 f).

Flacius (VI acich, ogsaa kaldet Francovich).
Matthias, er f. 3. Marts 1520 i Albona i Istrien

(derfra Tilnavnet Myricus). Efter at have nydt
humanistisk Undervisning onskede han at ind-
trtede i et Hal. Fransiskanerkloster, men hans
Slaegtning, Provinsialen Baldo Lupetino (siden
faengslet og druknet for sin evang. Overbevis-
nings Skyld) sendte 1539 den lovende Yngling
til Tyskland, for at han kunde lsere Luthers
Tanker at kende. Forelebig kom han dog til

Basel, hvor han boede hos Simon Grynaeirs,

og derfra til Tubingen, hvorfra han drog videre
til Melanchthon i Wittenberg, forsynet med en
Anbefaling fra J. Camerarius (I, 464). Han
blev nu en af Melanchthons mest begavede Di-
sciple. I 3 Aar maatte han gennemgaa haarde
Sjaelekvaler, indtil han ved personlig Paavirk-
ning fra Luther fortes til Hvile i den evang.
Retferdiggorclseslaere. 1544 blev han Prof, i

Hebr. ; 1545 giftede han sig. Paa Grund af
den schmalkaldiske Krig maatte han 1547 en
Tid flygte til Braunschweig. 1549 udgav han
De voce et re fidei; det haedrende Forord, som
Melanchthon skrev til denne Bog, lader ikke
ane, at der allerede da var begyndt en Strid
imellem ham og F., som skulde ryste hele det
lutherske Tyskland. Paa Grund af sin Uvilje

over Interimerne 1548 gik F. til Magdeburg,
hvor han sluttede sig sammen med Amsdorf
og blev Opsynsmand ved Trykkerierne. 1557
blev han Prof, ved Universitetet i Jena, hvor
der om ham samledes en gnesioluthersk Kreds
(S. Musacus, Wigand, Judex o. fl.). 1561 blev F.

afsat, fordi han gjorde skarp Indsigelse mod
det Formynderskab, som Hertug Johann Frie-
drich evede over K. ved Censur og ved egen-
maegtig Oprettelse af et Konsistorium. F. levede
siden 1548 i uopherlig og bitter Strid. Han
erhvervede sig paa denne Maade mange Fjender,
bl. a. Kurfyrst August af Sachsen. Da denne
ophidsede Kejser Maximilian II mod P., turde
Regensburg, hvor han var tyet hen, i Laengden
ikke huse ham. Han drog da 1566 til den
lutherske Menighed i Antwerpen, for hvilken
han udarbejdede en Bekendelse og en Agende,
men da han blev nodt til at vende tilbage til

Tyskland, fandt han, at alle Dore vare lukkede
for ham paa Augusts Foranstaltning. I Strass-

burg fandt han vel en Tid Ly, efter forgaeves

at have prevet at bosaette sig i Frankfurt a.

M., men da hans Arvesyndslaere bragte ham i

Konflikt med den ham forhen venligsindede

Gejstllghed i Strassburg, blev han 1573 som
manikaeisk Kaetter domt til at romme Staden.

I Frankfurt a. M., hvorhen han nu segte, og
hvorfra han foretog en Rejse til Mansfeld, Ber-

lin og Schlesien, vaernede en behjertet For-

standerinde for et til Vajsenhus omdannet
Kloster ham en Tid, men ogsaa her traf

Udvisningsordren ham. Kun hans Dod 11.
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Marts 1575 friede ham fra at eflerkomrae

den.
F. var i en ganske uhort Grad en Stridens

Mand: den ortodokse Lutherdom saa han det

som sin Livsopgave at vierne mod alle ydre
og indre Fjender, og han udferte denne Op-
gave gennem utallige, tildels endnu utrykte,

Stridsskrifter (alene mod Osiander skrev han
17). Stor Fortjeneste indlagde han sig hos

sine Trosfaeller ved sin Kamp mod Romer-
kirken. I dette polemiske Ojemed er hans

store videnskabelige, saavel kirkehistoriske som
eksegetiske, Skrifter blevne til. Hans Calalo-

gus testium veritatis 1556 skal gennem o. 400

Eks. vise, at der altid i Kirken har vseret Msend,

som aflagde Vidnesbyrd om det sande Evang.

overfor K.s Fordrervelse. Et lignende Formaal
har >de Magdeburgske Centurier<. For at slaa

Papisterne med Historiens Vaaben skrev F.

det epokegorende Vserk, hvorved han blev den
protest. Kirkehistorieskrivnings Grundlaegger.

Ved Hjelp af en Del Medarbejdere (Marcus
Wagner, Wigand, Judex o. fl.) blev Bibliotek-

erne i Tyskland, Danmark, Skotland osv. gen-

nemsete, Bager og Haandskrifter i Msengde

kebte eller laante, Materialet derntest bearbejdet

og ordnet efterAarh., naturligvis en noget for

udvortes Inddeling. De 3 forste >Centurier<

udkom 1559, XII 1569, XIII, hvorved F. ikke

mere var Medarbejder, 1574. Polcmiken mod
Rom er skarp, men skarpsindig (saaledes er

her de psevdo-isidorske Dekretalers Uiegthed

paavist); Kilder ere benyttede i en da ukendt
Udstraekning. 1567 udgav F. Clavis scriptures

sacra, en Bibelordbog og Hermenevtik, som
afviser den allegoriske Fortolkning og hsevder

Inspirationen, omend i en meget overdreven
Skikkelse (endog de hebr. Vokalers Inspiration),

men dog har Blik for Stilforskellen mellem de
bibelske Forfattere. 1570 gav han i sin Glossa

compendiaria in N. T. en Prove paa metodisk
Skriftudltegning. — F. traadte ogsaa op mod
Schwenkfeld og mod Zwinglianere og Calvin-

ister. Men hans fleste Kampe falde indenfor

den luth. K. Sammen med Melanchthon h«v-
dede han 1552 f. den forensiske Retfserdig-

gerelseslsre overfor Osiander (se d. Art.). Men
ievrigt var der allerede den Gang en dyb Kloft

mellem F. og hans gamle Lserer. Overfor dennes
Indremmelser til Romerk. ved Leipziger-In-

tcrimet 1548 htevdede F., at Betegnelsen af de
rom.-kat. Kirkeskikke som Adiafora var at

sammenblande Kristus og Belial (se I, 26). F.

har unajgtclig Fortjeneste af at have friet den
luth. K. fra at komme ind paa Akkordens Vej,

men F. viste haardnakket Ubejeligbed til For-

lig med Melanchthon, bvis denne ikke ligefrem

tilbagekaldte, hvad han ikke vilde. Han hffiv-

dede ogsaa sin Stilling som Gnesiolutheranernes
Forer i den Majoristiske Strid om de gode Ger-
ningers Nodvendighed, idet han optraadte saa-

vel mod Filippisterne Major (se d. Art.) og
Menius som mod sin Meningsfcelle Amsdorf (I,

76), og naturligvis stod han ogsaa i den krypto-
calvinistiske Strid paa den ortodokse Side.

I den synergistiskc Strid hievdede han i Be-
gyndelsen sin Fererstilling ved Skrifter mod
Pfeffinger og sin Kollega i Jena, Strigel, men
allerede 1560 ytrede han lejlighedsvis den An-
skuelse, som, da den 1567 blev gentaget i en

Kirko-Leksikon for Norden. II.

til hans Clavis fejet Traktat, skulde hidfore

hans Fordemmelse. F. opfattede Arvesynden
som substantia formalis, idet Guds Billede ved
Faldet var bleven forvandlet til Satans, saa at

Mennesket i Omvendelsen ikke blot forholdt

sig pure passive, men rasede mod Gud. Nu
rejste ikke blot Filippisterne sig mod ham,
men ogsaa Gnesiolutheranerne som Wigand og
Hesshusius, hvilken sidste var utnettelig i at

give forvraengede Fremstillinger af dette >ma-
nikseiske Kstteric I Strassburg blev der ud-
talt en formelig Ksetterdom over ham, og han
blev nu en enlig Mand, forladt af sine gamle
Venner. — At F. i Skarpsindighed hajvede sig

hojt over sine ortodokse Meningsfreller er lige

saa uomtvisteligt som hans grundige Lsrddom
og enorme Arbejdskraft, og de nyere Forskere
have paavist Uholdbarheden i mange af de Be-
skyldninger og Forhaanelser, som hans fllip-

pistiske Modstandere udslyngede imod bam.
Men han var en af Tidens mest fanatiske

Kamphaner, som med den ubonharligste Kon-
sekvens og uden Forstaaelse for andre Syns-
punkters Berettigelse forfegtede, hvad han holdt
for segte Lutherdom. For dennes Vsesen havde
han unxgtelig et klarere Blik end mange i

hans Samtid. Selv i Arvesyndslwren maa man
maaske snarere bebrejde ham en ny og let

misforstaaelig Formulering af Luthers Tanker
end egentlig Genoptagelse af den manitoeiske
Dualisme (W. Preger, M. Flacius, I—II, Erl.

1859—61). r. A.

Flagellanter, se Svebebredre.
Flaminio, Marco Antonio, italiensk Digter.

Son af Digteren og Filosofen, Prof. Giovanni
Antonio F. i Bologna, blev fodt i Serravalle

1498. Han sluttedc sig til Ref. og var en af

de >hejt dannede Literater<, som Teatinerne
opsporede i Napoli og udpegede som >farltgc

Ktettere< ; de andre vare Valdes, Vermiglio og
Ochino (O. Jensen, Giovanni Pietro Carafla,

Kbhvn 1880, S. 115). Han havde imidlertid

en Velynder i Kard. Alessandro Farnese, paa
hvis Tilskyndelse han gav sig til at oversactte

Psalmerne paa Latin. Foruden en Explanatio
in I.ibrum Psalmorum udgav han en Para-
phrasis in XXX Psalmos versibus scripta og
Carmina de rebus divinis. Hans Digtning er
praeget af dyb Fromhed, og han var en af dem,
der paa den Tid skrev de bedste lat. Vet's.

Paul III tilbod ham 1545 Stillingen som Sekre-
t«r ved Tridentiner-Konciliet, men han afslog

dette Tilbud, efter nogles Mening paa Grand
af sine ref. Anskuelser, muligvis dog af Hel-

bredsbensyn. I Antonio Caracciolos Vita Pauli

IV (O. Jensen, Caraffa, S. 199 f.) skildres han
som en Mand, der udmsrkede sig ved hoj

literser Dannelse og gode Ssder, men i mange
Aar var en Kaetter, iscer i Lsren om Retner-
diggoreise, gode Gerninger og Helgenpaakald-
else, og tilsidst forttelles, hvorledes han inden
sin Dod i Rom 1550 blev fort tilbage til Romer-
kirkens Lsre. Hans Skrifter bleve opforte paa
Listen over forbudte Boger. Fr. M. Mancur-
tius udgav hans Digte tilligemed en Levneds-
beskrivelse, Padova 1727 og 1743 (hans aande-
lige Digte ere ofte udg. ; overs, paa Fr. af Anne
de Marquets: Divines Polsies, Paris 1568; paa
Tysk af H. E. Schack: >Lieder nach Flaml-
nius«, Gotha 1775, og af C. P. SchOter, Mainz
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1847 ; hans Epistolce familiares ere ndg. af Cap-
poni, Bologna 1744). C. E. F.

Flatt, Johann Friedrich, wurttembergsk
Teolog af den seldre Tubingerskole (>der ra-

tionale Supranaturalismus<), var 1785—92 filos.

Prof, (den forste, der teste over Kant), fra

1792 teol. Prof, i Tubingen. Sammen med sin

Laerefader Storr og Sflskind udgav F. >Maga-
zin fur chr. Dogmatik u. Moral < (1796 f.). F.s

Forelsesninger vare ofte Opbyggelsestimer, hans
Praedikener Forelsesninger. Han virkede for

Missionen ved Foredrag. D. 1821. Kn. H.
Flattich, Johann Friedrich, wurttembergsk

Praest, f. 1713 af adelig mahrisk Emigrantshegt.

Opdragen i Kloster-Denkendorf blev han en
af I. A. Bengels bedste Disciple i det praktiske

Kirkeliv. Efter endt Studietid i Tubingen vir-

kede han nidkaert som Sjselesorger og Paedagog,

sidst i Munchingen fra 1760. D. 1797. Den
fromme og originate >Fader Flattichs< Navn
lever endnu i Folkemunde; mange traeffende

Ord og Svar tilskrives ham. Kn. H.
Flavia Domitilla, se Domitilla-Katakomben

(I, 664).

Flavianus, se Flabianos.

FUchier, Esprit, f. 1632 i Pernes i Nterh.

af Avignon, blev 1648 optaget i Doctrinariernes
Kongregation (I, 654), men traadte snart ud af
denne, rejste til Paris og lagde sig efter Digte-

kunsten. En Tid var han Lserer paa Landet og
i Narbonne, men derfra vendte han tilbage til

Paris, hvor han virkede som Kateket og var en
hyppig Gaest i Hotel de Rambouillet, et Samlings-
sted for Skonaander. I denne Tid skrev han sine

Mimoires sur les Grands-Jours, tenues a Cler-

mont-Ferrand en 1665—1666, en Skildring af
Striden mellem Jansenisterne og Jesuiterne;

Bogen er dog forst udg. af B. Gonod, Paris

1844 (ny Udg. ved Chlruel med Indledning af
Sainte-Beuve, Paris 1856), og dens frivole Tone
paa nogle Steder vakte i Begyndelsen Tvivl
om, at den var skrevet af F. 1668—86 var
han Laerer for Dauphin, og til Vejledning for

ham udgav han moraliserende Skrifter. Under
sit Ophold ved Hoffet kom han i Forbindelse
med Bossuet og fik Lejlighed til at udvikle
sine Evner som Praedikant. Som Taler havde
han mere tilfaelles med Bourdaloue og Mas-
sillon end med Bossuet, og han var ogsaa mere
liberal end denne, men han var ikke saa frem-
ragende som nogen af de tre; hans Praedikener
udmaerke sig ved sindrige Kombinationer i et

elegant Sprog, men ikke ved stor Originalitet.

Det var hans Serge- og Lovtaler, der gjorde
ham beromt, isaer hans Tale over Konvertiten
Marechal Turenne. 1673 blev han Medlem af
Akademiet, samme Dag som Racine, og 1685
Doktor ved Sorbonne; 1686 blev han Biskop
af Lavaur og allerede Aaret efter Biskop af

Ntmes, i hvilken Stilling han dede 1710. Han
grundede et Akademi og sogte ivrigt at om-
vende Protestanterne. Foruden Oraisons funi-
bres (Paris 1680, ny Udg. 1878), og Pantgyri-
ques des Saints (Paris 1690), udgav han: Hi-
stoire du cardinal Ximenis, I— II, Paris 1693.
Hans samlede Vaerker udkom i 10 Bd. i Ntmes
1728 og Paris 1825; en ny Udg., I— II, er be-
sarget af Migne, Paris 1856 (A. Delacroix, Hi-
stoire de F., I—II, 2. e*d. Paris 1856; A. Fabre,
La jeunesse de F., I—II, Paris 1882). C. E. F.

Fleet-Giftermaal var Bensevnelsen paa hem-
melige .lEgteskaber i England, der bleve ind-
viede af Praester, som sad faengslede i Londoner-
Gaeldsfaengslct Fleet. Mange for Gseld faengslede

eng. Praester sogte nemlig at yene Penge ved at
indvie ^Egteskaber, der vel vare gyldige for
Loven, men af en eller anden Grund mislige.

Lige indtil Hardwickes Lov af 1753 vare saa-

danne F.-G. ret almindelige; men den naevnte
Lov opstillede Krav for Indgaaelsen af kirkl.

iEgteskaber, der umuliggjorde Fortsaettelsen

af iEgtevielserne i Fleet.

Flegon, rom. Kr. (Rom. 16, 14), var efter

Legenden en af Kristi 70 Disciple og senere
Biskop i Marathon.

Fleischer. 1) Adolf Fredrik Hilarins, ir-

vingiansk Tilsynsmand, er fodt i Aarhus 12.

Juni 1816. Efter 1836 at vaere blevet Student
tog han fat paa Teol., men maatte paa Grund
af Sygdom opgive Studiet. Han blev 1843
Adjunkt paa Herlufsholm, men 1850 fik han,
da han giftede sig, sin Afsked. Han bosatte
sig da i Naestved og tog Landmaalereksamen.
1852 rejste han til Napoli for at haeve en Arv,
der var tilfaldet ham, og efter Hjemkomsten
nedsatte han sig i Hillerod som Landmaaler;
siden kobte han Nybogaard ved Helsingor.

1854 valgtes han til Folketingsmand i Svend-
borg Amts 4. Valgkreds. Paa denne Tid laerte

han den irvingianske Forfatter Charles Bdhms-
(I, 849) Skrifter at kende, og paa en Rejse til

Berlin traadte han i Forbindelse med de saa-

kaldte apostolsk-katolske Menigheder og blev
1861 ordineret til Forstander for den samtidig
i Kbhvn oprettede Menighed, og tillige blev han
Tilsynsmand for de mindre Menigheder, der
dannede sig andre Steder i Landet. Ved et
Skrift >Om Kristi Tilkommelse og de forud-
gaaende Tegn< sogte han 1863 at vaekke Op-
maerksomhed for Sektens ejendommelige Laer-

domme. — 2) Esaias F., dansk Prsest, f. i

Kbhvn 25. Okt. 1633, blev 1652 immatrikuleret
ved Universitetet Her kom han i Beroring
med Svsermeren Niels Svendsen Cbronich (I,

507), og han lod sig forlede til at bruge meget
ubetaenksomme Ord om Kbhvns Sognepraester,

fordi de ikke gjorde deres Skyldighed. Der
blev da anlagt Sag mod ham ved Konsistorium,
og han frademtes alle sine akademiske Rettig-

heder. Han drog derpaa 1656 udenlands og stu-

derede ved mange forskellige Universiteter i

8 Aar. Da han kom hjem var der intet til

Hinder for hans Befordring. Han blev 1665
efter at have taget Magistergraden Spr. ved
Helligaandskirken. Han maatte som saadan
ledsage Griffenfetd til Skafottet, vistnok efter

dennes eget 0nske. Af Svaermeriet var der
intet tilbage, men han var en uforfaerdet og
djaerv Mand; da han 1670 skulde holde Guds-
tjeneste og takke Gud for Freden med Sverig,

kaldte han denne en skammelig og skidden
Fred, hvad der ikke blev vel optaget: >der
sprang siden gode Penge for ham til dem, der
talte hans Sag i Lave<. Han dode 5. Febr.
1697. L. K.
Fleming, Paul, Laege, Digter, f. 1609 i Har-

tenstein, gennemgik den laerde Skole i Mitt-
weyda og kom til Universitetet i Leipzig, hvor
han studerede Laegevidenskaben og tillige lagde
sig efter Digtekunsten, tilskyndet dertil af Opitzr
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for hvem han naerede en stark Beundring.
1632 tog han den filos. Magistergrad ; men Aaret
efler maatte han paa Grnnd af Trediveaars-
krigen forlade sit Faedreland og gaa til Holsten.
Hertug Frederik af Holsten-Gottorp stod da i

Begreb med at sende et Gesandtskab til Moskva,
og ved Venners Hjaelp kom F. med som Hof-
junker og drog afsted i Okt. 1633. Vaaren
1635 kom han tilbage til Holsten, men allerede

Hasten s. A. gik han med et starre Gesandt-
skab til Persien. Paa denne Rejse havde han
megen Moje og mange Farer at udstaa og kom
ferst Sommeren 1639 tilbage til Holsten. Han
nedsatte sig nu i Hamburg som Laege, men
dede allerede 2. Apr. 1640. Som Digter er

han naerbeslaegtet med Opitz, dog langt mere
begavet. Naar han imidlertid selv har udtalt,

at hans Digternavn vil blive nsevnt, til Verden
staar i Brand, er dette Ord ikke gaaet i Op-
fyldelse, med mindre man tanker paa hans
Rejsepsalme, >In alien meinen Thaten«, som
han digtede, da han 1633 gjorde sig rede til

sin ferste Rejse. Denne Psalme er kommen
ind i de fleste tyske Psalmebeger. Den blev
oversat paa Svensk o. 1680 og optoges i Swed-
bergs Psalmebog. Paa Dsk. (Pontopp.s Psbg.

Nr. 422, jvfr. Landstads Nr. 597) er den over-

sat af iEgidius: >I alle mine Sager< (E. E. Koch,
Geschichte des Kirchenlieds u. Kirchengesangs,
III. 73 f.). J. N. S.

Flensbnrg, Wilhelm, tilherende en, fra Sen-
derjylland stammende, skaansk Prasteslaegt, blev
fodt i Sodra Rorum i Lunds Stift 3. Aug. 1819;
han blev Dr. phil. 1841, Docent i systematisk
Teol. 1847, teol. Adjunkt 1849, Prof, i Dogma-
tik og Moral 1858, Dr. theol. 1860, Biskop i

Lunds Stift og Universitetets Prokansler 21. Dec.

1865 og dade 31. Okt. 1897. — I sin tidlige

Ungdom modtog F. uudslettelige religiese Ind-

tryk dels gennem Schartaus 2 Disciple, Prof.

Florman og Prof. Holmbergsson, dels gennem
Provst Kallenbergs Virksomhed i Tygelsjd med
det kraftige lutherske Menighedsliv der. Hans
eminente, videnskabelige Begavelse udvikledes
i den nye Tid, som var skabt ved Lunds teol.

Fakultet af Ahlman, Reuterdahl og Thomander.
Hestterminen 1841 holdt Melin sine beramte,
mod Strauss rettede, Korelasninger over Jesu
Liv, om hvis Virkninger F. ytrer, at >man er-

farede en lignende Stemning som den, der gen-
nemtraengte den seldste Discipelkreds. da Raabet

:

•Herren er sandelig opstanden og set af Peter*
pludselig hertes«. Martensen begyndte med
sin Afhandling om >Den menneskelige Selv-

bevidstheds Autonomi< (1837) sin ikke mindst
i Lund med den mest levende Interesse fulgte

teol. Produktion. Under disse Forhold udgav
F. 1847 sin Docentafhandling >Om Guds alle-

stadesnarvarelse<, maaske det skarpsindigste
Originalarbejde af den sv. spekulative teol.

Literatur. Det er ogsaa blevet sagt, at F. var
den skarpsindigste sv. Tanker efter Bostrdm.
Han vender sig mod Panteismen hos Hegel-

Strauss paa samme Tid, som han erkender, at

Hegel >gennem sin storartede Opfattelse af

Livet og Tilvaerelsen* har givet Forudsaetninger
for >en virkelig, til Grunden gaaende Begrib-
else af Krdm.s Dogmer*. 1849 udkom F.s Iat.

Adjunktafhandl. om den rette Betydning af
Parablen Lk. 16, 19—31, og 1855—63 redige-

rede han med E. G. Bring og A. N. Sundberg
•Svensk Kyrkotidning<. Redaktorernes Soli-

darity fremgaar af, at de ikke brugte Signa-

turer. Af F.s Afhandlinger heri maa saerlig

naevnes >Om arfsyndens tillraknelighet< (1858).

Hans Rektorprogram 1865 indeholder en Kritik

af Schleiermachers Forsoningsltere og bans Ind-
bydelsesskrift til Doktorpromotionen 1868 en
Afhdl. >Om den naturliga viljans formaga i and-
ligt hanseende<. Hegels Indflydelse paa hans
Docentafhandl. spores ikke i hans felgende

Skrifter. — Hele sit Liv elskede F. Studierne
og fulgte saavel med i den teol. som den filos.

Literatur. Saerlig beundrede han Martensens
og Dorners Skrifter. Som Laerer anses F. for en
af de ypperste, Lund har ejct. Ikke mindre over-

legent deltog han i den parlamentariske Debat
(den sidste Staeuderrigsdag 1865—66 og Kirke-

mederne 1868, 73, 78, 83). Hans beramte, af
patriotisk Begejstring baarne Forsvarstale for

Stasnderrepreesentationen er 1897 optrykt i

Festskriftet >At minnet af C. J. Bostrdm 1797
—1897c.

I o. 32 Aar beklaedte F. Lunds Bispestol og
det dermed forbundne Universitets-Prokansler-

embede. Hans representative og humanistisk
gennemdannede Personlighed gjorde ofte et

uforglemmeligt Indtryk ved de akadem. Fester

(1868 ved Hertug Oscars Doktorpromotion under
Jubelfesten ; 1893, da han som Olding faestede

Laurbaerkransen til Minde om de 25 Aar paa
Kongens Hoved). Rigest og alsidigst kom hans
aandelige Kraefter Bispegerningen til Gode. Det
store Stift havde i ham sit aandelige Centrum.
Til Fremme af teol. Dannelse bidrog de aarlige

Stiftskonferenser, hvor teol. og kirkelige Emner
behandledes under hans Ledelse. Almindelige
Pnestemeder (Stiftssynoder) afholdtes 1870, 76,

83 og 91. F.s Programforedrag ved disse be-

handlede Here for Pnesterne vigtige Tidssporgs-

maal (1870 >Om prestens narvarande stall-

ning i den sv. kyrkan< ; 1876 >Om den narv.

religiosa rSrelsen inom den sv. k. och kyr-

kans deraf beroende framtidsutsigter<, hvori
han ensker Laegmandsarbejdet organiseret om
Praestestanden som Menighedens naturlige Midt-
punkt; 1883 >Teologiens vetenskapliga betyd-
else och varde< ; 1891 >Om presteden till dess
sedligt religiosa vigt och betydelse«). — I hans,

efter hans Dad udgivne, 5 Hefter >Prestvig-

ningstal< meder os, ligesom i hans hele Livs-

gerning, en Aand, staerk i Tro, i Ben, i Kaer-

lighed og i Taalmod. O. A.

Fletcher (de la Flechere), John William,
>Metodismens Helgen«, fedtes i Nyon i Schweiz
1729, men kom tidlig, efter et kort Ophold
som Soldat i Portugal, til England. Han var
ferst Praest i Madeley, hvorJohn Wesley besegte

bam og glaedede sig over hans fulde Kirke.

1768 blev han Forstander for det Kollegium i

Trevecca, som Lady Huntingdon aabnede, men
da Praedestinationsstriden udbred, stillede F.

sig helt paa Wesleys Side og forsvarede, bl. a.

i Checks to Antinomians (1771), baade med
Skarpsindighed og Humor den arminianske
Opfattelse (I, 144) over for Toplady, Shirley og
den unge Rowland Hill. Wesley satte over-

ordentlig stor Pris paa F. og mente, at han
vilde vaere den bedste Efterfelger, han kunde
faa som Leder af >Selskaberne< (se Art. Metod-

5*
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68 Fletcher — Fliedner.

isme). Men F. lsengtes efter Ro og Stilhed og
feltc sig for svag til at lade sig udpege til en
saadan Stilling. Han rejste til Schweiz for at

genvinde sit Helbred, og da det nogenlunde
var lykkedes, vendte han tilbagc til England og
segtcde 1781 Miss Mary Bosanquet, en af Me-
todismens betydeligste Erobringer i den kvinde-

lige Verden. Men allerede 14. Aug. 1785 dede
han ; Wesley holdt Ligtalen over ham og skil-

drede denne sin Ven som >en stor og god
Mand<.
Flenry (Floriacus) ved Loire, et beromt

Benedictiner-Abbedi, blev stiftet o. 650 af

Abbed Leodebod af St. Anian, senere Biskop
af Orleans. Klostrets ferste Abbed var St.

Momble (Mummolus). Han skal have ladet

Munken Aigulph, der siden blev hans Efter-

felger i Abbedvserdigheden, gaa til Monte Cas-

sino for at hente Benedicts Lig, og denne dyre-

bare Relikvie var en af F.s sterste Skattc, der

lige til Reformationstiden aarlig samlede Tu-
sinder af Pilegrimme i det franske Kloster.

For at Kvinderne, som ikke maatte trcede over

F.s Taerskel, ogsaa kunde faa Lejlighed til at

naerme sig den dyre Helgenlevniug, blev Bene-
dicts Lig af og til udstillet paa en skovkranset
Plads. Klosterskolen i F. nod i lang Tid stor

Anseelse, navnlig i den beremte Abbos Dage
(I, 11). Der kom ogsaa mange Englaendere til

F. for at blive indviet i Videnskaberne og laere

klosterlig Tugt. En af Abbos Disciple, Con-
stantin, stod i Brevskifte med Gerbert (Syl-

vester II). En Maengde Beger bleve afskrevne

i F., saa at Klostret kom i Besiddelse af et

stort og vserdifuldt Bibliotek. I det 17. Aarh.

sluttede F. sig til Mauriner-Kongregationen.
Flenry. 1) Andr6 Ercole F., Kardinal, fedtes

i Languedoc 22. Juni 1653. 15 Aar gl. blev

han Domherre i Montpellier, senere aumdnier
hos Ludvig XIV og 1698 Biskop af Frejus.

1715 gav han paa Grund af Alder og Svagbed
Afkald paa sit Bispedemme og blev da Op-
drager for den senere Ludvig XV. 1726 fik

han Kardinalpurpuret og blev kort efter Ferste-

minister. Som saadan styrede han Frankrig
til sin Ded (1743). — 2) Claude F., fr. Kirke-

historiker, fodtes i Paris 6. Dec. 1640 og blev

opdraget hos Jesuiterne i Clermont. 1658—67

var han Parlamentsadvokat, men derpaa traadte

han ind i den gejstlige Stand. 1680 betroede
Ludvig XIV ham Opdragelsen af et af sine

ueegte Bern (Prinsen af Vermandois), og 1684
modtog han efter sin Elevs Ded Cistercienser-

Abbediet Locdieu i Stiftet Rodez. 1689 fik han
Del i Undervisningen af 3 af Ludvig XIV's

Bernebern, og til Len herfor overdrog Kongen
ham 1706 det rige Abbedi Argenteuil ved Paris.

1716—22 var han Skriftefader hos Ludvig XV;
han dede 14. Juli 1723. Ved lionet levede han
meget tilbagetrukket, tidlig og silde sysselsat

med Studier. De mest bekendte af hans Skrifter

ere hans Kirkeret (1677) og en vidtleftig Kirke-

historie i 19 Kvartbind (1690—1719), der begge

ere praegede af Gallikanismen. Hans Kirke-

historie blev fortsat af Jean Claude Fabre (S. 3).

F.s mindre Skrifter ere samlede i Opuscules

(Ntmes 1780) og Nouueaux opuscules (Paris

1807).

Fliedner. 1) Georg Heinricb Theodor F.,

>Diakonissegerningens Fornyer i vor Tids evang.

Kirke<, f. 21. Jan. 1800 i Landsbyen Eppstein
i Nassau, hvor hans Fader var Praest, med en
hel Raekke Mtmiend af lutherske Praester:

ogsaa hans Moder var Praestedatter. 1813 dede
Faderen fra Enke og 11 Bern, hvis Ned egedes
ved Krigens Uro, lndkvartering og Plyndriug.
Venner, hvem det gaestfrie Hjem i den smukke
Egn havde staaet aabent, hjalp ved en Ind-
samling bl. a. F. og hans aeldre Broder til at
studere; dog maatte han alt fra 14 Aars Al-
deren tjene Bredet ved Undervisning og serge
for sig selv i de fleste Henseender. Student
1817 studerede han i Giessen, Gdttingen og ved
det teol. Seminarium i Herborn, hvorfra han
udgik som Kand. 1820. Positive Tilskyndclser,

modsat Tidens saedvanlige Retning, fik han af
Prof. Heidenreich i Herborn og Pastor Kraft i

Kdln, der brugte ham som Sekretser ved sit

Bibelselskab, en Filial af det britiske. Ved sin
store Sparsommelighed og Nejsomhed lykkedes
det ham at foretage Here Rejser, hvor han bl.

a. blev grebet af Franckes Anstalter i Halle.

Fra en begyndt Laerergerning blev han kaldet
til Praest i det lille Kaiserswerth ved Rhinen,
hvor han en Gang paa en Vens Opfordring
havde holdt Prevepraediken, og hvortil han
kom i Jan. 1822, knap 22 Aar. En evang.
Menighed paa et Par Hundrede Sjaele (Resten
er rom.-kat.) kunde ikke give hans ualminde-
lige Virkekraft — han sagde f. E., at han >aldrig

i sit Liv havde haft Tid til at ryge!« — Ar-
bejde nok, men viste ham udover sine Gnenser,
og dette saa meget mere, som en Fabriks Kallit,

kun 4 Uger efter hans Indssettelse, gjorde de
fleste af hans Sognebern bredlose og bragte
Regeringen til at taenke paa at oplese Mcnig-
heden. For at forhindre dette foretog han i

1'
., Aar en lndsamling forst i Rhinprovinsen,

saa i Holland og England, hvis staerke Trosliv

og rigt udviklede kr. Filantropi han tilegnede

sig baade med Hoved og Hjerte. Den ferste

Frugt efter Hjemkomsten var Stiftelsen af det
Rhinsk-westphalske Faengselsselskab
(Juni 1826), det aeldste og vigtigste i Tyskland,
hvis Sekretser han var i en Aarrakke. For-
inden havde han ved talrige Beseg forvisset

sig om, hvor slet Tilstanden var i Faengslerne,

uden ordentlig Klassifikation af Fangerne, uden
Undervisning og Sjaelepleje, uden Sysselsaettelse

i Straftetiden og uden Omsorg for de Iesladte.

Vigtigere endnu var det dog, at han selv fri-

villig paatog sig fra 1825—28 at praedike hver-
anden Sendag i Faengslet i Dusseldorf, hvortil

han uden Hensyn til Vejret gik paa sin Fod
de Vt Mil. Hans 0nske om i 14 Dage at
blive indespaerret med Fangerne, for rigtig at
kende deres Lod, kunde ikke opfyldes. Men
Myndighederne tog sig efterhaanden af hans
Oplysninger og Raad, der stettcdes ved saa
uegennyttig og opofrende Handling. Efter at
han med oflentlig Understettelse atter havde
besegt England og Skotland for mcrmcre at
undersege Sagen, skred han (Sept. 1833) til Op-
rettelsen af den ferste Kaiserswerth-Anstalt,
>Asylet for kvindelige Straffefangerc,
hvor de kunde oplaeres til at paatagc sig en ha?-

derligTjeneste. Dets ferste Lokale var det navn-
kundige Lysthus i Prostegaardshavcn, der nu er
kebt til Diakonisse-Huset og indeholder F.s
Buste. Det benyttedes endnu en Gang (1 835) til at
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grundlaegge et Asyl for Smaabern efter engelsk

Monster. Alt dette var dog kun Etapper paa
Vejen til bans Hovedgerning, Grundlaeggelsen

af det forste Diakonissehus (I, 631) i Okt.

1836. I hans forste Udtalelser derom (fra

1823) se vi, at han, ligesom saa ofte andre,

endnu ikke klart adskilte Enkerne (1 Tim. 5)

og Diakonisserne ; senere blev det den praktiske

Mand klart, at >ikke under 60 Aar< betegner

hines Kald som en Haedersstilling og et Til-

synshverv, medens Diakonisserne behove de
yngre Aars Kraft til deres personlige Arbejde
blandt syge og fattige, som de senere maa
opgive, naar de naa bin Alder. Med al sin

Kraft arbejdede ban paa denne Sags Udvikling

og stettede gerne med Raad og Daad enhver,

som vilde tage den selvstaendigt op. Han naaede
ogsaa at have sine Sostre virksomme i 4 Ver-

densdele, medens 29 andre Diakonissehuse stode

i Forbund med Kaiserswerth. Mange fyrste-

lige Personer og fremragende Kr. havde besogt

ham, mangfoldige Kvinder fra nser og fjern

faaet Uddannelse der. Universitetet i Bonn
havde kreeret ham til Dr. theol., skent hans
Skrifter hverken ere mange eller betydelige

(Beskrivelse af nogle af hans Rejser, en Vise-

bog for Asyler, Martyrhistorier og Kalender-
biografier). — En Brystsygdom, som aldrig rigtig

kunde lieges, da han hverken undte sig Tid
eller Ro til at komme sig af den, medferte
efterhaanden stor Svaghed, som dog heller

ikke kunde hindre den rastlose Mand i at rejse

og arbejde til det sidste. Han dode den 4. Okt.

1864 (Georg Fliedner, Th. F., Kurzer Abriss

seines Lebens u. Wirkens, 3. Aufl., Kaiserswerth,

1892). — 2) Friederich F., en af foregaaendes

talrige Born (af hvilke Georg og Heinrich ere

Praester og Minna Forstanderinde ved An-
stalterne i Kaiserswerth), er f0dt 10. Juni 1846

i Kaiserswerth. Da Spanien i 1868, ved Dron-
ning Isabellas Forjagelse, flk Religionsfrihed,

optog man fra flere Sider Arbejdet for dets

Evangelisation. Ogsaa i Tyskland vaktes In-

teresse derfor, og Kredse dannedes i Stuttgart,

Berlin og Barmen. Imidlertid havde den unge
Kand. F. i Paasken 1869 vsret i Spanien og
vendte hjem, begejstret for Opgaven. Grev
Andreas v. Bernstorff foretog en Rejse dertil

for at undersoge Forholdene, og i Efteraaret

1870 kunde F. drage til Madrid (over Sicilien

paa Grand af Krigen) som Afsending for den
tyske Komite' med Greven som Formand og
Pastor Hildebrand i Berlin som Sekreber. Med
Faderens Nojsomhed. rastlose Arbejdsomhed
og praktiske Organisationstalent har F. for-

staaet at drage ikke alene Tyskland, men ogsaa

Storbritannien (han er gift med en skotsk Dame)
og delvis Norden ind i Interessen for sit Ar-
bejde, der nu (Statistik 1898) sysselssetter 2

tyske og 1 spansk Priest, 1 teol. Kand. (F.s

Sen) og 4 Evangelister foruden 20 Lserere og
Lsererinder og 4 Boghandlere, udgiver 2 Tids-

skrifter, af hvilke det ene, >Bornevennen<,
ogsaa naar til det spansktalende Amerika (3000
Eks.), underholder 56 forseldrelose Born og
underviser 473 Born i Dagskoler, 112 i Aften-

skoler. Samtlige Ejendomme ere vurderede til
i

li Million Pesetas (= Francs) med Grundstykker
til 600,000 Pesetas ; de vigtigste ere Jesuskirken
med Skoler, Bornehjem og et lille Hospital i

Calatrava-Gaden 27, og Ynglingehjemmet med
Latinskole i Bravo Murlllo 61 i Madrid. Hoved-
opgaven er at vinde Bornene som Fremtidens
Ba?rere, og nsesten hele hans Laererkorps er
ogsaa allerede udgaaet fra hans egne Opdrag-
elsesanstalter. At F. har en ikke ganske ringe

Betydning, synes ogsaa at fremgaa af det Had,
han er Genstand for fra Jesuiternes Side; han
har maattet ksempe sig frem Skridt for Skridt
mod Fjendernes Magt og List; selv Fsngslet
har han maattet prove (F., Das Evangelium in

den rfimischen Landen, ovs. paa Dansk; Dal-
ton, Deutsche Mitarbeit an der Evangelisation
Spaniens, Berlin 1895). N. D.

Flint, Robert, skotsk Religionsfilosof, fodtes

1838 i Naerh. af Dumfries, studerede i Glasgow,
var Prsest 1859—64, blev derpaa Prof, i Moral-
fllos. og polit. Okonomi i St. Andrew's og
1876 teol. Prof, i Edinburgh. Han har bl. a.

skrevet: The Philosophy of History in France
and Germany (1874), Theism (Balrd lectures

for 1876), og Anti-Theistic Theories (Baird lec-

tures for 1877) og paataget sig at skrive en
Religionsfilosofi til The International Theolo-
gical Library.

Flir, Alois, Rektor for Maria dell' Anima i

Rom, fodtes i Landeck i Tirol 7. Okt. 1805,

gik i Skole i Innsbruck, studerede i Wien, ferst

Medicin. senere Teol., blev preesteviet 1834 og
Aaret efter udnsevnt til ekstr. Prof., 1844 til

ord. Prof, i klassisk Literatur og iEstetik i

Innsbruck. 1848 var han Medlem af Frank-
furter-Parlamentet, senere Embedsmand i det
osterrigske Kultusministerium. 1853 blev han
Rektor for Maria dell' Anima, senere tillige

uditore delta rota Romana og pavelig Huspnelat.
Han dode 7. Marts 1859. Efter hans Dod ud-
gav L. Rapp en Samling af hans Breve under
Titlen >Briefe aus Rom< (Innsbr. 1864); de give

ret maerkelige Bidrag til Romerk.s nyere Hist.

F. skrev 1855 en nordisk Tragedie: >Regnar
Lodbrog oder der Untergang des nord. Hei-

denthums«.
Flodin, Johan Gnstaf, f. 18. Jan. 1741, filos.

Mag. i Upsala 1764, ord. Hofprsedikant 1771,

Spr. i Adolf Frederiks Menighed i Stockholm
1773, Dr. theol. 1779, Pastor primarius 1786,

kgl. Overhofprsedikant og Konfessionarius 1792,

Ordensbiskop 1794, Biskop af Vesteras 1800,

d. 4. Jan. 1808. 1786 blev han Kronprins
Gustaf Adolfs Religionslaerer og vedblev som
saadan til den unge Konges Konflrmation 1794.

Han anses for at have bidraget meget til Gustaf
Adolfs Iver for den rene Lasrc og angives af

Adlerbeth som Ophavsmand til det kgl. Cir-

kuhere (27. Dec. 1799) til Rigets Konsistorier,

der opfordrer disse til at beksempe Tidens >for-

vendte Oplysningc og tilse Prasterne, >at Guds
Ord bliver af dem, i Overensstemmelse med
deres Pligt, redelig pra?diket, og Kristi Lsre i

dens Renhed fremstillet efter den luth. Be-
kendelse, som antagen er<. O. A.

Flodoard, frankisk Kronikeskriver, f. 894,

var Arkivar ved Kirken i Reims og kom til

Rom under Pave Leo VII (936—39). Der for-

fattede han i Heksametre et stort Vaerk i

3 Dele, af hvilke de 2 forste handle om Kristi

Gerninger og de sidste palaestinensiske og an-

tiokenske Helgener, den sidste i 14 Beger om
de rom. Paver. Hele V«rket er helliget iErke-
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biskop Rotbert af Trier, som indtraengende op-
fordrede F. til at skrive Reimser-Kirkens Hi-

storic. Denne Opfordring fulgte F. i sin Hi-
storia Remensit ecclesice (trykt i Mon. Germ.
XIII, 405—599), der gaar til Aaret 948 og er

et i hej Grad fortjenstfuldt Arbejde, som paa
mange Punkter stotter sig paa Aktstykkerne.
Den Del af Skriftet, der omhandler hans egen
Tid, er for en Del gentaget i hans Annates
(Mon. Germ. Ill, 363—408), der gaa fra 919—
966 (om disse se G. Monod i Revue critique

1873, II). F.s Bearbejdelse af Stoffet er meget
mangelfuld, men dette er samlet og gengivet

med stor Paalidelighed og Sandhedskasrlighed,

og han bringer en stor Ma'iigde vaerdifulde

Efterretninger ikke alene om Forholdene i

Frankrig, men ogsaa om Lothringen og det
ostfrankiske Rige. I sin Alderdom traadte han
ind i Klostret St. Basle ; 966 dode han, syssel-

sat med Annalerne nsesten til sin Dodsdag.
Florentiner-Konciliet, se Firenze.

Florentini, Theodosius, Slaegtning af Biskop
Nikolaus F. af Chur (d. 1876), f. 1808 i Mun-
ster i Graubunden, traadte 1825 som Novitse

ind i Capuciner-Ordenen og stiftede senere et

relig. Samlag for Kvinder, der gav sig af med
Undervisning, Syge- og Fattigpleje og forplan-

tede St. Vincents-Foreningernes Arbejde til

Schweiz. Efter at have virket i forskl. Kan-
toner blev F. 1860 Generalvikar i Chur, og han op-

traadte i den folgende Tid som Organisator paa
det sociale Omraade. Han dode 15. Febr. 1865
(Krautbahn, P. Th., sein Leben, sein Wirken
und seine letzten Lebensstunden, St. Gallen,

1865).

Florentius Radewijns, se Badewijnsson.
Florents, se Firenze.

Florez, Enrique, sp. Kirkehistoriker, f. i

Valladolid 14. Febr. 1701, traadte ind i Au-
gustiner-Ordenen og blev Doctor y Catedratico

ved Universitetet i Alcala, Rektor ved det kgl.

Kollegium ssteds, teol. Konsulator hos Casti-

liens overste Embedsmand og tilsidst sin Or-
dens Generalassistent for Spanien. Han dode
i Madrid 1773. Den frugtbare Augustiners
Hovedvasrk er Espana Sagrada, der med Fort-

sa;ttelserne udgor 47 Bd., af hvilkc F. selv har
udgivet de 29 forste (1747—74). Det indeholder
Spaniens Bispe- og Klosterhistorie og en Msengde
voerdifulde Biografier og Undersogelser om en-

kelte omtv'stede eller dunkle Punkter.
Floriacensere eller Floriensere se Fiore.

Florian, Vaernehelgen for 0vre-0sterrig, paa-
kaldes navnlig mod Fare fra lid og Vand. Han
skal have lidt Martyrdeden 304, men hans
Helgenkronike (Passio) er vierdilos, og tidligere

end i 8. Aarh. nnevnes han ikke.

Florian, St., Kloster for regelbundne Kan-
niker, ligger i 0vre-0sterrig ved den hi. Flo-

rians (se oven for) Grav. Det ejer en bctydelig

Montsamling (Fr. Kenner, Die Munzsammlung
des Stifles St. F., Wien 1871), et Bibliotek paa
over 70,000 Bind og mange Haandskrifter
(Czerny, Die Handschriften der Stiftsbibl. St.

F., Linz 1871), og det havde kenge en beromt
Klosterskole (Die Klosterschule von St. F., deren
Entstehung, Verlauf, Ende, 1071—1783, Linz
1873). 1854 blev der i St. F. indrettet en
Pricsteskole for 0vre-0sterrig, som endnu be-

staar (Das Chorherrenstift St. F., seine Gesch.,

Besitzungen, Gebaude und Sammlungen i

•Oesterr. Revue<, 1867).

Florinus, Gnostiker i 2. Aarh., der levede
ved Hadrians Hof, var oprindelig en Discipel
af Polykarp. Senere blev han Praest i Rom,
men udelukkedes af Praesteskabet, fordi han
forfaldt til Gnosticisme. Irena;os, der kendte
ham fra Smyrna, skrev 2 tabte Skrifter imod
ham. Af det sidste af disse (De Ogdoade sett

de Octonario) findes et Brudstykke hos Evse-
bios (5, 20). F.s Tilhsengere skulle have givet
sig hen til vilde Udsveevelser.

Floras magister, Digter og teol. Forf., fodtes
henimod Slutn. af 8. Aarh. og dode 860 i Lyon
som Diakon (eller maaske endog kun Subdiakon).
F. var en ivrig Talsmand for den gallikanske
K.s Ejendommeligheder og for K.s Frilled ; i

sit Skrift De divina psalmodia bred han (for-

gaeves) en Lanse for den gallik. Liturgi, i Skriftet
De electione episcoporum tog han Ordet for det
kanoniske Bispevalg. M. H. til Nadveropfat-
telsen var han en Modstander af Forvandlings-
laeren. Han har efterladt sig en stor Fortolkn.
til de paulinske Breve. Den forste (endnu
utrykte) Del af denne er en Katene af 12 Faedres
Udtalelser, den sidste Del hviler vassentlig paa
Augustin. F. har ogsaa skrevet en Maengde
Parafraser af Psalmerne, Hymner og poctiske
Breve til Vennerne. Et af de skonneste af
hans Digte er hans Klagesang De divisione im-
perii post mortem Ludooici impcratoris.

Fliie, Niklaus von, Eneboer, f. 1417 i FlQeli

i Unterwalden og opdraget af fromme For-
aeldre, udmaerkcde sig som Barn ved Fromhed
og oplevede Aabenbaringer. Som ung deltog
han med Udmaerkelse i sit Fsedrelands Krige;
levede senere som ansct Borgcr, Landraad og
Dommer, omgivet af en stor Familie (5 Sonner
og 5 Dotre). Saerlig Berommelse vandt han
1462 ved at bilaegge en Strid mellem Klostret

Engelberg og Mcuigheden i Stans; men 1467
trak han sig pludselig tilbage fra alt og blev
Eneboer. Menigheden i Sachseln byggede ham
et Kapel og en Celle. Her levede han et

strengt asketisk Liv; Rygtet fortalte, at han
kun nod Hostien. Alle Vegne fra sogte man til

ham for at hentc Raad og Hjajlp og udbede sig

hans Forbon. Hans Indflydelse standsede 1481
den udbrydende Krig mellem de Edsforbundne.
Klokkeringning, >Gud og den fromme Broder
Klaus tiliEre«, forkyndte hele Landet Freden.
Til sin Dod 1487 vedblev han at praedike og
stifle Fred. Han seres som Helgen i Schweiz
med pavelig Tilladelse, men hans Kanonisation
er gentagne Gange mislykket (E. Herzog, Bruder
Kl., Bern 1887; C. T. Riggenbach, N. von F.

und der Tag von Stans, Basel 1882). Kn. H.
Flojte, yndet Musikinstrument hos alle Old-

tidens Folk, i Formen meget varierende lige

fra de simplcstc til sammensatte Dobbeltf. med
langc, fuldstaendige Toneraekker. 1 Biblen om-
tales F. baade ved Glaedesfester (Jes. 5, 12;
1 Kong. 1, 40; Jes. 30, 29; Mt. 11, 17; Jon.
Aab. 18, 22) og ved Sorg (Mt. 9, 23). Ved den
jediske Gudstjeneste var F. dog paafaldende
lidt brugt; ligeledes er det tvivlsomt, hvorvidt
nogeu af Davids Ps. har vaeret bestemt til at

ledsages af F. C. J.

Fo og Foisme (Buddha og Buddhisme i Kina),

se Buddha (I, 410 f.).
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Fodkys, som Tegn paa den hojeste jErefrygt

og ydmyg Uuderkastelse, kom i liturgisk Brug i

Middelalderen. Den forste rom. Ordo, der
med Urette tilkegges Gregor I, foreskriver, at

Diakouen, for den hojtidelige Oplsesning af

Evangeliet, skal kysse Pavens Fod, og Inno-

cents III forsvarer denne Skik ved Henvisning
til Lk. 7, 38 og Joh. 20, 17. Ogsaa udenfor
Liturgien var det i Middelalderen Skik, at

baade Klerikere og Fyrster kyssede Pavens Fod.

Selv en Fyrste som Kejser Frederik I maatte
tilsidst boje sig under Skikken og tillige holde
Stigbojlen for Hadrian IV; KarlV var den sidste

Kejser, der viste en Pave (Clemens VII) dette

Tegn paa Underkastelse. F. paa det Ivors, der

«r syet paa Pavens Sko, gselder dog ikke Pavens
Person, men Kristus, hvis Stedfortraeder Paven
jo gor Fordring paa at vaere. Det ydes nu, som
Hyldingsakt, af Kardinalerne efter et Pavevalg,

forst i Konklavets Kapel, derpaa i det sixtinske

Kapel og tilsidst i Peterskirken. Det bruges

ogsaa ved Audienser hos Paven; Patriarker,

jErkebiskopper og Biskopper kysse forst Pavens
Fod, derpaa hans Knae, medens andre nojes

med at kysse Pavens Fod.
Fodvaskning var paa Grand af Brugen af

Sandaler, almindelig i Osterland, og den gjaldt

i Biblcn som et Gaestevenskabstegn (1 Mos. 18,

4; 1 Sam. 25, 41; Lk. 7, 38; 1 Tim. 5, 10).

Jesus tvaettede, maaske med den i Lk. 22, 24
omtalte Strid som ydre Foranledning, sine

Disciples Fodder (Joh. 13) >for ved denne bil-

ledlige Handling at stille disse for 0je, at hans
Ojemed er at rense (frelse) fra Synder, og at

han, Herren, for at naa dette Ojemed maatte
fornedre sig til de ringeste Trsellekaar< (T. S.

Rordam). Kristi Tvaetning af Disciplenes Fod-
der var dog ikke ledsaget af en Befaling om
dens Gentagelse; den skulde vaere et For-

billede paa, at Jesu Disciple skulle tjene hin-

anden i Kaerlighed. Allerede i den gamle K.

opfattede man imidlertid denne Fodtvaet i

Evangeliet som en Handling, der skulde efter-

ligncs, og i Augustins Dage var F. mange Steder

almindelig paa Skaertorsdag. Ambrosias brugte
cndog stserke Orel om F.s Kraft tii at tilintet-

gore Synder. En Synode i Toledo 694 gik saa

vidt, at den trucde dem, der ikke vilde tvaette

andres Fodder eller lade deres egne tvsette af

andre, med Afvisning fra Nadveren. Bernard
af Ciairvaux anbefalede i en Skaertorsdagsprse-

diken F. (som sacramentum remissions pecca-

torum qvoiidianorum), og ogsaa i den gr. K.

gjaldt den for at vsere et Sakramente. I Rom
vasker Paven, med en af Pius V fastslaaet

Ritus, endnu stadig liver Skaertorsdag 12 fat-

tiges Fodder, og det samme gor den osterrigske

og den russiske Kejser, Kongerne i Baiern, Spa-
nien og Portugal og mange Biskopper og Ab-
beder. Luther udtalte sig tidlig, i en Skier-

torsdagspraediken i hans Huspostil, mod den
hyklerske Fodtvaet, >ved hvilken de, der faa

deres Fodder tvaettede, bukke sig endnu dybere
for dem, der tvaette dem<, og den anglik. K.,

der en Tidlang holdt fast ved F., har siden
ladet denne fare. Gendoberne erklaerede der-

imod, stettede til Joh. 13, 14 og 1 Tim. 5, 10,

F. for et af Kristus indsat Sakramente, og
Bredremenigheden tog denne Skik op som en
fri Handling (>die kleine Taufec efter »Suve-

raenens< Anvisning), indtil Synoden 1818 af-

skaffede den helt.

Fog, Brnnn Juul, Biskop, f. 11. Marts 1819
i Stege, Son af Kaptajn, senere Stadsvejermester
L. F. ; hans Moder, der tidlig blev Enke og
havde stor Indflydelse paa sine Bern, var fodt

Munthe af Morgenstierne. F. blev Student
1837 og teol. Kand. 1843. 2 Aar senere blev
han Adjunkt i Roskilde, 1847 Spr. til Nestelso
og Mogenstrup og 1856 Dr. phil. ved en Af-
handling om Cartesius. Aaret efter blev han
kaldet til 1. res. Kap. ved Holmens Kirke i

Kbhvn. Som den, der ogsaa udenfor Teologien
havde store og omfattende Kundskaber, saerlig

i klassisk Filologi og Filos., og som tillige be-
sad en ejendommelig og kraftig Personlighed,
der kunde traede frem paa en ualmindelig
vserdig, ofte imponcrende Maade, havde F.

gode Betingelser for at udrette noget i Hoved-
staden. Hans Vcltalenhed var imidlertid ikke
af den Art, som frembringer en Modepraest,
og det varede derfor nogen Tid, inden ban
slog fuldt igennem, men efterhaanden samlede
hans stserkt tonende, billedrige og baade til

Angreb og Forsvar genialt udrustede Forkynd-
else en stor Kreds omkring ham. Blandt de
saakaldte >dannede<, som i vore Dage af de
rent humane Ideers tilsyneladende Rigdom lade

sig friste til at blive staaende i et sogende,
men koligt Forhold til Aabenbaringen, var der
mange, som F. i saerlig Grad forstod at drage
til Kirke; de fandt i ham en Mand, der var
absolut hjemme paa alle humane Enemaerker,
hvorimod han hverken tiliod sig selv eller

andre at blive staaende der, men kravede at

Hjerterne skulde oplades for >den store Gloede<

.

F. var Discipel af Mynster og stod i det nojestc

Forhold til Martensen; men han var dog i

fuldt Maal sig selv og vandt just herved saa

stor Indgang. Til mange af de studerende kom
han i et naert Forhold, hvortil det vel ogsaa
bidrog, at han i nogle Aar docerede ved Uni-
versitetet; af hans Arbejde her er der saerlig

Grand til at mindes Forelaesningen >Om det
theologiske Studium<, der udkom som Bog
(1861). Senere ledede han i en Aarrcekke de
homiletiske Ovelser ved Pastoralseminariet og
ansporede ogsaa her mange unge til at taenke

dybere over deres tilkommende Gerning. —
1867 blev F. Spr. ved Holmens Kirke og Provst,

1879 kreeret til Dr. theol; 1881 udnievntes han
til Biskop i Aarhus, hvor han befandt sig saa

vel i sin Gerning, at det ikke var uden Be-
taenkelighed, han 1884 gik ind paa at blive

Martensens Eftermand paa Sjaellands Bispestol.

I den egentlige Bispegerning, naar F. faerdedes

mellem Praester og Laerere, folte han sig hjemme
og var meget afholdt. Derimod faldt det ham
svaerere at vsere Formand i det kirkelige Raad.
Stundum kunde han paa enkelte, mere under-
ordnede Punkter, vise en overraskende Fri-

sindethed; men gennemgaaende var hans kon-
servative Sindelag af en saa udpraeget Art, at

der vanskelig med hans gode Vilie kunde blive

Tale om Reformer paa de kirkelige Enemaerker.
— F. besad store Forudsaetninger for at kunne
have leveret literaere Bidrag af Betydning, navn-
lig vel paa det apologetiske Omraade; hans
store Alsidighed gjorde det imidlertid sviert

for ham at samle sig til bestemte storre Ar-
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72 Fog — Follingius.

bejder. Med Undtagelse af Skriftet om det

teol. Studium er derfor hans Forfatterskab ind-

skreenket til nogle Samlinger af Praedikener og
Taler (>Pr«dikener mellem Jul og Fastens
1867; >Pnedikener i Advent og JuN, 1886;

>Kirkelige Taler«, 1888). Ved Siden heraf ber
det imidlertid mindes, at han ejede en stor

Gave til i korte Udtalelser, srcrlig i Blad-

artikler, at henlede Opnuerksomheden paa Ting,

der laa ham paa Hjerte, og at gore det paa
en saadan Maade, at hans Ord maatte blive

horte; der kunde da vaere en najsten voldsom
Kraft over hans Fremstilling. — F. tog sin Af-

sked 1895 og dede 22. Febr. 1896 (J. Hondo,
Biskop B. J. F., 1897). V. C. S.

Fogdo Kloster, paa F. i Malaren user ved
Kysten mellem Stockholm og Strengnas, var

et Nonnekloster af Cistercienser-Ordenen, ind-

viet til Jomfrn Maria, hvorfor det ogsaa kaldtes

Marieberg, WSrfruberg eller stedvanligt W&r-
fruberga-Kloster. 1233 stadfaister iErkebiskop
Olof og hans Suffraganer F. og tager dets Ejen-

dom i Vsern. Stifterne ntevnes ikke, men af

Omtalen skonnes, at de vare bekendte. 3 Kirker
laa under Klostret, der forestodes af en Priorinde

Margareta (siden af Abbedisser). Ericus Olai

omtaler for 1289 (S. R. S. II, 1, 68), at >et

Konvent ankom til den hi. Jungfruns bergs
hvoraf synes at fremgaa, at en Forflytning til

et andet Sted paa F. fandt Sted. En Bekraft-
else herpaa kan hentes fra, at F.-Sogn kaldtes

>Gamlaklosters< Sogn. Biskop Isar annekterede
det og 2 andre Sogne til det nye Kloster. F.

har mange gamle Vaerne- og Frihedsbreve lige

fra Kong Valdemars Tid, ligesom Gavebreve og
testamentariske Bestemmelser, der ogsaa vise,

at de bedste Slaegters Detre optoges her og
medbragte Ejendom. Flere Strengnas-Bisper

berigede F. Efter Gustaf Vasas Reduktion fik

Biskop Botvid, der blev afsat fra sit Embede,
efter sin Losladelse F.-Pastorat. 0. A.

Fogtraann, Nikolaj, Biskop, var en jysk
Prsestesen, f. 16. Nov. 1788 i S. Bork. Han
blev Student fra Ribe 1808; teol. Kand. 1814;
Adjunkt 1815 paa Herlufsholm; 1820 Over-
laerer ssteds ; 1821 Lie. theol.; Aaret efter Lektor
i Moral ved Sore Akademi; 1826 Dr. theol.;

1830 teol. Prof, i Kbhvn, men allerede 1831

Biskop i Ribe og 1833 forflyttet til Aalborg
Bispestol. Han dede 13. Sept. 1851. Medens
han var Lektor i Sore, skrev han en Laerebog

i Religion >for den studerende Ungdom< (1823;
3. Oplag 1836), som i en Del Aar brugtes i

Landets Skoler. Ievrlgt indskraenkede hans
Forfattervirksomhed sig mest til mindre Af-

handlinger i Tidsskrifter. Han var en klar og
grundig Teenker, og hans Indlseg i Tidens
aandelige Rerelser savnede ikke Vaegt og Be-

tydning. Han havde selvsbendig Opfattelse og
indtog ingen udprseget Partistilling under Kirke-

kampen, men var Modstander af udvortes Tvang
i aandelige Anliggender. Samtale med ham
var lsererig og underholdende, selv om hans
Satyransigt og underlige Fagter i Begyndelsen
kunde frastede. I forskellige Samlinger med-
deles Breve fra ham, og disse indeholde ofte

hejst traeffende, kritiske Bemaerkninger om
Literatur og Samfnndsforhold. A. J.

Foinikere, se Fonikere.

Fokas, bysantinsk Kejser 602—610, var et

Uhyre, fordrukken, lesagtig og grusom, og
hans Regering blev sluebnesvanger indad til

ved Anarki, udad til ved alle Slags Ulykker.

Det er en Plet paa Gregor I's Karakter, at han
nedlod sig til at sende F. som nyvalgt Kejser

Breve, fulde af den fadeste Smiger, og den F.-

Sejle, som Eksarken Smaragdus 608 rejste paa

Roms Forum, staar endnu som en Skamstette

over Romernes Trellesind. F. sktenkede Pave
Bonifatius IV Pantheon, som derpaa blev om-
dannet til en kr. Kirke (S. Maria ad Marlgres).

Fortsellingen i Liber pontificalia om, at F., af

Velvilje for Bonifatius III, der havde v«eret

apocrisiarius i Konstantinopel, og af Uvilje

over for den konstantinopolit. Patriark, skal

have givet den rom. Biskop Eneret til Titlen

episcopus universalis (almindelig Biskop), er

sikkert ikke trovterdig.

Fokylides var en gnomisk Digter fra Milet,

der skal have levet 537 f. Kr. ; han skrev seede-

lige Regler paa Heksametre og i Distiker, men
kun faa af hans Vers ere, gennem Citater hos
andre, komne til os. Derimod have vi under
hans Navn et Lseredigt i 230 Heksametre, der

straks ved sin Begyndelse (notiiTa d-tov rlfui)

minder om de 10 Bud. Den tyske Filolog J.

Bernays (Ges. Abhdl. I, 192 f.) har godtgjort,

at dette saakaldte fokylideiske Digt skyldes en

alexandrinsk Jedc, der levede i Tiden mellem
2. Aarh. f. Kr. og Kejser Nero. Et enkelt

Vers (V. 129), der synes at forudsartte den kr.

Logoslaere, er efter al Sandsynlighed en senere

Interpolation.

Folcher, Johannes, f. i Kalmar 1664, stn-

derede i Upsala 1684 og siden i Udlandet, hvor
han i Giessen vandt den teol. Licentiatgrad.

1698 blev han, skont mistaenkt for at veere

Speners Discipel, Lektor ved Kalmars Gymna-
sium og 1701 teol. Prof, i Pernau. Da han
vedblivende beskyldtes for Pietisme, overdroges
Undersegelsen af hans Sag til en Kommission
i Stockholm, der afgav sin Betsenkning 10. Juli

1710. Efter at Pernau s. A. var faldet i Russer-

nes Hsnder, kom F. tilbage og segte font
Tjeneste ved Gymnasiet i Kalmar, og da det

mislykkedes, begav han sig til Stockholm 1712.

Her forhortes han forst for Konsistoriet og
maatte derefter staa en af Justitsrevisionen for-

ordnet Deputation med Biskop Johan Gezelius

d. y. fra Abo som Leder til Rette. Felgen
blev, at han maatte vandre i Fasngsel. Efter

Karl XII's Hjemkomst foretoges en ny Under-
sogelse, hvorefter han afsattes fra Prseste- og
Professorembedet 1718 og holdtes i Ftengsel

til Ulrika Eleonoras Kroning. Efter sin Fri-

givelse bosatte han sig i Asarum i Bleking paa
en Gaard (siden kaldet >Professorgaardens\
hvor han dade 24. Nov. 1729. iErkebiskop
Steuchius skal ved hans Afssttelse have ytret,

at han ikke mente, han forte nogen Vrang-
lsre. O. A.

Follingius, Petrtts Nikolai, flnsk Ordinarius
(Biskop), f. i OstergOtland, studerede ved Kbhvns
Universitet, hvor han var depositor beanorum
og blev Magister. 1545 blev han Rektor og
Kannik i Linkdping. 1558 udnaevntes han mod
Hertug Johans 0nske til Biskop (ordinarius)

i Abo. Paa Grand af sit Ukendskab til Finsk
maatte han bruge Tolk. Af Prsesteskabet var
han ikke lidt, og Gustaf Vasa siger 1560 i et
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Follingius — Fontevrault-Ordenen. 73

Brev, at han »bega;rcr, hvad utilberligt er, og
at han tager sig stor Vielde og Dignitet, de>

som det lidet behoves baade ved Visitering og
cllers«, og Hevidsmanden Joachim Bnlgrin for-

manedes til at passe paa ham, >at han ikke
sfetter Biskopshatten for hejt, da den kan falde

af ham, ferend han deraf ved<. Efter nogle

Opgivelser skal F. have vasret svigefuld, gerrig

og saa hadefuld mod Finsk, at han havde lagt

en Plan til Sprogets Udryddelse; efter andre
har han passet sit Kald vel, vaeret en herd
Mand og en kyndig Musikus. 1563 blev han
afsat og udnievntes 1565 til Biskop i Reval,

men s. A. dode han i Abo, hvortil han var
kommen for at hente sin Ejendom. A. N.

Fonseca. 1) Jo9e Rlbeiro de F., rom.-kat.

Biskop, fadtes 3. Dec. 1690 i Evora, studerede

der og i Coimbra og traadte 1712 ind i Fran-
siskaner-Klostret Aracoeli i Rom. Han fik en
fremskudt Stilling indenfor den hi. Frans's

Orden og nyttede sin Indflydelse til at vlrke

for Genoprettelsen af den gamle Observans og
for Fjernelsen af forskl. Misbrug, der havde
indsneget sig. Efter gentagne Gange at have
afvist Tilbud om Bispestole modtog han Bispe-

dommet Porto i Portugal og dode der 14. April

1760. — 2) Pedro da F., >den portugisiske

Aristoteles«, fedtes 1528 i Cortizada i Portugal,

traadte 1548 i Coimbra ind 1 Jesuiter-Ordenen

og blev Prof, i Filos. ved Universitetet i Evora.

Han dode i Lissabon 1599. Lndvig Molina (se

d. Art.), der segte at lese Problemet om For-
holdet imellem Naaden og Friheden ved An-
tagelsen af en tcientia media i Gnd, var en
Discipel af F., som havde fremsat denne Lea-

ning af det store Problem i sine mundtlige
Foredrag.

Fontevrault-Ordenen (ordo fontis Ebraldi)

er stiftet af Robert fra Arbrissel (nu Ar-
bresec i Stiftet Rennes), et Fattigmandsbarn,

der ved sine Evner og sin hensynslos asketiske

Fromhed kom til at faa en vrckkende Betyd-

ning for det nordvestl. Frankrig. Robert blev

fedt o. 1047, studerede i Paris, blev Magister

og 1085 jErkepresbyter hos Bispen i Rennes;
bans strenge Reformforsog i Domkapitlet be-

hagede ikke Kannikerne, der fordrev ham. En
Tid studerede han i Angers, men Hen-ens Kald
om at forlade alt for hans Skyld lad stedse

mere indtramgende til ham. Han begyndte et

Eremitliv i Craons Skove (Dep. Mayenne), le-

vede af Urter og drev den strengeste Askese.

Ensomhed for en saadan Mand var dengang
umulig. Beundrere opsegteham, ogafTillebet
fremgik en Klosterstiftelse, som Robert gav de
regelbundne Korherrers Augustiner-Regel (1094)

og Greven af Craon byggede et Abbedi for

(de Rota). Stifteren vandrede derimod selv

barfodet om til Byer og Landsbyer som Vrek-

kelsespraedikant, medens han aabenbart lagde
Viegt paa en udvortes Efterfolgelse af Kristus.

De Skarer, han samlede, beholdt han om sig,

idet han formanede dem til at forlade alt for

Kristi Skyld og opholdt dem ved de Almisser,
man sktenkede ham. Pave Urban II, der laerte

ham at kende, brugte ham som Korstogspre-
dikant. Da Meengden af Kvinder og Ma?nd,
som fulgte ham, blev for stor, forte han den
til et ede Sted i det nuvserende Departement
Indrc-et-Loire ved Navn Ebraldskilden og lod

opfore Hytter og Bedehuse til dem (1099).
Mand og Kvinder adskiltes ved en dyb Grav
og fik hver deres Oratorium; de sidstes Ar-
bejde skulde udelukkende v«re at synge Gud
Lovsange for Frelsen, de forste skulde foruden
aandelige Bvelser arbejde til Fallesskabets Tarv.
Alle, baade unge og gamle, syge og sunde, op-
toges i det nye Sambo. Efterhaanden fik Dob-
beltklostret storartede Bygninger. Kvindeaf-
delingen omfattede egentlig 3 Klostre: le grand
Moutier (magnum monasterium, indviet til Guds
Moder) med o. 300 Jomfrner og Enker, St.

Lazare for de syge og spedalske og St. Ma-
deleine for de faldne Kvinder. Mandsklostret
helligedes Evangelisten Johannes og skulde
ledes af Kvindeklostret, thi Kristus havde jo
selv sat Maria til aandelig Moder for Johannes
og befalet ham at serge for hende. Den vaeldige,

fselles Kirke for hele Stiftelsen, hvis storartede
Konstruktioner fik arkitektonisk Betydning for
den tidlige Gotiks Udvikling, som navnlig
er knyttet til Anjou (isser Angers), indviedes
1119 af Pave Calixtus II: da var Stifteren dad.
I Kirken (Grand-Moutier) hvile flere af Huset
Plantagenet, som, medens de vare Konger af
England, gav F. store Gaver. Af Klosterbyg-
ningerne, der, trods 0delseggeIse, ere af stor
Interesse, maa naevnes det nuerkelige tour
d'Evrault, det gamle Kekken.

Stiftelsen fik pavelig Stadfestelse 1106 og
1113, som eksimerede den fra den bispelige

Jurisdiktion og udtrykkelig godkendte den
kvindelige Overledelse. Denne Tanke, der
minder om den senere Brigittiner-Ordens For-
hold, er muligvis Stifterens egen, men lignende
Stiftelser have i alt Fald langt tidligere eksi-

steret i Nord-England (Whitby) og selv flere

Steder paa Fastlandet. Reglen var en skserpet

Benedictiner-Regel. Al Kedspise var forbndt,

selv for syge, Tavshedspligten saa streng, at

end ikke Tegnsprog maatte bruges uden i

Nedstilfselde, og Klausuren gennemfertes saa
skarpt, at de deende Nonner skulde fores over
i Kirken, da ingen Mand maatte betrsde
Kvindeklostret, end ikke for at administrere
Sakramenterne. Kltedningen var af groveste

Tej og Snit, for Mamdene sort, for Kvinderne
hvid, i Koret brugtes Benedictinernes sorte

Kutte. Ordenens Afleggere i England og Spa-
nien fik ingen sterre Betydning, derimod bredte
den sig ret stserkt i Vest-Frankrig. 1145 skrev
Abbed Suger til Eugen III, at den talte 5000
Medlemmer. Men Kritiken overfor disse Dob-
beltklostre var tidlig vaagen, og allerede i Ro-
berts Tid led hejst ugunstige Rygter om Munk-
enes Forhold til Nonnerne. I alt Fald sank
Tugtens Strenghed suart. og de senere Reform-
forseg fik ingen Varighed. Derimod gav det
kvindelige Supremati Anledning til evindelige

Stridigheder. Af de Kongregationer, der dan-
nede sig allerede i. 12. Aarh., sluttede den fra

Savigny sig til Cistercienserne, en anden knyt-
tedes til Maurinerne. Paa Grund af F.s Rig-

dom bleve Kvindeklostrene Hjemsted for Aristo-

kratiets Damer, og Abbedisser af kongelig JEX

vare ikke sjseldne. 1 forrige Aarh. omfattede
F. 57 Priorater i 4 Provinser. Revolutionen
gjorde Ende paa disse Klostre, og den sidste

Abbedisse dede 1799 i Ned i Paris. — Robert
fra Arbrissel optog efter Stiftelsen af F. sit
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74 Fontevrault-Ordenen — Forbon.

gamle Vandreliv. Han dade 25. Febr. 1117 i

Klostret Orsan i Berry (Heimbucher, Die Or-

den und Kongregationen I, 214 f. ; Zockler,

Askese u. MSnchtum, 214 f.; Dom BedaPleine,

De vita et gestis b. Roberti A., i >Stadien u.

Mitteilungen aus den Benedictiner u. Gister-

cienserorden« VI). J. O. A.

Forbehold, det gejstlige, se Reservation

ecclesiasticum.

Forbes, John, f. 1593 paa Herresaedet Corse

i Skotland, studerede Teol., forst i Aberdeen,
1612—15 under Pareus i Heidelberg, hvor han
flittigt benyttede den rige Samling af orien-

taiske Haandskrifter, og derefler ved Hojskolen

i Sedan under sin Slaegtning Andrew Melville

og ved Here Universiteter. 1619 blev han i

Middelburg ordineret som presbyteriansk Priest,

giftede sig og vendte tilbage til Aberdeen, hvor
hans Fader var bleven Biskop. 1620 blev han
Prof, i Teol. ved Kings College, og her holdt

han bl. a. Forelaesninger over Dogmehistorien,
som han nu saerlig lagde sig efter. Han var
en udprseget Ireniker og tog Del i Tidens Be-

straebclser for at forene de evang. Kirkesam-
fund. I den Strid, som da fortes mellem de
biskoppelige og Presbyterianerne, optraadte

han med et Skrift, Irenicum Amaloribus Veri-

talis et Pads in Ecclesia Scotiana, hvori hay
haevdede Bispedommets Ret. Han misbilligede

Karl I's Forseg paa at indfere den anglikanske
Kirkeordning i Skotland, men ansaa paa den
anden Side Presbyterianernes Covenant af 1638
(se I, 562) for ulovligt og udgav en Protest imod
det, A Peasable Warning to the Subjects in

Scotland. Da ban va?grede sig ved at under-
skrive Covenantet, blev han afsat, og forgaeves

ansogte Aberdeen-Synoden K.s General Assembly
om at tillade ham at holde Korcliesninger.

Han forblev i den presbyterianske K. og tog

stadig Del i dens Gudstjeneste uden dog at

opgive sin Overbevisning om, at >Bispedommct
er lovligt og stemmende med Guds Ord<; men
da Parlamentet 1643 godkendte Covenantet,
og alle voksne skulde undcrskrive det, saa han
sig nodsaget til at flygte. Han besogte de
storre Byer i Nederlandene og tog Ophold i

Amsterdam, hvor han 1645 udgav sit dogme-
historiske Vaerk: Instructions historico-theolo-

gica deDoctrina Christiana, hvorved han vandt
et Navn som en af Tidens storste Teologer i

den rcf. K. (se I, 658). I Nederlandene prse-

dikede han ofte i engelske og skotske Kirker.

1546 vendte han tilbage til Skotland, og han
levede derefter paa Corse, som han havde arvet
efter Faderen, men dode allcrede 1648. Hans
Diary, som gaar fra 1624 til 1647 bevarer
Mindet om et sjelden skent Kristenliv. Hans
Instmctiones blev paany udg. i Geneve 1680,

og 1702—3 tryktes alle hans lat. Vaerker i

Amsterdam i 2 Foliobind med en Levneds-
beskrivelse ved Dr. G. Garden. C. E. F.

Forben, Bennen for andre, er en oprindelig
og vacsentlig Del af Bonnens Liv overhovedet.
Den findes alt paa Bennens laveste Trin, saa
vist som Sympatien er lige saa oprindelig i

Mennesket som Egoismen, ja mangen Gang
begynder et Mcnneske forst at bede ved F.

Den vokser, alt som Aandslivet vokser; i samme
Grad Mennesket lterer at leve for andre,
bliver ogsaa dets Ben til F., hvorfor ogsaa F.

er kaldt Bonnelivets egentlige Krone. Frelserens

Ben var helt igennem F. ; selv, hvor han beder

for sig selv, er Maalet Velsignelse for andre

(Joh. 17, 1 f.). Ogsaa Fadervor er helt igen-

nem F.

F. Andes derfor overalt i Biblen (Eks. af

G. T.: 1 Mos. 18, 23 f.; 20, 17; 2 Mos. 17, 8f.;

32, 30 f.; 4 Mos. 12, 13; 14, 13 f.; 1 Sam. 12.

23; 1 Kong. 8, 26 f.; 18, 42 sml. Jak. 5, 17 f.;

Jesu F.: [Jes. 53, 12] Lk. 22, 32; 23, 34; Joh.

17; Rom. 8, 34; Hebr. 4, 14 f.; 7, 25; 12, 24;

1 Joh. 2, 2; Aandens F.: Rom. 8, 26 f.

:

Stefanus's F.: Ap. G. 7, 60; Menighedens i

Jerusalem: Ap. G. 4, 29; 12, 5). F. indskaerpes

udtrykkelig Mt. 5, 44 (for Fjender), Ef. 6, 18

(for alle de hellige), 1 Tim. 2, 1 f. (for alle Men-
neskcr, Konger og dem i Hejhed), Jak. 5, H
(for syge, sml. Mt. 17, 21). Paulus beder for

sine Menigheder (Rom. 1, 9f.; 10, 1 ; 1 Kor.

1, 4; Ef. 1, 15 f.; 3, 14 f.; Fil. 1, 3 f. 9; Kol. 1,

3. 9; 1 Thess. 1, 2; 2 Thess. 1, 3; 2 Tim. 1,3),

og Paulus beder om Menighedens F. for sig

(sin Virksomhed): Rom. 15, 30; 2 Kor. 1, 11;

Ef. 6, 18f.; Kol. 4, 3; 1 Thess. 5, 25; 2 Thess. 3.1

(sml. Hebr. 13, 18). — Saerlig beremte Eksempler
fra K.s Historie ere: Monnica for Augustin,

Luther for Melanchthon.
For hvem bede vi? F. liar 2 Udgangs-

punkter, den naturligc Kcerlighed (din Nteste,

3 Mos. 19, 18), og det genfedte Livsmaal (Guds

Rige, Mt. 6, 33), men ogsaa F. til Guds Riges

Fremme udvikler sig efter Loven: din Nseste.

En scerlig Va?gt faar F. for de Mennesker, hvem
vor Kaerlighed ikke kan gere andet for (uhel-

brcdelig syge, vore kcere i det fjerne, vildfarnc

Syndere, Hedningene).

F.s Indhold er lige saa omfattende som al

Bens, Taksigelse, Lovprisning, Syndsbekendclsc
og egentlig Bedebon. Og denne sidstes Ind-

hold kan angaa >hvadsomhelst<, baade time-

lige og aandelige Velgerninger, kun at i al sand

kristelig Ben alt timeligt maa underordnes og

indoptages i det aandelige Maal (>dog ske ikke

min Vilje< — >alt i Jesu Navn< — >at Gud
maa seres i alle Ting<).

F.s Magt er stor (Jak. 5, 16). Den har fuld

Del i alle Bennens Forjaettelser. Dog liar den
en saerlig Graense — foruden den almindelige

Gra?nse for Bennen: >efter GudsVilje« (1 Joh.

5, 14) — nemlig det Menneskes Vilje, der bedes
for; Gud kan ikke, selv paa F., tvinge et Men-
neske til Frelse. Derfor kan F. for et andet
Menneskes Omvendelse og Frelse ikke vaere

absolut ubetinget, undtagen hvor den igennem
Bennens Kamp selv har vundet Benhorelsens
Vished (som Ben i Jesu Navn). Der vil der-

for ogsaa vaere Forhold, hvor der ikke ter

eller skal bedes for Mennesker (Jer. 7, 16;

1 Joh. 5, 16; derimod herer Joh. 17, 9 ikke

herhen).

Ifelge Sagens Natur bliver F. ej blot den
enkelte Kristnes, men ogsaa Menighedens
Sag (Mt. 18, 19 f. knytter saerlige Forjaettelser

til Faellesbennen ; Jak. 5, 14 overdrager et saerlig

F.s Hverv til Menighedens jEldste). Lige fra

K.s Fedsel udger derfor F. en vaesentlig Del af

K.s Liv. Til det nye hellige Folks bestandige
Praestetjeneste for Gud (1 Pet. 2, 5. 9) horer

det, at der paa ethvert Sted opleftes hellige

Hsender (1 Tim. 2, 8), ved hvilke Menigheden
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i den indbyrdes Kserligheds Solidaritet (Rom.
12, 15; 1 Kor. 12, 26) nedbeder Velsignelse

over alle sine Lemmer, ja strider med i F. for

Verdens Frelse. Ved Menighedens Sammen-
komster bar dette sit Udtryk i Kirkebonncn,
der med sin altomfattende F. er et selvsttcndigt

Led af Gudstjenesten frn Oldtiden af.

Men af Menighedens F. er den rom.-kat.
K.s Misbrug af F. udsprungne. De heri lig-

gende Vildfarelser : ere 1) at Kristi Forbon
(intercessio) ej blot er en stadig Hjcelp for

Guds Bern (1 Joh. 2. 2), men en stadig Midler-

gerning (imod Joh. 16, 26); 2) at denne Midler-

gerning oves paa Kristi Vegne af K.. d. v. s.

Gejstligheden ; 3) at den ved sakramentale Midler
(Sjaelemcsser) kan udfores som et opus opera-

turn, der bar sit Vasrd for Gud ved den rent

objektive Udferelse; 4) at den efter K.s Dis-

position kan komme ogsaa de afdode (i Ska?rs-

ildcn) til Gode; F. for de dode, i K.s teldstc

Dage kun ovet som en Takkebon for deres

Bortgang i Troen (Martyrernes Mindefester,

sml. Hebr. 13, 7), stottes i Romerkirken paa
2 Mak. 12. 43 f. og er sanktioneret i Cone.

Trid. Scss. 25 og 22, at »de hellige« i Salig-

heden, ogsaa Engleue, deltage i K.s Inter-

cession og derfor bor anraabes om F. Her-

for paaberaaber Romerkirken sig 2 Mak. 15,

12—14; Jer. 15, 1 (!) og Joh. Aab. 5, 8, hvor
der dog aabenbart kun tales om Tak- og Lov-

prisningsbon (se V. 9 f.).

Utvivlsomt har Romerkirkens Misbrug be-

virket. at F.s Tjeneste er tnengt mere tilbage

i den evang. K. end tilborligt. I vort Aarh.s

Kirkeliv bryder den dog atter stferkere frem,

ej blot i de egentlig hejkirkelige Bevsegclser

(f. E. Neuendettelsau og i den engelske Hoj-

kirkc), men ogsaa med en forunderlig Magt i

den store »evangeliske< Livsbolge, hvor nu i

store Kredsc den foclles kirkelige Intercession

betones som den vigtigste Hovedfaktor i Guds
Riges Arbcjde, — et af de mange Tegn paa,

hvorledes Aandslivet ved sin egen, indrc Magt,

selv hvor det begynder i det >lave«, ferer til-

bage til de gamle »hoje« Kirketanker. H. V.

Fordemmelse, evig, se Evige HelvedstrafTe

(I, 824).

Foreiro, Francesco, portugisisk Teolog. fodtes

i Lissabon og traadte tidlig ind i Dominikaner-
Ordenen. Efter et Studieophold i Paris vendte
han 1540 tilbage til Portugal, hvor han blev

teol. Prof., Censor og Hofpra?dikant. 1561 gav

han Mode paa Konciliet i Trient, og efter Kon-
ciliets Slutning blev han Medlem af den romerske
Kommission, der skulde udarbejdc en Katekismc,

revidere Missalet og Farebogen, og tillige blev

han Sekrctaer i den Kongrcgation, der skulde
fuldende Udarbejdelsen af Index. 1566 rejste han
atter til Portugal, blev forst Prior for Domini-
kaner-Klostret i Lissabon og senere Ordenens
Provinsial. 1571 trak han sig tilbage til Klo-

stret i Almeida for alene at sysselssette sig med
Studier, og der dode han 10. Jan. 1581. Han
flk det luedrende Hverv at gennemse Trienter-

Dekreternes Tekst. Hans Overs, og Udleeggelse af

Profeten Jesaja blev trykt 1563 og oftere optrykt,

men andre ekseget. Arbejder til G. og N. T. og et

hebraisk Leksikon ere forblevne utrykte.

Forenede Stater, se Nordamerikanske Fri-

stater.

Forhserdelse eller Forstokkelse (ntigwaK,
axktt^oTtit) er den Tilstand, hvori et Menneske
er utilgaengeligt for Gud og hans Ord. N. T.

henviser til Farao (2 Mos. 4f.; Rom. 9, 17—18)
og det vantro Israel (Jes. 6, 9—10; Mt. 13,
14—15) som de i G. T. givne historiske Eksemp-
ler paa denne Tilstand. Skriftcn siger suart,

at Gud forhserder et Menneske (2 Mos. 4, 21;
7, 3; Jes. 6, 10; Rom. 9, 18), snart at Menne-
sket forhserder sig selv (2 Mos. 8, 32; Hebr.
3, 8). Begge Synspunkter have deres Ret; tin

F. er Resultatet af et Vekselforhold mellem
Guds og Menneskets Virksomhed. Den sker
ved, at Guds Kaldelse og hans Viljes Aaben-
barelse tnenger ind paa Mennesket og tvinger
det til Afgorelse for eller imod, men at Men-
nesket ikke vil indlade sig dermed; ifolge den
psykologiske Udviklings Lov drives Menneskets
Vilje ad denne Vej Isengere og Isengere bort
fra Omvendelsens Mulighed. Derfor omtaler
Skriften aldrig F. som uforskyldt, men altid

som en StrafTedom fra Gud. F. fuldbyrder sig

sukcessivt gennem en sjaelelig Udvikling, i

hvilken Synden faar mere og mere Magt over
Mennesket. Derfor er F. ikke altid en Til-

stand, der udelukker Omvendelsc (Hes. 12, 2—3;
Rom. 11, 1—32); den harTrin og Grader, indtil

den bliver uovervindelig. F.s Hojdepuukt
er Bespottelsen af den Hellig-Aand ; da Aanden
er den, der indvortes overbeviser Mennesket
om Guds Ords Sandhed, vil denne Synd sige

den bevidste Afvisning af Frelsestilbudet, skont
dette har godtgjort sig uimodsigcligt som Sand-
hed for det indre Menneske. Denne Synd er

Synden til Doden (1 Joh. 5, 16); for den er

der ingen Tilgivelse (Mt. 12, 31—32), fordi

der ingen Omvendelse er mulig (Hebr. 6, 4f.);

thi Mennesket har udrevet Modtageligheden for

Gud af sin Sja?l. Denne Synd kan begaas ikke
blot af de genfodte (Hebr. 6), men ogsaa af

de kaldede (Mt. 12), der ikke ville indlade
sig med Ordet, skont Aanden overbeviser dem
om, at det er Sandhed. P. M.

Forlesning kan i sin Almindelighcd siges

at vaere Udtrykket for, hvad Menneskene soge

i al Religion : Frigorelsen fra Livets Hindringer
og Onder. Men forst i Aabenbaringens Reli-

gion er den Frigorelse, hvortil Mennesket
traenger, erkendt i sin hele Dybde og efter sin

sande, religios-etiske Beskaflenhed. I de lied-

enske Religioner naas der ikke videre end
til at soge en Frigorelse fra disse eller hine
udvortcs Onder eller endog fra Legemligheden
eller Endeligheden selv. Men allerede i G. T.

ses F. som en Frigorelse, hvis inderste Vaesen

er Befrielse fra Synden (Jes. 54, 5; 60, 16;

Lk. 1, 68). Dette kommer til sin klare og
fulde Udvikling i N. T.

F. (tinoi.vTQtoais) bruges i N. T. som det om-
fattende Udtryk for Frelsen i Jesus Kristus

efter hele dens Indhold og gennem alle dens
Trin. Det bruges om Jesu Kristi Gerning i

hans Kods Dage, baade fra den Side, at han
har loskebt Menneskeslaegten fra Svndeskylden,
fra Guds Vrede (Rom. 3, 24—26;"Hebr. 9, 15;

i det kirkelige Sprog: den objektive Forsoning,

se d. Art.), og fra den anden Side, at han
har frigjort Menneskeslaegten fra Syndens
og Dodens og Djsevelens Herredomme (1 Pet.

1, 18; Rom. 8, 3; Gal. 4, 5; Hebr. 2, 14; den
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objektive Forlosning). I begge disse Be-
tydninger staar det altsaa om, hvad han bar
udfert <5n Gang for alle paa Menneskeslacgtens
Vegne. Men dernsest bruges F. om Overfer-
elsen af alt dette paa den enkelte (den sub-
jektive F.): baade om den enkeltes person-
lige Befrielse fra Syndeskylden ved Syndsfor-
ladelsen eller Retfserdiggorelsen (Ef. 1, 7; Kol.

1, 14) og om den enkeltes personlige Frigor-

else fra Syndens Herredomme (Tit. 2, 14; Rom.
6, 18). Endelig bruges det om den sidste og
afsluttende Befrielse fra alt ondt, baade aande-
ligt og legemligt, naar Guds Rige fuldendes i

Herlighed (Rom. 8, 23; Ef. 1, 14; 4, 30).

Men i det kirkelig-dogmatiske Sprog bruges
F. saedvanlig i en snaevrere Betydning om det,

som vi ovenfor kaldte den objektive F. For-
soningen og F. udgore da tilsammen de to

Sider af det Frelservaerk, som Hen-en fuld-

byrdede her paa Jorden fra sin Fodsel til sin

Himmelfart, og bruges derfor af flere nyere
Dogmatikere til at erstatte den gamle Ind-
deling af bans Vrerk i det profetiske, ypperste-
pnestelige og kongelige Embede (I, 756). For-
soningen gaar paa Forholdet til Gud, F.en paa
Forholdet til alt det onde i Mennesket selv

og i Verden. Forsoningen er Forudssetningen
for F.en. Menneskets Skyidsforhold til Gud
gor det til Syndens, Dodens og Djsevelens
Fange; det er Verdensordenens Retfaerdighcd.

at den hellige Guds Vrede over Synden maa
lade Mennesket hjemfalde til Syndens Folger.
Derfor er Borttagelsen af Guds Vrede, den ob-
jektive Forsoning, Grundlaget i Kristi Gerning;
men F. er Forsoningens Hensigt og umid-
delbare Virkning. Han er i sin Person begge
Dele: Forsoneren, i hvem Faderen har Vel-
behag, og Forleseren, hvis Livsferelse er en
Overvindelse af alle de onde Magters Herre-
domme i Menneskenaturen: han har over-
vundet Synden i sit syndfri Liv (Mt. 4, 1— 1 1

;

Job. 8, 46; Rom. 8, 3), Deden ved sin egen
Opstandelse, og Djsvelen (Joh. 12, 31; 14, 30;
16, 11; Kol. 2, 15; Hebr. 2, 14). Men F.en er
ikke blot en i bans Person fuldbyrdet og
fremstillet Kendsgerning: men alle hans Ord
og Geruinger ere Udstraalinger og Ytringer
af den i hans Person tilstedevaerende F.s Kraft.

Hele hans Forkyndelse af Guds Riges Naervser-

else er et Befrielsesbudskab for de i Synden
buudne (Lk. 4, 18—19), et Budskab, som, hvor
det modtages, virker, hvad det udtaler: Synds-
forladelse (Mt. 9, 2f.) og 0dekeggelse af Djae-

velens Rige (Lk. 10, 17—18). Og hvor hans Ord
iklteder sig den udvortes Undergernings Form,
viscr det sig ligeledes som overvindende Doden
(hansOpvffikkelseraf d0de)ogDjaevclen(Da3mon-
uddrivelserne). Disse forlosende Virkningcr
strekke sig over alle hans Ord og Gerninger her
paa Jorden; ogsaa hans Nedfart til Dedsriget(se
d. Art.) er, hvorledes den end opfattes, et Led
i hans forlosende Gerning.

I Oldkirken fremhaevede man F.en som det
overvejende Synspunkt for Kristi Frelservaerk,

uden at man i samme Grad havde Blik for,

at Forsoningen, Fyldestgerelsen af Guds Hellig-

heds Krav, er dens nedvendige Forudsaetning.
Felgen heraf var hos mange Kirkefsedre, at

de, naar Skriften taler om, at Jesus har hcn-
givet sit Liv som Losepenge (Mt. 20, 28), for-

stod det saaledes, at han har betalt Losepengene
til Djsevelen, for at denne skulde slippe Men-
neskeslaegten ud af sit Fsengsel. Men dette er
en Misforstaaelse af Djoevelens Stilling og Magt.
Mennesket er og bliver Guds Ejendom og kan
ikke give nogen anden Ejendomsretten over
sig; Djsevelen havde ingen Ret til Mennesket,
som skulde afkobes ham, saa lidt som en
Voldsmand har Ret til det rovede Gods; naar
den staerkere kommer over ham, maa han
slippe sit Bytte (Lk. 11, 21—22). Det er Guds
Retfserdighed, der har ladet Mennesket hjem-
falde til Syndens Folger og til Djaevelens Magt;
naar Guds Retfserdighed er fyldestgjort, er Be-
frielsen sket. P. M.

Formalprincip, Protestantismens, se Prin-
ciper, protestantiske.

Formosa (Taiwan), en 0, halvt saa stor som
Irland, 50 Mil lang, 16 Mil bred, er meget
bjergfuld, saerlig i Midten og paa Ostkysten,
der bedaekkes af Urskoven. Her leve de op-
rindelige malajiske Beboere, som Kineserne
kalde Chi-hoans, som vilde Hovedjaegere i

stadig Fejde med Kineserne og med hverandre.
De have ingen Afgudsbilleder, men dyrke deres
Forfaedre og iagttage visse Skikke, ledede af
Praestinder; ievrigt er deres Religion ikke meget
bekendt, og Missionen har endnu ikke naaet
dem. Den vestlige fladc Del er meget frugtbar
og vel dyrket, yder navnlig The og Ris; paa
den findes ogsaa 0ens faa gode Havne. Men
Klimaet er ikke sundt, der hersker Malaria og
Kolera, og 0en hjemseges af Taifuner. Her
bo de 3 Mill. Kinesere, der ere indvandrede
fra det lige overfor liggende Fastland, og have
traengt de oprindelige Beboere op i Bjergene.

En Del af disse har.antaget kinesiske Skikke
og Religion, til Dels ogsaa Sprog; disse kalde
Kineserne Pipe-hoans og Sek-hoans, og det er
overvejende blandt dem, Missionen har samlet
sine omvendte. Portugiserne, der have givet

0en dens Navn, satte sig fast 1590, men for-

tnengtes 1624 af Hollaenderne, disse atter 1662
af en kinesisk Sorover Coxinga; 1683 kom den
til Kina, der 1895 maatte afstaa den til Japan.
I Hollaendernes Tid dreves der en Regerings-
mission, der gjorde Fremgang, men opherte
med deres Regimente. Forst 1865 toges der
atter fat, ved de engelske Presbyterianere fra

Amoy (Dr. Maxwell o. a.), i den sydlige Del
(Taiwanfu); de have samlet over 2600 dobte.

I Nordformosa (Tamsui) har Dr. Mackay af de
kanadiske Presbyterianere arbejdet siden 1872,

niest med indfod te Medhjaelpere. dygtigt og solidt,

og har allerede 5000 dobte. Ogsaa de japane-
siske Kristne ville nu tage fat (Mackay, From
Far Formosa, the Island, its People and Mis-
sion. 1896). V. Sn.

Formosus, Pave 891—96, f. o. 816, blev 864
Kardinalbiskop af Porto og 2 Aar senere skikket
til Bulgarerne som pavelig Afsending. Bulgarer-
Fyrsten Bogoris onskede at faa ham til Bul-
gariens /Erkebiskop, men herpaa vilde Pave
Nikolaus I ikke gaa ind. 869 sendte Pave
Hadrian II ham til Gallien for at forhandle
med Kong Lothar af Lotharingien, der vilde

skilles fra Thietberga. Ogsaa under Johannes
VIII flk han i Begyndelsen vigtige Hverv og
stod i hej Gunst, men da han modsatte sig

denne Paves vestfrankiske Politik, faldt han i
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Uuaade, blev afsat og gentagne Gange bandsat.

Han blev dog efter nogle Aars Forlab atter op-

taget i Kirkesamfundet, men opholdt sig til

Johannes VIH's Dad 1 Vestfranken. Under
Johannes VIIIs Efterfelger blev han imidlertid

genindsat i sit Bispedomme, og 891 blev han
Pave. Som Pave traf han Afgerelse i Striden

mellem Koln og Hamburg-Bremen (se Art
Adalgar I, 23). Han dode 4. April 896. Hans
korte Regeringstid var paa Grund af de op-

laste Forbold i Frankeriget meget urolig. For

at hcevde sin Stilling maatte han i Beg. stette

sig til den spoletanske Hertug Guido og krone

ham og hans Son Lambert; men da han mserkede.

hvor trykkende Spoletanernes Magt blev for St.

Peters Stol, indkaldte han den tyske Kong Arn-

ulf, som han kort for sin Dad rakte Kejser-

kronen. Efter hans Dad flk Spoletanerue atter

Magten i Rom, og F.s Lig blev da gravet op,

ifort det pavelige Skrud og sat paa den pave-

Hge Trone. En i Hast samlet >Raedsels-Synode<

erkherede derpaa, at F. havde vseret uvaerdig

til den pavelige Vaerdighed, hansVielser bleve

kendte for ugyldige, det pavelige Skrud blev

revet af ham, og hans Lig kastet i Tiberen.

K. har ikke godkendt Raedsels-Synodens Dom;
F. er af Eftertiden bleven erkendt som en ret-

nuessig Pave.

Formula concordiae, se Konkordieformleu.

Formula consensus Helvetici, se I, 547.

Fornari, Maria Vittoria, se Art. Annun-
ciater 4), 1, 99.

Fornedrelse, Kristi. se Kenose.

Forsabbat (gr. paraskeae, Beredelse; hebr.

>Sabbatsaften<), Fredag(Mk. 15,42), paahvilken

Dag der Kl. 3 e. M. blev givet Hornsignal til

Forberedelsen til Sabbaten. Denne bestod i

Tilberedelse af Mad (sml. 2 Mos. 16, 5. 23),

Tvsettelse og Iferelse af Festdragt, Dsekning af

Bordet og Lampernes Antaendelse. En lignende

Forberedelse gik forud for de store Fester;

Paaskens F. begyndte endog Kl. 12. Talmud
siger, at der paa F. ingen Retsmader holdtes;

da imidlertid Kristus blev damt paa F., har
denne Bestemmelse maaske ikke vaeret gael-

dende paa Kristi Tid. C. J.

Forsagelsen {unara%H, abrenuntiatio) ved

Daaben omtales ikke i N. T., og de Hentyd-
ninger, man de> (Ap. G. 26, 18. 20; Tit. 2, 11 f.

og Hebr. 6, 1) har villet finde til den, ere i

haj Grad omtvistelige. 1 Klemens-Homilien
(II Clem, ad Cor. VI) tales der om Nedvendig-
heden af at forsage Hor osv. for den, der vil

>bevare sin Daab ukronket< ; i Justinos Mar-
tyrs Apologi (I, 14. 49) og hos Klemens Alex-

andriner (Ptedag. I, 6, 32; Strom. VI, 6, 44)

traeffe vi sikre Hentydninger til F., og hos
Origenes og Tertullian laere vi dens Ordlyd at

kende. Origenes siger (Horn. VIII in Exodum):
>Naar vi komme til Daabens Vand, forsage vi

alle andre Guder og Herrer og bekende Gud
Fader, Sen og Hellig-Aand<, og et andet Sted
(Horn. XII in Numeros) opfordrer han de tro-

ende til at mindes, hvilke Ord de brugte, da
de ved deres Daab forsagede Djaevelen, nemlig
atde ikke vilde staa i hans Tjeneste eller adlyde
hans Vellyster. Tertullian skriver (de corona 3),

at de Kristne, naar de gaa til Daabsvandet,
bevidne, hvad de alt noget i Forvejen i Kirken
have bevidnet for Praesten, at de forsage Djte-

velen, hans Vaesen og hans Engle. Andensteds
(de spect. 24) regner han Skuespillene til det
Djaevelens Vaesen (pompa diaboli), som de
Kristne ved Daaben have afsvoret, og han ud-
taler (de idol. 6), at det strider mod F. af
Djsevelen og hans Engle at indlade sig paa
Forfaerdigelsen af Afgudsbilleder. Lignende
Ytringer kan man finde hos Tertullians Di-
scipel, Cyprian, og for den gl. K. stod det fast,

at Daabens Pagt indeholdt 2 Stykker: F. og
Troen (jvfr. saal. Const, ap. VII, 40). Forud
for Tilslutningen til Kristus og Troen paa den
treenige Gud brugtes, saa langt vi kunne gaa
tilbage og hele Oldkirken igennem, lige fra

Syrien til Irland, en F. med flere eller faerre

Led og med noget forskellig Rsekkcfolge af
Ledene. I de ap. Konstitutioners 7. Bog lyder
F. saaledes: »Jeg forsager Satan og hans Ger-
ninger og hans Vaesen og hans Dyrkelse og
hans Engle og hans Paafund og alt, som er
ham underlagt<. I den teldre Middelalder
blev F. stundum endnu laengere, idet den, til

Forklaring ude paa Missionsmarken, men
sandsynligvis ikke til Brug ved Debefonten, blev
udvidet med en F. af vedkommende Folke-
slags Guder, hos Sachserne t. E. med Tillaeget:

>og Thuner, Uoden og Saxnot [Froj] og alle de
Uvaetter (allurn them unholdum), der staa i

Ledtog med dem<.
Man har, til Dels med Blikket rettet paa disse

Tilleeg, stundum villet hsevde, at F. vaesentlig bar
opfattes som en Bortvendelse fra Hedenskabet,
dets Afgudsdyrkelse og dets Usaedelighed. Dette
er uden Tvivl urigtigt. Vi finde allerede i den
gl. K. (t. E. hos Nilos) Opfordringer til at bekende
F. og Troen og gere Korsets Tegn, liver Gang
man forlader Hjemmet, som et Udtryk for, at

hele Livet skal leves i F. af Synd og Laster;

og i den aeldre Middelalder have vi flere mere
eller mindre offlcielle Forklaringer til F., der
godtgere, at man opfattede denne som en Af-

sigelse af Synden, ikke alene af Hedenskabet
og dets Afguder. F. var ogsaa lige til Middel-
alderens Slutning, ved Siden af Troen, et fast

Led af den Liturgi, der var knyttet til Prtedi-

kenen og brugtes paa Praedikestolen.

I den rom.-kat. K. fremtneder F. i felgende

3 Spergsmaal: Abrenuntias satanat — et om-
nibus operibus ejus — et omnibus pompis
ejus, og til hvert af disse skal der svares:

abrenuntio. I sin >Dabebog< af 1528 gengav
H. TausenF. saaledes: » Forsager DuDisevelen?
— Og alle hands Gierninger? — Og all hands
Handel og med-fyll?« hvortil der 3 Gange
skulde svares: >Ja!«. I Peder Palladius's Overs,

af Luthers Enchiridion (1538) lad de 3 Spergs-

maal saaledes: >Forsager du dieffuelen? — Oc
alle hans gerninger? — Oc alle hans Vaesen*.

I Zwinglis og Calvins Ordning af Daaben faldt

F. bort; men far Daaben vil Calvin, at Kad-
derne skulle formanes til at laere Barnet >at

forsage sig selv og sine egne Lyster<. I den
eng. Common-Prayer-Book lyder F.: 'Dost

thou, in the name of this Child, renounce the

devil and all his works, the vain pomp and
glory of the world, with all covetous desires

of the flesh, and the carnal desires of the flesh,

so that thou wilt not follow, nor be led by
them?* Svaret herpaa skal lyde: >I renounce
them alU.
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I Rationalismens Dage var man meget til-

bojelig til at sammenblande og forveksle F.

og Exorcismen (I, 835), skerit disse to Hand-
linger ere forskellige ikke alene m. H. til deres

Betydning, men ogsaa m. H. til de handlende
Personer; ved Aflaeggelsen af F. er det jo Daabs-
kandidaten, eller paa bans Vegne Fadderen,
der er virksom, men ved Exorcismen er det den,

der forretter Daaben. I Kationalismens 0jne
vare de to Handlinger imidlertid lige forargelige,

fordi der ved dem begge er Tale om Djaevelen.

Derfor onskede Rationalisterne dem begge fjer-

nede. I Sverig forsvandt baade F. og Exor-
cismen ved Ritual-Forandringen 1811, i Dan-
mark-Norge forsvandt kun Exorcismen, men
F. blev staaende i Daabs Ritualet. Og baade
i Danmark og i Norge har der haevet sig Raster
for at give F. en fast Plads i Sendags-Liturgien
ved Siden af Trosbekendelsen (jvfr. Grundtvig,
• Forsagelsen i Daabspagten< i >Den chr. Borne-
laerdoms 2. Udg. 1868, 28 f.). Fr. X.
Forsman, Carl Rudolf, flnsk Praest, af en

gammel Praesteslaegt fra Osterbotten, der op-

rindelig stammer fra Sverig, og fra hvilken
flere beremte Maend ere udgaaede. F. blev

fedt 15. Aug. 1802 1 Ofvervetil, Student 1820,

pnesteviet 1823, Magister 1827. Efter at have
virket som Lserer og have udgivet en Msengde
lat. Arbejder blev han 1850 Spr. 1 Ilmola og
var lsenge Kontraktsprovst. Ved Praestemodet
i Abo 1859 var F. Prases og forfattede Syn-
odalafhandlingen Pyhdin palveluksesta (Helgen-
dyrkelse). 1865 udgav han >Blick pa evang.-

luth. kyrkans tillstand i var tid jemte anmark

-

ningar vid fdrslag till kyrkolag<, 1867 >De 3
ekumenlska symbola, augsburgiska bekannelsen
och bekannelsens apologi pa derasgrundspr&k<.
F. dode i Wasa 2£. Juli 1882. A. N.
Forsoningen er den Side af Jesu Kristi Frelser-

gerning, at han ved at opfylde Guds Hellig-

heds Krav til den faldne Menneskeslsegt har
aabnet denne Adgangen til Guds Kaerlighed.

F. danner, som Menneskesla?gtens Udfrielse

fra Guds Vrede, Forudsaetningen for Forles-
ningen, der er Frigerelsen fra Syndens Herre-
demme (sc Art. Forlesningen). F. er den Side
af Kristi Gerning, der fra gammel Tid er bleven
betegnet som bans ypperstepraestelige Embede
(I, 756). Man bentevner den ofte for Tydelig-
heds Skyld »den objektive F.«, i Modssetning
til de Teorier, der ville saette en saakaldet
>subjektiv F.« i Stedet: de ville ikke hore om
en forsonende Indvirkning paa Gud, da han
er uforanderlig Kaerlighed og derfor ikke be-
liever at forsones, men kun om en forsonende
Indvirkning paa Mennesket, der bringes til at
opgive sit Fjendskab mod Gud og tro paa hans
Kaerlighed. Den objektive F. er et centralt

Led i den kr. Laere og bekendes med enstem-
mig Rest af alle de store Kirkesamfund.
Den kirkelige F.slaeres Grundtanker, saaledes

som de gennem Tidernes Leb mere og mere
have arbejdet sig frem til dogmatisk Klarhed,
ere folgende:

F.s inderste Grund er ene og alene Guds Kaer-
lighed til den faldne Verden (Joh. 3, 16): at
han vil frelse Synderen, skent han hader
Synden. Men Guds Kaerlighed kan ikke op-
have Hellighedens Krav; thi Helligheden er
lige saa vel en Side af hans Vaesen som Kaerlig-

heden (I, 725 f.). Den knenkede Hellighed kan,

saa sandt som Gud er Gud, ikke opgive at straffe

Synden. Fordi Gud er den absolute, maa alt,

hvad der oprorer sig mod ham som den ukraenke-

lige Realitet, hjemfalde til Straf. Hclligheds-

kravets Absoluthed er 61 med dets Ueftergive-

lighed; dersom Forpligtelsens Overtraedelse

uden videre kunde eftergives, da var det ikke

fuldt Alvor med Verdcnsordenens Retfaerdighed

og sande etiske Karakter. Derfor vil Kterlig-

hedens Storhed ikke vise sig i at ophaeve

Hellighedens Krav, men i at tilvejebringe Mid-
lerne til at opfylde det. Ferst saaledes frem-
tneder baade Helligheden i sin ubetingede
Gyldighed og til lige Kaerligheden som den
aandeligt staerkeste Magt. Den sande Kaerlig-

hed viser sig altid som Lovens Fylde. Det
gaelder indenfor vor menneskelige Erfarings-

kreds, at, alt som Kaerligheden vokser, vokscr

den ogsaa i Pietet mod Forpligtelsen ; jo mere
den vokser, desto mere frygter den for at

kraenke det godes Ret. Men deraf maa vi

lade os vejlede til at forstaa Kaerlighedens

sande og absolute Vaesen: den guddommelige
Kaerligheds hejeste Aabenbarelse maa vise sig

i Stand til ethvert Offer i Hellighedens Tjeneste,

i Troskab mod Forpligtelsens Ukraenkelighed.

Gengaeldelsen er, som den menneskelige Sam-
vittighed bevidner, en Grundlov i Verdens-
ordenen; kun fordi den er fuldbyrdet, leve vi

nu i en Verdensorden, hvor Tilgivelsen kan
raade, baade fra Gud til Menneskene og mellem
Menneskene indbyrdes (Ef. 4, 32—5, 2). Naar
Modstanderne anklage denne Laere for at til-

laegge Gud Grusomhed og Blodterst, da er dette

en grov Forvirring af Begreberne. Vi prise

Guds Kaerlighed som Forsoningens Alfa og
Omega, baade som Motivet og Maalet; men
vi glemme ikke Helligheden som Vaesensbe-

stemmelse i Gud. Kaerligheden til den faldne

Verden kan kun aabenbare sig i sin absolute

Rigdom sammen med Hellighedens Fyldest-

gerelse. — Hvilket er da Hellighedens Krav?
Ferst at den syndige Slaegt maa Iide Straffen

(»Lovens Forbandelse«) d. e. Deden, som er Syn-
dens Sold (Rom. 6, 23). Men derved alene kan
Samfundet mellem Gud og Mennesket ikke
genoprettes; thi under Lidelsen af Straffen kan
Synderens Sindelag blive ved at vaere lige saa

fremmed for Gud som fer; ikke ethvert Men-
neske, som der, bliver derfor saligt; ikke en-

hver Forbryder, som lider sin Straf, har der-

for, aandelig talt, sonet sin Synd. Kravet er

her ikke blot at bede for Synden, men at

sone den. At sone Synden (paa Hebraisk

kipper, paa Graesk lkdoxfo&<u, Hebr. 2, 17;

paa Latin expiare) vil sige: at borttage dens
Skyld og Straf, saa at Mennesket kommer til

at staa som velbehageligt for Gud. Derfor er

Soningen et langt rigere Begreb end Straffen;

thi den indeholder foruden Straffen tillige Viljens

Enbed med det guddommelige Hellighedskrav,

saa at Strafliitelsen overtages i frivillig Lydig-

hed (obedientia passiva) ; Soningen indeholder,

at Synderen i sit Hjerte har brudt med Synden
og stiller sig paa Guds Retfaerdigheds Side

mod sig selv. Men heller ikke en saadan
lidende Lydighed er den udtommende Opfyld-

else af Guds Helligheds Fordring til Menneske-
slaegten. Thi Gud kraever ikke blot Menne-
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skets Underkastelse under Lidelsen og Deden,
men tillige at hele Menneskelivet leves i fuld-

kommen Overensstemmelse med Guds Vilje;

ellers gik Guds Vilje jo op i at straffe Synden,
medens den opgav at fastholde det, som er

Menneskets Bestemmelse fra Begyndelsen. Til

at have Guds Velbehag krteves intet mindre
end Virkeliggerelsen af det Livsideal, hvortil

Mennesket er skabt (obediential acliva, den
omfattende Lydighed i hele Livsferelsen).

Ferst ved denne dobbeltsidige Lydighed,

baade i Liden og Handlen, vil Synden
vrere sonet (expiatio) og Fyldestgerelsen af

Guds Hellighedskrav va-re sket (satisfactio

poenalis og legalis). — Dette Hellighedskrav
formaar ingen Synder at opfylde. Men det er

Guds Keerligheds Raadslutning (Rom. 5, 8;

1 Joh. 4, 10), at Sennen, den evige Logos,

bliver Menneske, tager MenneskesUegtens Skyld
paa sig og i frivillig Selvopofrelse underkaster

sig alt, hvad Menneskeslaegten var skyldig baade
i Liden og Handlen (Mt. 3, 15: al Retfterdig-

hed), for saaledes at blive den, i hvem alle

kunne faa Del i Guds Kerlighed. Som Gud-
mennesket staar han ikke udenfor Menneskene,
saaledes som det ene Menneske staar udenfor
de andre; thi som Logos er han den, i hvem
Menneskeskegten er skabt og derfor evigt sam-
menfattet til Enhed; hans Menneskeblivelse er

den levende Kilde til den faldne Menneske-
slsegts Genforening med Gud; han er det i

enestaaende Betydning sande Menneske, den
anden Adam (Rom. 5, 14—19; 1 Kor. 15, 45
— 47), Centralmennesket i en uendelig rigere

Betydning, end den ferste Adam var det. Der-

for kan han trade i Menneskeslregtens Sted
og handle paa dens Vegne, ikke ved en ud-
vortes Vikarieren, men ved sin indre Enhed
med den (2 Kor. 5, 14). I ham virkeliggares

paa enestaaende Maade den Lov, der gaar
gennem Menneskesltegtens Historic, at dens
Vilkaar, baade de udvortes og de aandelige,

ikke bestemmes af Individernes atomistiske

Forhold hver for sig, men at baade hele

Slsegtens og alle de mindre Samfunds Liv bccres

af de representative Personligheder. Derved
kan der fremkomme en empirisk Uretfserdig-

hed, naar den aandelige Sammenhseng mangier,

og naar der ikke bliver Plads for den enkeltes

Frihed. Men her er der et evigt Enhedsfor-
hold mellem ham og Slsegten, og ingen kommer
ind under Virkningen af hans Gerning uden
gennem fri aandelig Tilegnelse. Derfor er

hans Forhold til Menneskeskegten Virkeligger-

elsen af hin Samfundslov i den fuldkomne
Skikkelse. Og som Felge af hans Persons
Vaesen kan det med fuld Ret siges, at hans
Gerning har uendeligt Vajrd, er i Stand til at

opveje al Menneskenes Synd. Derfor priser

Menigheden ham som den, der ved sin >dob-

belte Lydighed< har ydet Soningen og Fyldest-

gerelsen paa Menneskeslaegtens Vegne (expiavit

peccatum, - satisfecit Deo, reconciliaoit nobis

patrem). Overfor dette er den rationalistiske

Indvending, at den ene ikke kan trade i Stedet

for den anden i noget af, hvad der angaar For-
holdet til Gud, kun en Miskendelse af hele

Forholdet; den kender hverken Menneske-
slsgtens Samfundsenhed, ej heller Gudmenne-
sket, felgelig heller ikke hans enestaaende

Enhedsforhold til Sleegten. — Hans Gernings
Frugt for os (>hans Fortjencste«, meritum
Christi, i det gamle danskeSprog: hans Vserd-

skyld) er Bornekaar hos Faderen, Retfeerdig-

gerelse og evigt Liv. Men ingen faar Del i

aandelige Goder uden ved aandelig Modtagelse

;

derfor er Troen den ueftergivelige Betingelse;

kun ved den komme vi ind i den nye Men-
neskeslsegt, for hvilkcn ban er Stamfaderen.
Derfor gslder det paa den ene Side, at han
har erhvervet Frelsen for alle (1 Joh. 2, 2),

og paa den anden Side, at den kun bliver

Virkelighed for >mange< (Mt. 20, 28; 26, 28),

nemlig for dem, som modtage ham i Tro.

Den her udviklede Betragtning er ikke et

Foster af en abstrakt Tsenkning, men har efter

sit almindelige Grundlag Medhold i den al-

mindelige menneskelige Bevidsthed. Den na-
turlige Samvittighed vidner om Guds Viljes

Ukrankelighed og Syndens Strafvaerdighed, og
i alle de hedenske Religioner ytrer F.strangen

sig i Sonofres Frembaerelse. Men klarere ses

det i Israels Religion. Den gamle Pagt stiftedes

(2 Mos. 24, 1—8) ved Pagtofrets Blod, der
stsenkedes baade paa Altret og Folket, det
ferste i Lighed med Sonofrets senere Ritus,

det andet som Tegn paa Folkets Indlemmelse
i Pagtsamfundet med Gud. Men det er isaer

Sonofrene, til hvilke vi henvises. Verbet kip-

pcr (dskke, sone) bruges overhovedet om at

afvende en andens Vrede (1 Mos. 32, 21;
Ordspr. 16, 14). Men saerlig om Forholdet til

Gud har Verbet sin udstrakte Brug. Ogsaa
der staar det synonymt med at bortvende
Guds Vrede: Ps. 78, 38; 4 Mos. 25, 11. 13.

Udenfor Offerlovene har det ssdvanlig til Objekt
Synden eller Skylden, der tildsekkes for Guds
Ansigt, saa at den ikke kengere er til for ham

;

Subjektet er ssdvanlig Gud : Mennesket for-

maar ikke at bortskaffe Guds Vrede over dets

Synd, men Gud maa selv i sin Barmhjertig-
hed tilvejebringe en saadan Soning, naar den
overhovedet skal blive mulig. Indenfor Kultus-

lovene findes en noget anden Udtryksform,
der dog ikke bererer Sagen selv. Objektet er
ikke Synden, men Synderens Sjeel, og Sub-
jektet er ikke umiddelbart Gud, men Prasten,

der paa Folkets Vegne frembterer det Sone-
mlddel, som Gud i sin Barmhjertighed har
givet det. Forholdet er udtrykt 3 Mos. 17, 11:

>Jeg har givet eder Blodet paa Altret til at

sone for eders Sjsele; thi det er Blodet, der
soner ved Sjselen (som er i Blodet)«.

Utvivlsomt er her Tale om, at Synderen
dtekkes overfor Guds Hellighed, og at Dyreblodet
er stedfortriedende i denne Henseende. Men
Spergsmaalet bliver om Blodets neermere Be-
tydning. Det kunde i og for sig ligge na?r,

i Offerdyrets Slagtning at se den hellige Guds
Straffedom over Menneskets Synd; saaledes

talte vor Kirkeafdelings gamle Lasrere om
Offerdyrets Ded som en stedfortradende Straf-

lidelse (poena vicaria), en Opfattelse, der endnu
har sine Talsmsend. Men der staar intet der-

om i de gltestl. Offersteder; og i modsat Ret-

ning taler vel allerede det, at de Synder, som
kunde sones ved Ofring, netop ikke var dem,
som medferte Dedsstraf for Mennesket; Deds-
straffen var nemlig kun sat for de Synder, som
vare begaaede i Trods eller med Forsset, medens
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Sonofrene kun gjaldt for dem, der vare be-

gaaede i Vildfarelse eller af Vanvare (4 Mos.
15, 22—31); men endnu mere afgerende er
det, at den egentlige Offerhandling ikke var
Dyrets Dod, men Blodets Udgydelse ved Be-
staenkelse enten paa Altret eller paa det inderste

Forhaeng eller paa Laaget over Pagtens Ark;
derfor hedder det aldrig, at Offerdyret drsebes,

men altid, at det slagtes d. e. aflives paa en
saadan Maade, at det afgiver Blod til Frem-
baerelse for Gud. Naar altsaa Offerhandlingen

er Frembaerelsen af Dyrets Blod, >hvori dets

Sjael eller Liv er<, maa Sonofrets Betydning
vistnok vaere Fremstillingen for den hellige

Gud af en skyldfri Sjsel, et rent Liv i Stedet

for Synderens eget, — en Substitution (Er-

statning), der ved det stedfortraedende Blods
Utilstraekkelighed viste fremad til et Offer med
virkelig sonende Kraft (Hebr. 10, 1—4). Medens
der saaledes ikke ved Sonofret er direkte taenkt

paa en Lidelse af Syndens Straf, kommer denne
klart frem i Jes. 53, hvor Herrens Tjener be-

skrives som den, der lider i sit Folks Sted,

idet ban frivillig tager den Straf paa sig, som
dette havde fortjent (V. 4—5. 10. 12).

I N. T. anvendes baade Sonofret og Jes. 53
paa en saadan Maade, at den objektive F.

uimodsigeligt er givet deri. Ailerede Doberen
betegner (Job. 1, 29) efter Jes. 53, 7. 11—12
Frelseren som det Guds Lam, der baerer Ver-
dens Synd ; at baere Synden vil efter Skriftens

Sprogbrug (4 Mos. 14, 34) sige at lide dens
Straf, saa at den stedfortnedende Straflidelse

her er udtalt. Herren siger om sig selv Mt.

20, 28, at han giver sit Liv som Lesepenge
for mange : den Lesesum, som ingen kunde til-

vejebringe for sin egen Sjsel (Mt. 16, 26), be-

taler han for dem til Gud. Han indstifter

Nadveren med de Ord (Mt. 26, 28): Dette er
mit Blod, hvorved den uye Pagt stifles, og
hvis Udgydelse, ligesom det gltestl. Pagtoffers

Blod, er Syndsforladelsens Kilde. Sjaeleangsten

i Getsemane (Mt. 26, 36 f.) og Gudforladtheden
paa Korset-(27, 46) vilde vaere uforklarlige,

hvis det kun var den frommes og uskyldigt
lidendes Dad, han gik i Mode; de have deres
Forklaring i, at han, den Hellige og Guds Sen,
nu er ladt ind under Guds Vrede, at den Dod,
han gaar i Mode, er Syndens Straf. — Blandt
Apostlene viser Peter ved flere Udsagn tilbage

til det gltestl. Grundlag. 1 Pet. begynder med
Henvisning til, at vi ere bestaenkede med Jesu
Kristi, det nye Pagtoffers Blod (1, 2), d. e.

rensede fra Skylden, som hindrede Samfundet
med Gud. Det hedder 2, 24, efter Jes. 53,
11—12: han bar vore Synder paa sit Legeme
op paa Korsets Tree, d. e. han led i vort Sted
Straffen for vore Synder, idet han blev haengt

paa Korset. 1 Joh. 2, 2; 4, 10 betegner ham
som Soningen, d. e. nans Blod borttager de
begaaede Synders Skyld. Ogsaa Paulus over-
forer det gltestl. Sonoffer paa Kristi Dod (Ef.

5, 2; jvfr. Bom. 3, 25); men saedvanlig tager
han hverken sit Udgangspunkt i Sonofret eller

i Jes. 53; men han naar til den objektive
F. ad en anden Vej, nemlig ved Betragtningen
af, hvad Guds Retfaerdighed maatte fordre af
den til Lovens Forbandelse eller Syndens Straf

hjemfaldne Menneskeslaegt Navnlig Steder
som 2 Kor. 5, 21; Gal. 3, 13; Kol. 2, 14 ere

afgerende; det ferste Sted siger, at han blev

regnet som Synder (ved sin Dod V. 15), for at

vi kunde blive regnede som retfcerdige; han
byttede Vilkaar med os, idet han tog vor Synd
paa sig, for at vi kunde faa hans Retfaerdig-

hed; det andet udsiger, at han har lidt den

Dod, hvortil Lovens Overtraedere vare hjem-

faldne; men da han ikke selv havde over-

traadt Loven, bar han lidt Straffen i vort Sted

og derved aabnet os Adgang til Abrahams For-

jaettelse; det tredje Sted indeholder, at, idet

Lovens Fordring og Dom er sket Fyldest ved

Kristi Dod, er den selv udslettet paa det Kors.

hvor han led Doden. Men i begrebsmaessig og

omfattende Skarphed udvikles Grundtanken i

den objektive F. Rom. 3, 24—26: Gud har i

sin Naade fremstillet Jesus Kristus som Sonc-

middel, hvorved det dobbelte kunde naas: at

Guds Retfaerdigheds Krav kunde ske Fyldest,

og at han kunde skaenke Syndsforladelse til

dem, der tro paa Kristus. Thi det var Guds For-

maal at retfaerdiggore Mennesker (V. 26); men
dette maatte ske saaledes, at hans egen Ret-

faerdighed ikke ophaevedes derved (ssteds). Men
til hans Retfaerdighed horte det at straffe

Synden. Da han i Langmodighed havde ladet

de tidligere Tiders Synder gaa ustraffede hen
(V. 25), saa maatte Straffen nu fuldbyrdes ad

Soningens Vej ved Kristi Blod, hvorved Gud
paa en Gang beviser sin Naade og sin Ret-

faerdighed. — Overhovedet fremhaeves Kristi

Blod og Dad idelig hos Paulus som det, hvor-

ved vi ere befriede fra Guds Vrede, fra hans

Fjendskab imod os (Rom. 5, 9—10; 2 Kor.

5, 19; Ef. 1, 7; Kol. 1, 20). Kristus fremhaeves

som den anden Adam, ved hvem Menneske-
slaegten har faaet nye aandelige Livsvilkaar

(Rom. 5, 15—19; 1 Kor. 15, 45 f.), og det ikke

blot ved hans Dad, men ved hans hele Lov-

opfyldelse (<ftxalo>/iu Rom. 5, 18) og Lydighed
(vnaxotj V. 19; Fil. 2, 8; jvfr. Hebr. 5, 8), der

omfatter hele hans Livforelse og fuldendes i

hans Dod. Saaledes laerer Paulus baade Sted-

fortraedelsen og Straflidelsen og Lydigheden
saavel i Liden som i Handlen. — Hebraeer-

brevets Grundanskuelse samler sig helt igennem
om Kristi Gernings praestelige Karakter; der-

for kommer det gltestl. Offerbegreb her til

mere gennemfert Anvendelse end i noget andet

nytestl. Skrift. Kristi Frembserelse af sig selv

i Deden paa Korset er det fuldkomne, Gud
velbehagelige Offer, der som saadant er sket

en Gang for alle og udelukker enhver Gen-
tagelse (7, 27; 9, 12; 10, 14). Hans Blod er

det fuldkomne Sonoffer, hvorved han som
den sande Ypperstepraest har sonet Folkets

Synder (2, 17) d. e. borttaget dets Skyld og
Straf, nemlig ved selv at baere manges Synder
(9, 28) d. e. lide Straffen i deres Sted. Og
ligesom Ypperstepraesten paa den store For-

soningsdag gik ind i det jordiske Tempels
AUerhelligste med Sonofferdyrets Blod, er

Kristus gaaet ind i det himmelske AUerhel-
ligste med sit eget Blod, for der at gore sit

Sonoffer gaeldende for Gud. Endelig er hans
Offer som det, hvorved den nye Pagt en Gang
for alle stiftes, Modbilledet til det gltestl. Pagt-

offer. Ligesom Gud den Gang ikke kunde
traede i Samfund med Folket, uden at baade
dette og Helligdommen rensedes ved Blod,
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•som vlrkede Syndsforladelse, saaledes gentager

det sammc slg ved den evige Pagts Oprettelse

(9, 15—22; 13, 20).

Det foreliggende Laerepunkt barer ikke til

dem, Oldkirken gav en formuleret Skikkelse.

Kirkefaedrene dreftede mere Kristi Person end
hans Gerning; till de gik ud fra, at naar hans
Person er Gud og Menneske i Enhed, er det
ined det samme givet, at bans Gerning maa
have til Hensigt at tilvejebringe Samfundet
imellem dem. Naar de nsermere udviklede
hans Gernings Betydning, saa de den mere
som Forlasning end som F., bvilket atter hang
-sammen med, at man mere saa Synden som
Afmagt end som Skyld. Derfor var Betragt-

ningen af Kristi Dad som Lasepenge til Djeeve-

len meget udbredt (se Art. Forlasning). Dog
gaar F.ssynspunktet ved Siden deraf allerede

fra Begyndelsen, idet hans Dad meget alminde-
ligt fremstilles som det stedfortnedende Offer.

Men det er ferst i Middelalderen, at der gores

et Forsag paa en gennemfert Teori om For-
soningen, nemlig hos Anselm (I, 99) i bans
Skrift Cur Deus homo (Aar 1094—98). Skriftets

Grundtanker ere felgende : Synden er en Kraenk-
else af Guds iEre, som han skylder sig selv

at fordre genoprettet. Dette kan kun ske
enten ved Straf eller ved Fyldestgarelse, Sa-
tisfaktion. Straffen vilde v«re 6t med Men-
neskesliegtens Fordommelse. Men Gud vil i

sin Godhed saliggere Menneskene, ogsaa for at

erstatte de faldne Engles Plads i den frelste

Skabning; derfor vaelger han i sin Barmhjer-
tighed Fyldestgarelsens Vej. Satisfaktionen er

en frivillig Ydelse til Gud, som Mennesket
ikke var skyldigt, men som er stor og vaerdi-

fuld nok til at opveje den Gud tilfejede Kraenk-
else. Men da Kraenkelsen er rettet mod den
absolute Gud, kan dens Skyld ikke opvejes af
den hele Verden, af alt bvad der ikke er Gud;
Fyldestgerelsen kan derfor ikke ydes af Men-
nesker, men kun af Gud selv; alligevel skal
Mennesket yde den; fielgelig bliver Gud Men-
neske for at tilvejebringe den. Gudmenneskets
Ydelse bestaar ikke i hans Syndfrihed og i

hans Lydighed mod Guds Vilje i hele hans
Livsfarelse; thi til en saadan Lydighed er
enbver Skabning forpligtet. Derimod var det
hellige Menneske ikke forpligtet til at da, og
idet han gav sit Liv som det uendeligt vaerdi-

' fulde hen i Daden, erhvervede han sig derved
en Fortjeneste bos Gud, som Gud maa belonne

;

men da han ikke selv traenger til nogen Be-
lanning, afstaar han den til Menneskene, for

hvis Skyld ban er dad. Saaledes udjajvnes Mod-
satningen mellem den guddommelige Retfter-

dighed og den guddommelige Barmhjertighed

;

de komme begge til deres Ret. — Denne
>Satisfaktionsteoris< Mangier ere iejnefaldende

nok. Naar Synden ses som en Kraenkelse af
Guds Mre i Stedet for af hans Heliighed, hviler

det paa en mangelfuld Erkendelse af hans etiske

Vaesen. Ogsaa Satisfaktionsbegrebet traenger til

Berigtigelse. Man kan vistnok ikke forkaste
selve Begrebet med Henvisning til, at det ikke
forekommer i Skriften, og at det betyder Til-

fredsstillelsen af et Retskrav, medens Forholdet
til Gud ikke maa opfattes paa juridisk Maade;
thi herimod gaelder, at Skriften liar beslaegtede

Betegnelser (Sonoffer og Lesepenge), og at Guds

Kirke-Leksikon fur Norden. II.

Helligheds Krav jo i sig selv ogsaa er det
hajeste Retskrav. Men naar Straf og Satis-

faction modsaettes hinanden, da hviler det paa
et falsk Begreb af Satisfaktionen som en Er-
statning, der i Lighed med en ^Eresoprejsning
falder udenfor Straflidelsen, i Stedet for at,

som allerede Hilarius og Ambrosius havde er-

kendt, Satisfaktionen maa indbefatte Straitens

Overtagelse ; Anselm kan aldeles ikke forklare
den Raekke Skriftudsagn, der tale om Jesu
Kristi Gerning som en Lidelse af vor Straf.

Det er en Ytring af Middelalderens Gernings-
vaesen, naar Satisfaktionen opfattes som en
udvortes Erstatning med noget, Kristus ikke
var Faderen skyldig, altsaa som en overskyd-
ende Ydelse (opus aupererogatorium) i Stedet

for som en Opfyldelse af Guds Retfaerdigheds

Krav. Naar endvidere kun Kristi Dad, men
ikke hans Liv faar fyldestgarende Betyd-
ning, fordi han som Menneske var den fuld-

komne Lydighed skyldig, da miskendes det, at

hele hans Menneskevordelse var noget, han slet

ikke var skyldig, og at derfor alt, bvad der
herer med til og falger af den, kommer os
til gode. Endelig mangier den organiske og
aandelige Begrundelse for, at hans Gernings
Frugt kan overferes paa Menneskene; thi ban
ses ikke som Hoved for en ny Menneskeslaegt,

i hvilken det enkelte Menneske indlemmes
ved Troens aandelige Tilslutning. Hele Teorien
er gennemtraengt af den skolastisk-formalistiske

Aandsretning, der behandler den etiske Verdens-
ordens dybeste Forhold som et logisk Regne-
stykke i Stedet for at appellere til Samvittig-

hedens og Sjselelivets Erfaringer. — Men Teo-
riens baerende Grundtanker: Syndens Skyld,

Soningens Nedvendighed og Kristi Dad som
Frelsens Grand stod i en saa inderlig Pagt

med den menneskelige Samvittigheds Trang
og den kr. Helhedsanskuelse, at det maatte
blive Fremtidsarbejdets Opgave at fordybe sig

i dem og give dem en mere tilfredsstillende

Udvikling. Derfor kunde den >Promnlgations-

teori<, som Ab6Iard (I, 13) fremsatte, uden dog
konsekvent at gennemfare den, ikke traenge

igennem: at der i Stedet for den objektive F.

skulde stettes en blot subjektiv, idet Maalet
for Kristi Gerning kun var at fremstille Guds
Kserlighed for Menneskene og saaledes vaekke

vor Genkaerlighed.

Allerede Thomas Aquinas afhjalp en Raekke
Mangier ved Anselms Teori: han lader Satis-

faktionen omfatte Straflidelsen og forklarer

Overforelsen af Kristi Fortjeneste paa Menne-
skene ved, at han er den frelste Menneske-
slsegts Hoved. Men det epokegerende Frem-
skridt i denne Laere skete paa Reformations-

tiden. Reformatorerne godkendte Anselms
Grundbetragtnlng, men gav den en Videre-

farelse, som i alle vaesentlige Punkter maa
kaldes tilfredsstillende. De gik nemlig ud fra

Erfaringen om Gudsforholdets etiske, person-
lige Vaesen, om Syndens uendelige Skyld og
den guddommelige Helligheds ueftergivelige

Krav. I Stedet for Guds JEre sattes Guds
Heliighed som Udgangspunktet, og hans Kaer-

lighed fremhaevedes som det ublandede Motiv;

Satisfaktionen blev it med Straflidelsen, og
Kristus blev forstaaet som Slaegtens Hoved.
I selve Reformationstiden henviste man i

6
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82 Forsoningen.

Reglen kun til Kristi Ded som den gyldige

Satisfaktion (qui sua morte pro nostris pecca-

tis satisfecit, Conf. Aug. Art. 4; reconciliavit

nobis pattern, Art. 3; placaoit nobis Deum).
Men gennem fortsatte Forhandlinger (se Art.

Osiander og Parsimonius) fik man 0je for Ned-
vendigheden af at fremhaeve Kristi Lovopfyld-

else som medvirkende Forudsjetning for vor

Retfserdiggerelse, saa at vor Retfaerdighed hviler

ikke blot paa bans Ded, men paa bans Lydig-

hed mod Faderens Vilje i omfattcnde Betyd-

ning, baade i Liden og Handlen (obedientia

passiva og actioa; Konkordieformlen S. 685).

Hermed er F.slaerens Udvikling i Hovedsagen
afsluttet; den felgende Tid havde vaesentlig

kun til Opgave at udforme den ntermerc i det

enkelte. Paa to Punkter var den felgende

Tids Udvikling ikke uden Misvisning. Dog-
matikerne segte at undvige den falske (socini-

anske) Indvending, at Frelserens aktive Lydig-

hed ikke kunde vaere forsonende for os, men
kun var, hvad han som Menneske var skyldig,

ved at la;gge den afgorende Vaegt ikke paa
bans Virkeliggerelse af hele det menneskelige
Livsideal, men paa, at han gik ind under Mose-
loven, som han ikke havde vseret skyldig at

opfylde. Dette er en Miskendelse af, hvad
der maatte here til, for paa Menneskeslaegtens

Vegne at fyldestgare Guds Helligheds Krav.

De yndede dernaest det Udtryk, at han har
lidt Helvedkvalerne, de fordemtes Pine, i vort

Sted; dette er kun rigtigt, for saa vidt som
Guds straffende Vrede over Menneskeslaegtens

Synd (Lovens Forbandelse) udgod sig over

ham; men ligesaa fuldt maa det fremhaeves,

at hvis han havde lidt saaledes, som de for-

demte lide, kunde han ikke have vseret For-

soner; han har ikke lidt, saaledes som de
skulle lide, der forblive i Deden, men saaledes

som vi sknlde lide for at gaa frelste og sejr-

rige gennem den: i Viljens fulde Enhed med
Guds Vilje; kun fordi denne Enhed ikke paa
noget Punkt bredes hos ham, kunde han op-

staa med Sejr.

Angrebene paa K.lneren aabnedes af Sociui-

anerne, der bestred saavel Nedvendigheden som
Muligheden baade af F. og Stedfortraedelsen.

Kristus er det Sendebud, gennem hvem Gud
har forkyndt sin syndstilgivende Kaerlighed,

for at vi skulde lade os forsone med Gud d. e.

aflaegge vort fjendtlige Sindelag imod ham og
derved faa Del i bans Syndstilgivelse. Deres
Indvendinger mod F.slaeren, som siden saa
ofte ere blevne gentagne, kunne sarnies i folg-

ende Hovedpunkter: Det vilde stride mod Guds
Godhed og Kaerlighed, hvis han ikke kunde
tilgive Synden uden Straf. Tilgivelse og Fyldest-

gerelse udelukke hinanden, saa at det er en
Modsigelse at ville forene dem. Overforelse
af Skyld og Straf eller af Fortjeneste fra den
ene til den anden er umulig, da disse Be-
greber udtrykke noget rent personligt. At
give baade den aktive og den passive Lydig-
hed Del i den fyldestgerende Virkning, er at

tillaegge Gud dobbelt Betaling for Skylden.
Den aktive Lydighed kan i etbvert Tilfselde

ikke virke til Fyldestgerelse for os, da han
som Menneske var forpligtet til den. Kristus
har ikke lidt den Straf, som svarer til Men-
neskenes Skyld: han er jo saa langt fra at

have lidt den evige Ded, at han tvaertimod er

opstanden. Hans Lidclse er overhovedet ikke

i egentlig Betydning at kalde Straf, men er

Kampen for at naa Ophejelsen som Len. Har
Kristus gjort alt, hvad vi vare skyldige, saa

kan Gud intet kraeve af os, ikke engang Troen.

Alle disse Indvendinger ere tilstraekkeligt imode-
gaaede i vor positive Udvikling. — Mod den

socinianske Kritik sogte Hugo Grotius at for-

svare Kirkelaeren; men i Virkeligheden opgav

han det, som var dennes Midtpunkt: selve

den objektive F. Han ser i Kristi Dad ikke

en Fyldestgerelse af Guds Helligheds Krav,

men en Foranstaltning af Guds styrende Vis-

dom, der ikke ter eftergive Straiten, da Men-
neskenes Frygt for at synde derved vilde

svaekkes, men heller ikke kan fuldbyrde den

uden at odelaegge Menneskeslaegten, og derfor

ved en >Ombytning< lader den uskyldige lide

de andres Straf, som det hensigtsmaessigste

Middel til at afskraekke Menneskene fra Synden
og til paa £n Gang at straffe og tilgive den.

Denne Teori, hvorefter Hovedvaegten ikke falder

paa Tilgivelsen af begaaede. men paa Fore
byggelsen af fremtidige Synder, mangier ikke

blot ethvert Skriftbevis, men ogsaa det rette

etiske Gudsbegreb og den etiske Alvor i Be-

tragtningen af Synden. — Indenfor K. selv be-

gyndte Angrebene paa Forsoningsiaeren med
Naegtelsen af, at Kristi aktive Lydighed kan

vserc forsonende for os; saaledes den refor-

merte Teolog Piscator (paa Graensen af 16. og

17. Aarh.) og senere J. G. T611ner (1768). Men den

socinianske Forkastelse af hele Lauren genop-
toges af Rationalismen, der bebrejdede K.laeren,

at den skadede Menneskets Straeben efter at

erhverve sig Guds Velbehag ved sit Levned,
og at den forestillede sig Gud som en Molok,
der terster efter uskyldigt Blod. — Filosoferne

gav K.laeren en symbolsk Omtydning i rent

subjektiv Retning : efter Kant medferer det

gode Princips Sejr over det onde, at det nye
Menneske maa baere det gamles Lidelser ; Schel-

ling og Hegel henvise til den F. mellem det

endelige og det ueudelige, som foregaar i Men-
neskets Bevidsthed.

Da det evangeliske Trosliv atter vaagnede,
fornyedes den gamle Laere indenfor den kirkl.

Teologi. Men der fremkom tillige en Rsekke
Tilnaermelser til den subjektive F.steori, vaesent-

lig med Schleiermacher som Udgangspunkt.
Han urgerer det levende Samfund med Kristi

Person som Sjselen i al Teologi. Men efter

hans Laere om Gud og Mennesket bortfalder

Syndens Skyld overfor Gud og dermed det

bibelske og kirkl. Begreb af F. I Stedet for

F. af Gud saetter han Menneskets subjektive

Forlesning: han fremhaever med uforglemmelig
Kraft Kristus som Forleseren, der optager de

troende i sin fuldkomne Gudsbevidsthed. Ved
Siden deraf taler han rigtignok ogsaa om Kristi

forsonende Virksomhed: den bestaar i, at han
optager de troende i den fuldkomne Salighed,

som han fastholdt under alt, hvad han led

baade ved sin Medfelelse med vor Synd og

ved alle det syndige Menneskelivs Onder, som
han bar med os. Men det ses let, at F. i

denne Betydning kun er en Side af Forles-

ningen og ikke forer ud over det subjektive.

Indenfor den luth. K.afdeling vakte omkring
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Midten af Halvtredserne Erlangeren J. C. K.

v. Hofmanns Forsoningslaere en levende Strid.

Kristi Ded er efter ham ikke en stedfortraed-

ende Straflidelse, et Sonoffcr, hvorved Guds
Retfcerdighed er fyldestgjort og Lovens For-
bandelse borttagen; men den er Fuldendelsen
af Kristi egen Retfserdighed. Hans Frelserkald

:

at forny den syndige Menneskeslaegts Samfund
med Gud og fremstille den fuldkomne Ret-
fserdighed, forte med sig, at han maatte gennem-
gaa alle Syndens Felger og Lidelser, som Ond-
skabens Rige har til sin Raadighed; idet han
sejrrigt har bestaaet Proven gennem alt dette,

ogsaa gennem Deden, er den nye Menneske-
slaegt, hvis Hoved han er, forsonet med Gud
i ham. I den nyeste Tid har Albr. Ritschls

Omdannelse af F.skeren kaldt iEmnet frem til

ny Forhandling i hele den protest. Teologi.

Ogsaa hos ham mangle de teol. Forudsaet-

ninger for en virkelig F., idet han naegter

Guds straffende Retfserdighed og ger Guds
Vrede til et blot eskatologisk Begreb. Han
stiller F. efter Retfaerdiggerelsen og forstaar

ved F. den Fred med Gud og den Forvisning

om at have Del i bans Rige, som den ret-

faerdiggjorte faar ved at opgive sin Mistillid

til ham og sit Fjendskab imod ham, altsaa

atter noget subjektivt, ganske forskelligt fra,

hvad K. forstaar ved F. — Fra indbyrdes hejst

forskellige Udgangspunkter, have i Danmark
H. N. Clausen og Otto Mailer (Om Genlas-

ningen, 1884), og i Sverig P. Waldenstrom,
bestridt den objektive F.sliere. — Men om K.

som Helhed gaelder det, at den objektive F.

har vaeret fastholdt gennem Tiderne som Sam-
vittighedernes Trest baade i Liv og Ded og

som den uomstadelige Grundvold for Forvis-

ningen om, at Guds Faderkaerlighed staar

aaben for alle, som tro (F. C. Baur, Die christl.

Lebre von der VersShnung in ihrer geschichtl.

Entwickelung von der altesten Zeit bis auf
die neueste, 1838; RitschI, Die christl. Lehre

von der Rechtfertigung und VersShnung I—III,

3. Udg. 1888—89, Kreibigs og Harings Skrifter,

M. Kahler, Dogmat. Zeitfragen II (1898). Jvfr.

de herhen herende Afsnit i Martensens, Thoma-
sius's, Philippis og Dorners Dogmatiker). P. Af.

Forsoningsfesten, hebr. jom hakkippurim,

i Talmud ogsaa blot joma (Aram.) a: Dagen,

omtales i G. T.s Kanon kun i de praestelige

Love: 3 Mos. 16; 23, 26—32; 4 Mos. 29, 7—11;
2 Mos. 30, 10 og 3 Mos. 25, 9 (Jubelaaret skal

begynde med F.), idet dog Hesekiel i sit Frera-

tidsbillede har noget tilsvarende: bestemmer 2

aarlige Sonedage, den 1. i den 1. og 7. Maaned
(saaledes ejensynligt med LXX at lsese) Hes.

45, 18—20. Den praestelige Lovgivning be-

stemmer 1 aarlig Sonedag, den 10. i den 7.

Maaned. Den fejres med streng Hvile, Fest-

forsamling ved Helligdommen samt Faste (hvor-

for Dagen Ap. G. 27, 9 kaldes Fasten) og
sserlige Ofre. Disse ere 1) 4 Mos. 29, 7 f. : de
samme som sserligt ere knyttede til 7. Ny-
maanefest, nemlig som Braendoffer 1 ung Tyr,

1 Vaedder og 7 etaarige Lam, med de tilherende

Melofre, samt som Syndofferl Gedebuk ; 2) 3 Mos.

16, 3 f. : de for F. ejendommelige Ofre, nemlig
for Yppersteprsesten 1 ung Tyr som Syndoffer

og 1 Vaedder som Braendoffer samt for Folket

2 Gedebukke som Syndoffer og 1 Vaedder som

Braendoffer. Ritus er naermere bestemt 3 Mos.
16 samt, som den traditionelt udformedes, i

Mlschna-Traktaten Joma. Til Ejendommelig-
hederne ved F.s Ritus borer navnlig, at Yp-
persteprsesten selv fungerer og paa denne ene
Dag gaar ind i det Allerhelligste, samt Behand-
lingen af den ene Syndofferbuk ; den skal ikke
slagtes, men Yppersteprsesten skal laegge Haend-
erne paa dens Hoved og bekende Folkets
Synder, hvorefter Bukken skal fores ud i 0r-
kenen til Asasel (I, 153) med Folkets Synder
paa sig og slippes las der (3 Mos. 16, 8. 10.

20—22). At Bukken ikke skulde komme til-

bage, sikrede man sig i den traditionelle Ud-
formning af dette Bud ved ude i Orkenen at
styrte den ned fra en Klippe, saa at den knnstes.
Hvad den anden Syndofferbuk og Syndoffer-

tyren angaar, behandles deres Kod som Kadet
af almindelige store Syndofre, der ikke, som
ved Privatsyndofrene, tilfalder Praesterne, men
braendes >ndenfor Lejren* (3 Mos. 16, 27 jvfr.

4, 12. 21 ; 6, 19), en Bestemmelse, hvortil der
hentydes Hebr. 13, 11.

F.-Offeret er Led i de gltslige Syndofre og gaar
ind under det almindelige Synspunkt for disse.

Syndofre bringes — foruden ved en Raekke
Fester (4 Mos. 28—29) — 1) ved Indvielse af
Personer eller Ting til hellig Tjeneste (saaledes

2 Mos. 29, 14. 36; 3 Mos. 8, 2; 4 Mos. 8, 8;

7, 16); 2) ved visse Tilfaelde af fysisk Urenhed
(saaledes 3 Mos. 12, 6; 14, 19; 15, 15. 29);

3) for Svaghedssynder (sch'gagot) (saaledes

3 Mos. 4; 5, 1— 13), ikke derimod for Synder
>med oplaftet Haand< (b'jad rama, 4 Mos.

15, 22 f.) »: af Trods, Synder, som bryde
Pagten og derfor ikke knnne sones, men kraeve

Deden (jvfr. Modssetningen mellem de uvidende
og vildfarende og dem, som synde med fuld

friVilje, Hebr. 5,2 og 10, 26); Syndofrene skaffe

altsaa ikke egentlig Syndsforladelse, de kunne
ikke ifuldkommengere med Hensyn til Sam-
vittigheden< (Hebr. 9, 9 jvfr. 10, 4), men de
ere det udvortes Udtryk for, at det rette teo-

kratiske Forhold bestaar, trods Urenhed og
Svaghedssynder a : de kunne >hellige med Hen-
syn til Kedets Urenhed< (Hebr. 9, 13), og kun
for saa vidt, o : i ydre teokratisk Forstand, ere

de syndsforladende (Hebr. 9, 22); med andre
Ord: Ofrene ere Naademidler indenfor
Pagten, men ikke Grundlag for Pagten, der
ogsaa i de praestelige Dele af Pentatevken er

oprettet som fri Naadeshandling fra Guds Side.

Under dette almindelige Synspunkt gaar ogsaa
F.-Offeret, ligesom de ovrige Festsyndofre, ind,

idet F.-Offeret (3 Mos. 16, 16 f. jvfr. V. 32 f.)

netop betegnes som en Soning, Renselse af

Helligdommen fra Urenheden, som felger med
Israels Synder jvfr. (V. 22), at Syndebukken
baerer Folkets Synder bort ud I Orkenen. Ogsaa
Hesekiel har (45, 18—20) for sine 2 aarlige

Soningsfester samme Synspunkt. Naar dog F.s

Ofre have en tydelig betegnet saerlig Karakter,

bl. a. ved at Yppersteprsesten bringer dem, og
det delvis i det Allerhelligste, da ligger deri

ikke en Kvalitetsforskel fra de ovrige Syndofre,

men en Sammenfatning af alt, hvad den gltestl.

Syndofferinstitution i sig indeholder, bortset

fra, at mange Forseelser, der i Aarets Lob
egentlig havde kraevet Syndoffer, uden at saa-

dant i Virkeligheden maaske er blevet bragt,

6*
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84 Forsoningsfesten — Forsyn.

nu under 6t sones paa den aarlige F. At So-

ningen forudseetter det angrende Sind,
er » Loven udtrykt ved den yppersteprsestelige

Syndsbekendelse (3 Mos. 16, 21) saint symbo-
liseres ved Fasten, den eneste i Loven paa-

badte Faste (3 Mos. 16, 29; 23, 29), og frera-

hseves udtrykkelig i den jediskc Tradition.

Da F. i G. T. kun omtales i de prestclige

Love, er Spargsmaalet om dens JElde naje

knyttet til Spergsmaalet om disse Loves Op-
rindelse (se Art. Mosebegerne). Antages de
prsestelige Love for tilblevne i Eksilet, haves

altsaa ingen fereksilske Efterretninger om F.

Men heraf vilde nappe i og for sig kunne ud-

drages noget Bevis for dens eftereksilske Op-
rindelse, da den nemlig i den eftereksilske, far-

kristelige Tid kun er omtalt Sirak 50, 5 f. og

dog sikkert bar vseret fejret i flere Aarh. far

Kristus. Videre afgiver den Omstsndtghed, at

den Ikke omtales Neh. 8, medens en saerlig

Bodsdag, den 24. i 7. Maaned, omtales Neh. 9, 1,

neeppe noget Bevis for, at Bestemmelsen om
den for F. ganske srerlige Ritus manglede i

den af Esra offentliggjorte Lovbog, da nemlig
dennes Bestemmelser ikke kunde gennemferes
med it Slag. Den starste Vanskelighed ved
at antage F.s fareksilske Bestaaen ligger i, at

den i hvert Fald i sin i Loven fikserede Form
synes nojc sammenherende med de 1 Tiden
omkring Eksilet, navnlig ved Kultuscentralisa-

tionen, fremkomne ejendommelige Forudsuct-

ntnger; en anden Sag er det, at den kan vaere

vokset ad af et foreksilsk Grundlag, hvorom
imidlertid Ingen Efterretninger haves. Efter

Jerusalems 0delseggel.se Aar 70 maatte natur-

ligvis F.s Karakter af OfTerfest ophere, medens
den holdt sig som almindelig Bods- og Faste-

dag (om Literaturen se Dillmann, Die Bficher

Exodus und Leviticus, udg. af Ryssel, 1897,

S. 571 f. ; N. Lindberg, Templet i Jerusalem
og Forsoningsdagen hos Jaderne, 1880; Bertha
Halm, Jedisk Liv i den eftereksilske Tid, 1897,

S. 72 f.). J. C. J.

Forsyn, lat. providentia, deraf Tillsgsordet

>providentiel< 3: hidfart af Guds F.-styrelse.

— I aim. relig. Talebrug, ntermest dog en Efter-

virkning af Rationalismen, forekommer Ordet
F. som Betegnelse for Gud selv, opfattet som
den mere eller mindre pcrsonlige Magt, der for-

serger Mennesket og leder dets Liv. I Tros-
lseren udtrykker Ordet en Virksomhed af den
Gud, som har skabt og vil forlase Verden, idet

dog denne Virksomheds Indhold og Omfang
bestemmes forskelligt i de dogmat. Fremstll-
linger. I Begrebet: guddommelig Omsorg eller

Forsorg mades de forskellige Opfattelser, og
naar de ikke falde sammen i Bestemmelsen
af, hvilke Virksomheder der bar henferes un-
der F.sbegrebet, hidrarer dette vel fra, at den
hi. Skr. ikke har nogen bestemt Sprogbrug i

saa Henseende.
Bortset fra, at Ordet F. bruges af den dske

Bibelovers. Ap. G. 2, 23 i Betydning af Forud-
viden, — en Udtryksmaade, som stammer fra

Bibelen af 1550 — og at det gr. Ord ngovoKt
Ap. G. 24, 3 og Rom. 13, 14 anvendes paa men-
neskelig Virksomhed, Andes selve Begrebet ikke
naevnt i de kanoniske Boger, derimod i Visd.

14, 3 og 17, 2. Desto fyldigere er Sagen selv

bevldnct baade i G. og N. T. Om Guds Om-

sorg for sin Skabning og hans Styrelse af dens
Veje genlyde navnlig Psalmerne, f. E. 104, 10

—

27,4; 136,25; 145,15; 147,9; 33, 11—19; 36, 7;
37,3—6; 55, 23; 121,4—8; 139, 9f. 16—17; Ps.

23; Ps. 91, ligeledes Lovprisningerne af Guds
Ferelser med sit Folk og hans Herredamme
over Jordens Folk f. E. Ps. 114; 81; 78; 47,

fremdeles den hele gltestl. Fremstilling af
Israels Historie, Profeternes Vidnesbyrd 1 og
om denne og om Hedningernes Forhold dertil

(smlgn. Jes. 10, 5 f.; 37, 28—35); endellg i N. T.
Jesu egne Udtalelser Joh. 5, 17, Mt. 5, 45 ; 6, 25 f.

;

10, 29 f., Apostlenes Vidnesbyrd Ap. G. 4, 27

—

29; 14, 17; 17, 26 f; 1 Pet. 5, 7; Fil. 4, 6; Ef. 4, 6;
Kol. 1, 17; Hebr. 1, 3; Rom. 11, 32 f. og den hele
Grundbetragtning i Joh. Aab. af Verdensudvik-
lingen og dens Afslutning. I den bibelske Ver-
densbetragtning og Livsanskuelse er det baade
Baggrund og Forgrund, at Gud, som har skabt
Verden, bierer og omslutter den i sin Forsyns-
naade for at lede Mskeheden og det enkeltc
Mske frem imod Frelsens Maal eller hans Riges
Fuldendelse som det hejeste Gode.
Denne bibelske Grundbetragtning, som ogsaa

er uadskillelig fra al levende Trosbevidsthed,
og som finder sin mangfoldige Stadftestelse gen-
nem den troendes Livserfaringer, blev af den
sldre luth. Troslsere formuleret saaledes, at
Guds F. fnldbyrder sig gennem de 3 Virksom-
heder: Opholdelsen (se Art. Conservatio Dei),

Guds Medvirken med det skabte i alt, hvad
der sker(se Art. Concnrsus Dei) ogStyrelsen
(gubernatio). Ligeledes blev F.svirksomhedens
Omraade angivet trefoldigt: et alt omfattende,
for saa vidt som Guds Omsorg og Ledelse ud-
strskker sig til hele Skabningen (providentia

generalis), dernsest Mskeverdenen, baade Indi-

videt og Slcegten, som paa saeregcn Maade staar

under hans F. (prov. specialis), og endelig
Guds Barn eller Menigheden, hvis Liv han i

inderligste Betydning har i sin bterende og
styrende Haand (proo. specialissima), fordi her
fremarbejdes selve Virkeliggorelsen af hans
Frelsesraadslutning, for hvis Skyld al F.svlrk-

somhed finder Sted. Hvad enten man nu med
de gl. Dogmatikere giver F.et de anfertc rum-
melige Graenser, eller man, som flere nyere,
ndelukker Opholdelsen fra dette Lsrestykke,
har F.sbegrebet i hvert Fald sit Tyngdepunkt
i Styrelsen. Det er ikke for at forsarge Ver-
den, at Gud styrer den, men omvendt forsor-

ger han Verden og vaager over Menneskelivet,
fordi hans Verdensstyrelse er bestandlg virk-

som med det evige Frelsesformaal eller Guds
Riges Fuldendelse for 0je (Frank). For saa
vidt kan F.et begrebsmessigt underordnes Ver-
densstyrelsen, og dette faar sin Betydning, naar
man staar overfor Spargsmaal om, hvorfor Gud
unddrager sine Gaver og vender sin Haand
bort fra nogle, medens ban beskytter andre
vidunderligt og leder dem paa jaevne Stier.

Det hidrarer fra, at den ssrllge F.svirksomhed
er tjenende for Verdensstyrelsen, som bestan-

dlg har sine Normer i, hvad der kan fremme
Frelsesraadslutningens Virkeliggerelse 1 Staeg-

ten og hos den enkelte, Normer, som Ikke ere
beskuelige for det endelige Bilk, men ere naer-

vaerende for Guds Alvidenhed og Visdom. F.et

bliver da Guds frelsende Kerlighed, som med
sin mangfoldige Visdom og verdensmsegtige
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Kraft arbejder hen til Fuldbyrdelsen af sit

barmhjertige Raad under stadig Samvirken med
Skabningens Krsefter og den raskl. Frihed.

Mskets Frihed ophteves ikke af F.stroen,

men forudssettes som anlagt paa og forpligtet

til at samarbejde med Guds Forsyn. Derved
adskiller F.stroen sig fra Sksebnetroen, som
lader alt vaere forudbestemt af en blind Nod-
vend igheds Lov, Fatum (se Art. Fatalisme).

Paa den anden Side staar den i Modstetning
til Tilfceldighedslsren, for hvilken hele
Tilvserelsen kun er lutter Sammentrtef og Vil-

kaarlighed uden Sammenhaeng, Ledelse og For-
maal. Medens nu Troen i den relig. Umiddel-
barheds Vished har let ved at forene guddom-
melig Forudviden og Forudbestemmelse med
menneskelig Frihed, Guds Styrelse med Skab-
ningens og de endelige Aarsagers relative Selv-

staendighed, er der her Vanskeligheder for

Taenkningen, som den kun tilnaermelsesvis kan
lose paa vort nuvserende Erkendclsestrin. Det
ligger i, at begge Led 1 denne Samvirken,
baade det skabtes inderste Vsesen og Love og
endnu mere Guds Vaesen og Handling kun til-

naermelsesvis og stykkevis kunne gennemtraen-
ges af den mskl. Begriben. Man kunde viere

fristet til at opfatte F.sstyrelsen saaledes, at

den alene bliver bestemmende for Hovedbegiv-
enhederne i Verdenslebet og det enkelte Mskes
Liv, imedens de mindrc betydningsfulde Til-

dragelser overlades til det mskl. Frihedsvalg
og Kraefternes Vilkaarlighed. Men saasnart det
naermere skal bedommes, hvad der er stort

eller smaat, vil det vise sig, at enhver indgrib-

ende Begivenhed er hidfert eller forberedt gen-

nem en Raekke af Omstaendigheder og Hand-
linger, som med deres tilsyneladende Ubetyde-
lighed have banet Vejen for og bidraget til det

afgerende Vendepunkt, saa at ogsaa de hver
for sig og i deres Sammenspil gaa ind under
Begrebet af det providentielle. Lige saa lidt

staar den Udvej aaben, at stramme F.sbegrebet

saa stterkt, at der intet Rum blev for Tilfsel-

dighed i de skabte Kraefters Virken og for den
mskl. Villies Frihed og Ansvar. Herimod pro-

testerer Samvittighedens Vidnesbyid og Virke-
lighedens faktiske Forhold. Vanskelighedens
Losning, saa vidt den herneden kan gives, vil

ligge i det rette Begreb af Guds Forudviden
og Almagt, etisk bestemte i Forhold til Friheds-

verdenen og dens Maal, og i det rette Begreb
af Skabningen som anlagt paa at skulle rare

sig i relativ Selvstaendighed og dog give Rum
for Guds Samvirken og Ledelse (smlgn. Art.

Egenskaber : Guds Alvidenhed, I, S. 723 f ; Al-

magt S. 725).

Efter deres medskabte Natur virke Kraefterne

selv med 1 Retning af de Formaal, som Gud
har tilsigtet med dem indenfor Verdensordcnens
mangesidige Husholdning, medens Msket som
den frie Skabning har til Opgave at vaere For-
synets Medarbejder. Og efter deres medskabte
Natur ere Kraefterne tillige bejelige for Guds
Styrelse og modtagelige for hans Indgriben,
naar denne ifelge hans altid aarvaagne Visdom
maa trade til for at gennemfore hans Raad-
slutning. I Guds Riges Udviklingsgang eller

Aabenbaringsbistorien ses derfor Underet som
F.s Virkning og Middel, ikke fantastisk og mon-
strest som i jEventyrverdenen, men formaals-

tjenligt, indorganiseret i det hist. Forlob og
tildels med potenseret Benyttelse af forhaan-
denvserende Krsefter, ikke i Flaeng, men svar-

rende til Udviklingens 0konomi og derfor mest
fremtradende ved de storre Vendepunkter i

Aabenbaringens Historic Her og i det saed-

vanlige Liv staar F.sstyrelsen overfor det
onde eller Frihedens Misbrug og Folgerne
deraf. Det onde tages ind under F.ets Ledelse,

hvis guddommelige Overlegenhed viser sig i at

kunne slynge Frihedens Afveje saaledes sam-
raen og benytte Udartningens Virkninger med
saadan Visdom og Barmhjertighed, at det gode
derved befordres og Guds Kaerlighedsvillies

Maal bliver naaet, omend ad de Omveje,
som blive nodvendige, naar den af Gud selv

satte Frihedsudvikling ikke skal opheeves eller

krankes. Af de gamle Dogmatikere henfortes
F.s forskelligartede Forhold til det onde under
felgende Hovedsynspunkter: permissio d. e. Til-

stedelsen, Ps. 81, 13; impeditio d. e. at Gud hin-

drer det onde 1 Mos. 20,6; 31,24; 4 Mos. 22,

12 f. ; directio d. e. Ledelsen 1 Mos. 50,20, og
determinatio d. e. at Gud saetter bestemte
Granser Job 1, 12; 2,6; Ps. 124. En saadan
Inddeling giver dog kun formelle Bestemmelser,
medens Hovedsagen er denne, at Guds F. baade
respekterer Friheden og magter Friheden og
ad sine mangfoldige Veje styrer det onde saa-

ledes, at det tilsidst maa tjene hans Formaal.
Saaledes kan Troen midt i denne onde Ver-

den, uagtet alle personlige Fejlgreb og Over-
tnedelser, under Livets Lidelser fortroste sig

til Guds Forsyn, som ferer al Ting herligt ud.
Imedens nu dette staar urokkeligt fast som

Forsynstroens Hovedsum (Rom. 8,28), vil det

dog kun delvis vaere muligt at paavise uimod-
sigellgt i Livet og Historien. En Theodlcee
(se d. Art. og Art. Leibnitz) eller en Retfaerdig-

garelse af Guds Styrelse kan kun gives i de
store Traek. Ferst naar den hinsidige Verden
ligger afsleret efter Dommen, ville alle Guds
Veje aabne sig for Forstaaelsen. Indtil da maa
det fastholdes som den sande Theodicees ret-

ledende Grundsaetninger, at det moralske Onde
udspringer af den misbrugte Frihed, som har
Smertens Onde til sin Felge, at Forsynsstyrel-

sen kaemper baade mod og med begge, benyt-

tende dem efter sin Visdom, og at dens Sejr

kan ses fremskridende i Historien, navnlig i

den hi. Historie med dens Beredelse af Tidens
Fylde (Gal. 4, 4, Mk. 1,15; Dan. 7, 22. 25) og dens
Fremskriden efter Tidens Fylde, hvilket paa
mange Maader har sit tilsvarende indenfor det

enkelte Menneskes Liv. Vistnok viser det sig

her, at Guds Ferelser krydse vore Planer og
0nsker (Ordspr. 16,9); men dog glimter det

igennem og bliver navnlig klart for Tilbage-

blikket over vort Livs forskellige Afsnit, at

Guds Veje og Tanker ere hajere end vore,

ja, som Himmelen er hejere end Jorden (Jes.

55,8 f). A. S. P.

Fortelius, Gabriel, flnsk Biskop, f. i Bjdrae-

borg 11. Aug. 1700, hvor Faderen var Spr. efter

tidligere at have vaeret Prof, ved Abo AkademU
maatte 1713 flygte fra Raumo Trivialskole till

Sverig for Russerne og tog 1719 Studenter-

eksamen i Stockholm for Rektoren ved Abo Aka-
demi. Efter Freden 1721 vendte han tilbage,

blev 1726 Magister og et Par Aar senere ekstra-
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ord. Lektor ved Borga Gymnasium. 1729 blev

han pnesteviet og 1732 ordinaer Lektor, Arki-

diakon ved Borga Domkirke og udnsevntes

1742 til Spr. til Ulfsby og Bj6rneborg samt
1746 til Domprovst 1 Borga. 1752 blev han
Dr. theol., og 1762 valgtes han til Biskop i

Borga. Som saadan holdt han Here Visitatser

ogsaa 1 de indre og afsides Dele af Stiftet. Han
overvaerede ogsaa flere Rigsdage og holdt Sy-

nodalmoder 1768 og 1774. F., der var alminde-
lig afholdt for sit blide Vsescn, dode 24. Marts
1788. Han var 4 Gange gift. Foruden nogle

akademiske Afhandlinger har han udgivet en
Ligpraediken over sin Forgaenger paa Bispesaedet,

Joh. Gezelius. A. N.

Fortnnatns, Medlem af Menigheden i Ko-
rinth (1 Kor. 16, 17), besogte Paulas i Efesos.

Navnet var meget almindeligt, saa at det er

voveligt at identificere F. i 1 Kor. med den F.,

der omtales hos Clemens Roman us (Kap. 59).

Fortnnatus, Venantius Honorius Clemen-
tianns, lat. Hymnedigter, fadtes o. 535 i Naerh.

af Treviso, studerede i Ravenna og kom senere

til Gallien, hvor han opholdt sig hos Kong
Sigibert af Austrasien. Siden kom han til

den hi. Martins Grav i Tours, hvor han blev

helbredet for en 0jensygdom, og til Poitiers,

hvor han herte Chlotar I's fraskilte Hustru,

den fromme Radegunde fra Thuringen, atkende.
F. blev i Poitiers som Presbyter og vandt stort

Ry som Digter. 1 Slutn. af 6. Aarh. blev han
Biskop i Poitiers. Han dode ferst i Beg. af

7. Aarh. F. var en frugtbar Hofpoet og Lej-

lighedsdigter, som kunde besynge store og
smaa Begivenheder i billedrige Hymner, der
ofte baade ere svulstige og fulde af en lidet

tiltalende Panegyrik. Maerkelig er hans Sans
for Naturen, der t. E. kommer frem ved Skild-

ringen af en Rejse fra Metz til Andernach og
af Biskoppen af Triers Borg ved Moselflodcn.

Grundtvigs frie Gengivelse af hans beromte
Passionspsalme Vexilla regis prodeunt (Lad vaje

hojt vort Kongeflag) er i forkortet Skikkelse

optaget i >Psbog for K. og Hjem< som Nr. 228.

Hans Vaerker ere udg. af Br. Krusch i Monum.
Germ. Auct. antiq. IV (Berlin 1881 f.).

Forndbestemmelse, se Predestination.

Forudviden, Guds, se I, 723 f.

Forum Appii (Ap. G. 28, 15), en smuk lille

By i Latium, var en af Paulus's Stationer paa
Rejsen til Rom. Den havde Navn efter Cen-
soren Appius Claudius Caucus, som havde an-

lagt Vejen, der forte forbi den. Horats, der
kom til Byen paa Rejsen fra Rom til Brindisi,

klager over dens daarlige Drikkevand. Rejsende
tog hellere ind i Tres tabernte (se d. Art.).

Forvandlingslaeren, se Transsubstantiation
og Nadver.

Foscarari, Egidio, ital. Teolog, f. 27. Jan.

1512 i Bologna, traadte tidlig ind i Domingos
Orden og var Laerer i flere Dominikaner-Klo-
stre, indtil han 1546 blev kaldt til Rom som
pavelig Hofteolog (Mag. sacri palatii). 1550
blev han Biskop af Modena og var 1551 med
i Trient. Under Paul IV satte Inkvisitionen

sig ogsaa i Beviegelse mod den fromme og
laerde Biskop af Modena. I Jan. 1558 blev han
faengslet paa Inkvisitionens Bud og sad derpaa 7

Maaneder i Fasngsel. Under Pius IV (1 . Jan. 1560)
blev han imidlertid fuldt rehabiliteret og kunde

atter overtage sin Bispestol. Derpaa gik han
igen til Trient og overvaerede Konciliets sidste

Sessioner. Han blev Medlem af de Kommis-
sioner, der skulde udarbejde Katekismen og
revidere Missalet og Farebogen og var ogsaa
med i den Kougregation, der tilvejebragte Indeks.

Men han dode allerede 23. Dec. 1564, inden
disse Arbejder vare tilendebragte. Han ligger

begravet i Maria sopra Minerva, og hans Grav-
skrift tillaegger ham en vaesentlig Del af ^Eren
for de ovenfor naevnte vigtige Arbejder.

Foss. 1) Anders F., Biskop i Bergen, blev
fodt 1543, uvist hvor. Efter at have studeret

i Kbhvn, Tyskland, Nederlandene og Frankrig
blev han Rektor ved Klosterskolen i Andvor-
skov. 1566 tog han Magistergraden i Kbhvn
og blev 1567 Spr. i Stege paa Moen. I 1583
blev han udnaevnt til Biskop i Bergen. Han
dode 25. Jan. 1607. Soin Biskop lagde han
baade Nidkrerhcd og Dygtighed for Dagen. Da
han var en myndig Personlighed, indvikledes

han i mange Stridigheder, isaer med Tyskerne
i Bergen og med Befalingsmanden Peder Thott.

Den storste ^Ergrelse voldte det ham, da hans
Hustru blev anklaget for Trolddom og kun
med Nod og naeppe undgik Baalet. — Anders
Foss vil isaer blive mindet som Historiker.

Han besad ikke blot betydelige historiske

Kundskaber, men tillige — hvad der i hin
Tid var endnu sjaeldnere — en skarp kritisk

Sans. I denne Henseende er isaer hans Af-

handling over Saxo maerkelig, idet han her
underkaster dennes Historieskrivning en skaan-
sellos Kritik. Foruden denne er kun hans
Genealogia regum Danice et Norvegice opbevaret.
I sine sidste Aar deltog han efter Kongens Op-
drag samraen med de 3 ovrige norske Biskopper
i Udarbejdelsen af den norske Kirkeordinans,
der udkom 1607 (Bang, Den norske Kirkes
Hist, i Reformationsaarh.). A. B. — 2) Desi-
dcrius F„ Son af Pnesten Mag. Hans F. i

Odense og Hans Tavsens Datter, kom 1561 til

Universitetet i Kbhvn, rejste 1566 som Hov-
mester for en Adclsmand til Udlandet, blev
Mag. 1568 i Wittenberg, 1574 Rektor i Ros-
kilde, 1580 Prof, pcedagogicux i Kbhvn og
1582 Spr. ved Frue Kirke der. 1587—88 deltog
F. i Bibelrevisionen. Paa Grand af Sygdom
og Aandssvagelighed flk han 1598 sin Afsked
og dode snart efter. — 3) Matthias F., Son af
Laegc Niels F., f. 12. Okt. 1627 i Lund, kom
efter at have gaaet i Skole i Lund 1642 til

Soro, blev Student 1644, tog teol. Eksamen
1647, var 1648—50 Horer i Lund, og rejste

derpaa udenlands (Holland, England, Tysk-
land, Italien). Efter sin Hjemkomst 1653
blev han Rektor i Lund og Spr. i JFjelie,

1655 Mag. ved Kbhvns Universitet og 1660
Slotspraest. Som saadan anklagedes han engang
for at have behandlet Statssager paa Praedike-
stolen, men efter at have afgivet en ydmyg
skriftlig Forklaring og Forsikring om sin under-
danige Troskab kom han atter i Kongens
Naade. En Tid var han den fangne Eicon ora
Christinas Skriftefader. 1665 klagede han over
i 5 Aar ikke at have faaet sin Len. S. A.
blev han Prof, theol. 1667 deltog han efter

Kongens Befaling i en Disputation om Treenig-
hedslaeren med Socinianeren Stanislaus Lubi-
nietzky. 1672 blev F. Biskop i Aalborg. 1 675
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Dr. theol. 1674 deltog ban med de andre
Bisper i Forarbejdeme til Danske Lovs 2. Bog.

S. A. kaldtes han med 3 andre Teologer til

Holding for at afgive Bettenkning i Anledning
af Griffenfelds Plan om at skaffe Prins Jergen
den polske Trone, hvilket ikke kunde ske,

nden at Prinsen traadte over til Romerkirken.
Af de 3 forelagte Spergsmaal var det forste

dette: >Om det cr muligt uden Saligheds Spilde

at bekende den rom.-kat. Religion<. Svaret
led, at >et Guds Barn, som ved Guds Naade
og Aandens kraftige Bevisning er i sit Hjerte

og i sin Samvittighed overvunden og fuld-

kommen forsikret om den Religions Renlied

og Sandhed, som han hidtil liar bekendt, kan
aldeles ikke uden sin Saligheds Spilde aftrcede

fra den<. F. var en helstebt Personlighed med
stor administrativ Dygtighed og en fremtrsed-

ende Pnedikant. Stor Vsegt lagde han paa
Modersmaalets Udvikling. Om hans kateketiske

Evne vidner >De 4 Biskoppers Catechismus<,
som udgaves 1721 af Provst C. Mumme, der
har benyttet 4 aalborgske Bispers Anvisninger
(af disse er F. den forste). F. var en for-

rauende Mand og skrev sig som Godsejcr > til

Hvidstedgaard i VendsysseN. I sine sidste

Aar var han sygelig og opfyldt af iEngstelse

for kommende Revolutioner ; han tsenktc sig,

at Verden skulde gaa under 1684. F. dode 8.

Juli 1683. Det store Fossiske Legat for trseng-

ende Studenter ved Universitetet er stiftet af

Matthias F. og hans Broder. 0. A.

Fosterlandsstiftelsen, sv. Selskab for indre

og ydre Mission. >Evangeliska F.«, som
dens fulde Navn er, dannedes i Stockholm 1856
som en Frugt af de aandelige Rerelser, der

fremkom 1840—60, og i Carl Olof Rosenius
havde deres mest fremragende Leder. Denne
deltog ogsaa i F.s Stiftelse, men som dens
egentlige Grundlcegger regnes Presteu Hans
Jakob Lundborg (d. 1867), der paaetBesog
i Skotland havde faaet mange Impulser fra

Frikirken og dens Virksomhed her. F. til-

sigtede i Begyndelsen udelukkende at udbrede
Skrifter ved Kolportorer, men disse bleve

snart saa virksomme Praedikanter, at Ordet
>Kolporter< i daglig Tale i Svcrig betyder
Lsegpraedikant. — 1861 optoges Hedninge-
missionen paa Programmet, og 1862 aab-
nedes i Stockholm et Missionsinstitut, hvis

forste Forstander blev den senere Prof, i Teol.

W. Rudin. 1863 flyttedes det til det natur-

skonne Johannelund, nser ved Stockholm.
1865 udsendtes de forste Missionaerer til 0st-

Afrika med det Formaal at virke blandt Gal-

laerne. Trods store Ofre af Penge og Kraefter

er det dog hidtil kun lykkedes at sende ind-
fedte Lserere derhen, med hvem det har vseret

umuligt at staa i nsermere Forbindelse; men
deres Arbejde synes ikke at have vseret aldeles

uden Frugt. Missionsererne have i Stedet, efter

en kort Virksomhed i Kunamalandet (paa hvis
Genoptagelse der nylig er gjort et Forsog),

iudskraenket sig dels til et ingenlunde let Ar-
bejde blandt de Tigre" talende Muhammedanere
ved Kysten, dels til en Slags indre Mission,
ogsaa rig paa Vanskeligheder, i den abyssinske
K. 1877 optoges, da den afrikanske Mission gav
saa ringe Udbytte, en ny Arbejdsmark i Midt-
Indien blandt Gonder (Hovedfeltet) og Hinduer.

— Samtidig med Hedningemissionen begyndtes
Somandsmissionen, der nu drives i flere

udenlandske Havnebyer. 1872 sendtes Preestcr

til Aland og de folgende Aar til Estlands 0er.

en Virksomhed, som dog er hart op igen. —
Den indre Mission er siden F.s Stiftelse

blcven bctydelig udvidet samt organiseret. Fra
Begyndelsen af har F. haft >Provinsombud<,
Masnd, (hvoriblandt ogsaa mange Prtester),

som paa Landet reprtesentere F. og staa i

skriftlig Forbindelse med Styrelsen i Stock-
holm. Fra 1865 anssettes >Reseombud< a:

Lsegpraedikanter, som berejse storre Dele af
Landet; gennem dem staar Styrelsen i Beroring
med Missionsforeningerne paa Landet, der have
slnttet sig til F. Fra 1874 have disse lokale

Foreninger Del 1 hele Stlftelsens Forvaltning
gennem befuldmaegtigede Ombud til den i For-
bindelse med Aarsmedet holdte >Konferens<,
paa hvilkcn Ombudene ligesom Styrelsens Med-
lemmer have Stede og Stemme. Styrelsen be-

staar nu af raindst 12 i Stockholm og nsermeste
Omegn boende Mtend, valgte af Konferensen.
En Koiportorskole i nser Forbindelse med F.

oprettedes 1862 af Pastor Lundborg, og 1867
aabnede F. selv en saadan med Lundborg som
Forstander (den er nu under Navn >Skola for

hemlandsmissionen< flyttet til Johannelund).
Kolportorerne faa 1 Reglen Anssettelse af Mis-

sionsforeninger som deres Praedikanter.

Skriftudbredelsen har vteret og er be-

tydelig. Alierede 1856 aabnede F. sin endnu be-
staaende Boghandel i Stockholm. Siden 1877 er

denne Del af F.s Arbejde overtaget af et saer-

ligt Aktieselskab >Evangeliska F.s forlagsexpe-

dition<. Foruden Biblen er der udbredt Op-
byggelsesbeger og Missionsliteratur samt kr.

Skrifter for Ungdommen. Sserlig have Rose-
nius's Skrifter faaet stor Udbredelse gennem
F. Baade Skrifter af luthersk og af reformert
Karakter har F. skaffet en stor Lsesekreds. —

F.s Stilling til K. og Bekendelse er an-

givet saaledes i Statuterne: >F. vil paa den
evang.-luth. Bekendelses Grund fremme Kristi

Riges Fremvaekstc og >med fri Tilslutning til

vort K.samfunds Indretninger . . . udgere ct

Foreningspunkt for frivillige Knefter, som i

vort Land paa de forskellige Steder virke i

Evang.s Tjeneste*. Overensstemmende hermed
har F. ladet Flertallet af dens Hedningemis-
sionierer ordinere i den sv. K. F. har ogsaa
gaerne villet virke sammen med K.s Pnester.

Fra kirkelig Side har imidlertid Laegmands-
virksoraheden, som F. udever, den pietistisk

farvede Individualisme og den Brist paa Sam-
fundssind, som man har fundet hos F., frem-
kaldt Misstemninger. Ogsaa fra anden Side og
af anden Grund har F. medt Dadel. Dens,

i det mindste i Begyndelsen, utvivlsomt ensidige

Betoning af den objektive Forsoning og Ret-

faerdiggorelsen paa Bekostning af Helliggorelsen

(der i Slutningen af 1860erne foraarsagede, at

W. Rudin opgav sin Plads som F.s Misslons-

forstander), ilk i 1870erne i Wnldenstroms Ret-

ning en Modssetning af sociniansk Art, parret

med skismatlske Tilbejeligheder af donatistisk

og independentisk Beskaffenhed. Waldenstrom,
der selv horte til F., vandt mange Tilhcengere

indenfor den. Da F.s Konferens 1878 for-

kastede et Forslag om Ophsevelse af Missions-
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arbejdernes Bundethed ved den - augsburgske
Konfession, forlod WaldenstrSmianerne F. og
dannede 1879 >Svenska Missionsforbundet«.

Saaledes lykkedes det F. at fastholde sit gamle
Standpunkt, men den fik en farlig Medbejler

i Udovelsen af den >frie Virksomhed*, iser da
den ikke som >Missionsf6rbnndet< kan og vil

give Ltegmamd Ret til at forvalte Sakrament-
erne, men har indskranket deres Naademiddels-
forvaltning til Ordets Forkyndelse.

Efter F.s Aarsberetning havde den 1. Jan. 1900
12 ordinerede og 4 uordin. Missionaerer i Afrika,

ISordin. og 2 uordin. i Indien, hvortil kommer
8 ugifte kvindl. Missionsarbejdere; Menigheden
paa Missionsmarken talte henholdsvis 448 og
733 Medlemmer. Somandsmiss. havde i Maj
1900 7 ordinerede og 5 uordin. Arbejdere;
samtidig fandtes 663 Provinsombud (heraf 313
Praester), 28 Rejseombud, og 136 Kolportorer, og
182 Missionsforeninger havde Tilslutning til F.

Indtsegten i kontant indkomne Gaver var 1900
o. 365,000 Kr. F. udgiver 4 Blade, der 1900
havde folgende Udbredelse: >BudbSraren< 7000
Eksp., >Missionstidningen< 23,500 Eksp., >De
unges Tidning< 9500 Eksp. og >Barnens van<
41,000 Eksp. (Hj. Hazelius, Evang. Fosterlands-

stiftelsens (jugufemariga verksamhet, 1881, jvfr.

Aarsberetninger, de paa F.s Forlag udkomne
Missionsskrifter samt Redegerelser fra de nord-
iske Missionsmoder). Hj. D.
Fotinos fra Sirmium, Galater af Fodsel, Di-

scipel af Markellos fra Ankyra, var ferst Dia-

kon, siden Presbyter ved dennes Kirke. Senere
blev han Biskop i Sirmium (ved Floden Sava ncer

dens Udleb i Donau). Ligesom sin Laerer blev

ogsaa han af det herskende arianske Parti an-
klaget for Vranglaere; endogsaa Vesten, der
dog tog Markellos i Forsvar, mente ikke at

kunne stette F. Efter forskellige Synoders Er-
klseringer mod ham blev han ved en i Kej-

serens Naervaerelse afholdt Synode i Sirmium
afsat (351). Han synes at vsere vendt tilbage

under Kejser Julian, men atter senere at vaere

bleven nodt til atgaa i Landflygtighed, maaske
til sin Fodeegn i Galatien, hvor han dode. Saa
vidt det er muligt ud fra de noget forvirrede

Eftcrretninger fra Modstanderne at danne sig

en Forestilling om hans Laere, synes han at

stemme overens med Markellos i Bestrsebelsen

for at harvde Guds Enhed med Opgivelse af

Tanken om en evig Personforskel i Gud. Men
for Kristi Persons Vedkommende synes han at

afvige fra sin Laerer derved, at medens dcnne
lod Logos vaere det egentlig persondannende i

Kristus, var efter F.s Betragtning Jesus Kristus,

hvis overnaturlige Undfangelse han dog ikke
synes at have benaegtet, efter sit Vsesen et med
Guds Kraft opfyldt Menneske. Denne ikke
ubetydelige Afvigelse fra Markellos bevirkede,

at han blev demt strengere end sin Lserer,

ligesom den ogsaa gor det forstaaeligt, at Kaetter-

navnet Fotinianer senere traeffes som enstydigt

med Bonosianer (I, 360), og paa Reformations-
tiden med Socinianer (Zahn, Marcellus von
Ancyra, Gotha 1867, 189 f.). F. T.

Fotios, f. o. 820, havde erhvervet sig en
sjaelden Lserddom og desuden udfort flere be-

troede Hverv, inden Patriarkvaerdigheden i

Konstantinopel pludselig blev ham tilbudt af

hans Velynder Bardas. Denne, en cnergisk, for

Videnskaberne interesseret, men ussedelig og
hensynsles Mand havde under den svage Kejser

Mikael III erhvervet sig en betydelig Magt,

som imidlertid den davaerende Patriark Igna-

tios, en asketisk og nidkser Kirkefyrste, vovede
at trodse. Da han i Aaret 857 endog naegtede

Bardas Nadveren, bevasgede denne Kejseren til

at afsaette Ignatios, og Bardas satte nu igennem,
at Patriarkvserdigheden blev overdragen hans
Ven F., der endnu var Ltcgmand og derfor i

6 paa hinanden folgende Dage maatte gennem-
gaa de forskellige Vielser. I Begyndclsen felte

F. sig vistnok noget tengstelig i den uvante
Virksomhed, men henge modstod hans svage
Karakter ikke lionets demoraliserende Ind-
flydelse. Smigreri for Magthaverne, tvetydig Ad-
fserd og lignende vare de Midler, han ikke tog

i Betaenkning at benytte for at naa sine Maal.
Haardnakket Modstand mod Rom er det mest
fremtraedende Trsek i hans Patriarkat. Paa
en Synode 861 lykkedes det ham ved Snild-

hed at bevsege Pave Nicolaus I's Legater til

at anerkende Ignatios's Afssettelse, og F. til-

lod nu, at Bardas grusomt forfulgte alle den
afsatte Patriarks Tilhaengere. Da en Synode i

Rom (863) forkastede de ved Synoden i Kon-
stantinopel vedtagne Bestemmelser og lyste

Band over Fotios, svarede denne med at lede

Striden over paa et andet Omraade. I en
Rundskrivelse anklagede han Latinerne dels
for Afvigelse fra den ortodokse Ltere paa ad-
skillige Punkter, isser med Hensyn til Aandens
Udgang fra Faderen og Sermon, dels for med
Urette at have trsengt sig ind blandt Bulgar-

erne, hvor gr. Missionaerer havde forkyndt
Krdm. Da F. ikke undsaa sig for at smigre
for Kejserens ny Yndling Basilios, der imidler-

tid havde draebt F.s tidligere Velynder Bardas,
opnaaede han, at den i ovennaevnte Rund-
skrivelse indvarslede Synode i Konstantinopel
867 anerkendte ham og lyste Paven i Band.
Hurtigt vendte dog Bladet sig. Basilios myrdede
Mikael III og blev selv Kejser; formodentlig
af politiske Grunde segte han nu Stette hos
den afsatte Ignatios. En Synode (den 8. oku-
meniske) i Konstantinopel 869 genindsatte Ig-

natios og afsatte F., som, forladt af alle sine
Venner, blev demt til Klosterfeengsel ; endogsaa
hans ksere Boger fratog man ham. Endnu
engang smilede Lykkeu til ham, da han blev
Opdrager for Kejserens Son Leo og efter Ig-

natios's Dod atter Patriark (878). En ny Sy-
node (efter Grsekerne den rette 8. ekumeniske)
forkastede Synoden af 869 og anerkendte F. (879).

Den svage Pave Johannes VIII turde dengang
ikke modssette sig, men senere fornyede baade
han og en folgende Pave Bandet over F., som
under Kejser Leo VI (med Tilnavn Filosofen)

atter maatte ombytte Patriarkwerdigheden med
et stille Kloster, hvor han endte sine Dage
(891). Som han i sin Virksomhed udadtil er

en energisk Forksemper for den gr. K.s Lsere

og Magtstilling, saaledes trader han os ogsaa

i sine Skrifter i Mode som en Mand, der er

inderlig stolt over den gamle gr. Videnskabe-
lighed, begejstret saavel for dens abstrakte

metafysiske Spekulationer som for dens Mystik.

Og som hans Virksomhed ud ad til ikke viser

os ham som en fast Karakter, saaledes skyldes

hans Betydning som Forf. ikke hans Person-
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ligheds Originalitet eller Dybde, men udeluk-
kende hans Samlerflld. Denne hans Flid og
hans store Kerlighed til Studierne, der selv i

de Tider, hvor Polltiken lagde Beslag paa hans
meste Kraft, bevsegede ham til altid i sit Hus
at have en Skare lserelystne unge om sig, med
hvem han knnde arbejde og dlskutere, er over-
hovedet det mest tiltalende Tnek i hans Ka-
rakter. Hans heromteste Vserk, aim. kaldet

Bibliotheca eller Myriobiblos, indeholder en
Fortegnelse over og Uddrag af de af ham teste

Boger med tilfejede historiske eller kritiske

Bema-rkninger. Dette (for 857 skrevne) Vserks
Vserdi bestaar i, at der her for Eftertiden cr

bevaret Brudstykker af en stor Mtengde ellers

tabte Vaerker, hvorimod F.s egne kritiske Be-
mierkninger ere af mindre Betydning. Endnu
bar nsevncs hans Stridsskrifter mod Paulikl-

anerne og mod Vesterleendingerne, hvorimod den
under, hans Navn kendte Samling af kirkeret-

lige Aktstykker (Nomokanon) i nyere Tid fra-

kendes ham (Bibliotheca er udg. af I. Bekker,
I— II, Berlin 1824; Hergenrdther, Ph., Patri-

arch von Konstantinopel, I—III, Regensburg
1867—69; Krumbacher, Gesch. der byzant. Li-

teratur, 1891, 223 f.). F. T.

Fourier, Charles, f. 1772, d. 1837, er en af

de mest fremtrtedende Skikkelser i Socialismens
Historic Om hans ydre Liv v£d man ikke
meget. Han blev opdraget til Handelen og
levede i en lang Aarrsekke som Handelsmed-
bjselper. Som Forfatter optraadte han forste

Gang 1808 og stod i Begyndelsen temmelig
ene, men fik efterhaanden en lille Skare
tro Tilhaengere, hvoriblandt Considerant kan
nsevnes. Hans Skrifter ere aandfulde og dyb-
sindige, med maerkelige Fremblik paa Nutidens
Udvikling; men den tunge og uklare Fremstil-

ling, med det mystiske og fantastiske Pneg,
gar dem lidet tilgeengelige for Nutidens Ltesere.

For at tilvejebringe Samfundsharmonien vil

F. ikke afskaffe Privatejendomsretten ; han vil

tvertimod have Udbyttet delt mellem Arbejdet,

Kapitalen og Talentet (d. v. s. den teoretiske

Uddannelse), og Jorden skal dyrkes i det store,

af Aktieselskaber, der have alle Videnskabens
Hjaelpemidler til Raadighed. Han tanker sig,

at Befolkningen slutter sigsammeni >Falankser<
paa henad 2000 Mennesker, der leve sammen
i rummelige og flot indrettede Ftellesboliger >Fa-

lansterier<. I Arbejdet skal der herske megen
Afveksling og Frihed, og enhver laerer et stort

Antal Arbejder, for at der kan foregaa en idelig

Omskiften. For Arbejdslonnen er der en be-

stemt Skala, saa at de mest nadvendige og
tillige sa?dvanlig ubehageligste Arbejder lennes

bedst, men iovrigt er der garanteret en Mini-

mallon. De enkelte Falankser ere samlede i

Provinser, disse i Riger, og disse atter i et

stort Verdensrige med Hovedstad i Konstan-
tinopel; Styrelsen er hierarkisk; F. forudstetter

en saadan Samfundsharmoni, at Domstole, Po-
liti osv. ikke behoves.

I Fyrrerne fandt F.s Ideer Vej til Nord-
amerika, og en Del praktiske Forseg blev gjort,

som dog alle mislykkedes. Disse Selskaber
vare ssedvanligvis meget mindre end F. havde
tamkt sig; oftest var der paa Forhaand Mangel
paa Samarbejde mellem Medlemmerne ind-

byrdes, og selv hvor der var okonomisk Frem-

gang, kom der snart Rivninger og Spaending,
idet det hrevdedes, at Kapitalen flk for stor

Andel. Efter at have gjort frugteslose Forsog
paa at oprette Falansterier i Frankrig sogte

Considerant at grunde en Kolonl 1 Texas,
men klimatiske Vanskeligheder og Ukendskab
med Forholdene bragte Foretagendet til at

strande. H. W.
Fournier, Jacques, se Benedict XII (I, 257).

Fox, George, se Kvaekeme.
Fra, Forkortelse af frate (Broder), er i Ita-

lien og Spanien Betegnelse for en Tiggermunk.
Fragmenter, Wolfenbutteler-, se Art. G. E.

Lessing og H. S. Reimarns.
Franchi, Alessandro, Kardinal-Statssekretsr,

fodtes i Rom 25. Juni 1819, stnderede i Colle-

gium Romanum og blev Prof, i Kirkehist. ved
det rom. Universitct. Da Kard. Lambruschini
gav ham en underordnet Stilling i Statssekre-

tariatet, kom han ind paa den diplomatiske
Lebebane; han blev sendt til Spanien og kom
senere til Firenze som Nnntins hos Storher-
tugen. 1856 blev han iErkebiskop af Thessa-
lonike, i. p., 1859 kaldet til Rom som Sekretter

for den hi. Stols overordentl. kirkl. Anliggender
med det Hverv, tillige at forklare den diplo-

mat. Kodeks i det gejstl. Akademi i Rom.
1866 gik han atter til Spanien, denne Gang som
Nuntius, men allerede 1868 nodte Revolutionen
der ham til at vende tilbage til Rom. Derpaa
blev han sendt til Konstantinopel, hvor han, for-

greves, gjorde Forseg paa at lose det armeniske
Spargsmaal. 1873 rakte Pius IX ham Kardinal-
hatten og gjorde ham til Praefekt for Propa-
gandaen. I Konklavet efter Pius IX's Dod var
F. et af Paveemnerne, og da Leo XIII var
bleven valgt (3. Marts 1878), gjorde han F. til

sin Statssekretter; men allerede 31. Aug. 1878
dode F.

Francisca Romana, Ordensstifterinde, fodtes

i Rom 1384 og fik af Pave Eugen IV 1433 Lov til

at danne en klosterlig Stiftelse, >Oblaterne
af Spejltaarnet< (Tor de' Speeehi), hvis Med-
lemmer ikke afiagde et egentligt Lofte, men
nejedes med en >Oblation<, hvorfor de kaldtes

>ObIater<. Efter sin iEgtefelles Dod gik F.

R. selv ind i sin Stiftelse, der vsesentlig fulgte

Benedicts Regel. Hun dode 9. Marts 1440,

og blev kanoniseret 29. Maj 1608 af Paul V
(G. Fullerton, F. R., die heil., Kdln 1870).

Francisci, Erasmus (Finx), Psalmedigter,

fodt i Liibeck 19. Nov. 1627, levede som Skri-

bent i Nflrnberg, hvor han dode 20. Dec. 1694.

Han udgav >GeistI. GoIdkammer< (1675); >Geistl.

Hanen-Geschrey (1676); >Ruhestunden« (1679
—80) og >Letzte RechenschafteniallerMenschen«

(1681). Han er Forf. til Psalmen: >Mildhed,
Knrlighed og Glasde< (>Psbog for K. og Hjem<
Nr. 8).

Franck. 1) Caspar F., f. 1520, var Prsest

i Joachimsthal, hvor han afgik ved Deden 16.

Juni 1578. Han antages at vrere Forf. af Psalmen
•Last vns volgen S. Paulus ler< (af flere til-

lagt Johan Mathesius), paa Dsk af H. Thomis-
son: >Sancte Pouels ord oss felge ber<, som
er omarbejdet af W. A. Wexels: >Guds Ord
og Bud os folge ber«, og delvis optaget i >Psbog
for K. og Hjem« (Nr. 448). — 2) Johan F.,

Borgermester, Psalmedigter, f. 1618 i Guben
i Nedre-Lausitz, blev tidlig faderlos og kom i
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Huset hos en nser Slsegtning, som lod bam
gennemgaa den Uerde Skole, saa han 1637 kom
ind paa Hejskolen i Konigsberg for at stu-

dere Retsvidenskaben. Under Simon Dacbs
Vejledning uddannede han her tillige sit Digter-

talent. Efter sin Moders 0nske nedsatte han
sig senere som Sagferer i sin Fedeby, blev her

Raadmand 1648 og Borgraester 1661. F. dede
1677. I sin verdslige Digtning viser han sig

som tilhorende den opitzske Skole og er kunstlet

og svulstig. Ganske anderledes hojt staar han
som Psalmedigter. De bedste af hans Psalmer

ere ikke langt fra at kunne stilles ved Siden

af Paulus Gerhardt. Forevrigt baner han til

Dels Overgangen til den udpneget subjektive

Andagtspsalme, som den mystiske og pietistiske

Retning frembragte. Af F.s Psalmer ere felg-

ende optagne i nordiske Psalmeboger: >AUe
Welt, was lebt u. webet« (paa Svensk af Arr-

henius, Wallins Psalmebog, Nr. 268), >Brunn-
quell aller Guter< (Brorson, » Kraft udaf det

Heje<. Paa Svensk af P. Brask, Wallins Psbog,

Nr. 137), >Du, o schones Weltgebaude* (paa

Dansk ved ..Egidius, Pontoppidans Psbog Nr. 358),

>Dieses ist der Tag der Wonne« (paa Svensk ved
G. Ollon, Wallins Psbog, Nr. 112), »Herr, ich

habe miszgehandelt< (paa Dansk ved ^Egidius,

Pontoppidans Psbog, Nr. 268, Psbog f. K. og Hjem
Nr. 464, Landstads, Nr. 388), >Jesu, meine
Freude< (paa Dansk ved Rostgaard i Birg. Kaas,

Pontoppidans Psbog, Nr. 441, Grundtvig, Kirke-

Aaret i Salme-Sang, Nr. 206, Wallins Psbog,

Nr. 216), >Schmucke dich, o liebe Seele< (paa

Dansk ved Rostgaard, Pontoppidans Psbog, Nr.

213), >Unsre mflden Augenlieder< (overs, af P.

Meller, Cassuben, Pontoppidan Nr. 532, Guld-
berg Nr. 398). — 3) Michael F., f. 1609 i

Schleusingen, var i flere Aar Bager i sin Fedeby

;

men efter at han under Trediveaarskrigen bavde
mistet al sin Ejendom, flygtede han 1640 til

Koburg, hvor han nogle Aar senere blev Lterer

for de nederste Klasser i en af Byens Skoler.

Han dede 1667. F. omfattede Digte- og Tone-
kunsten med megen Kaerlighed og har forfattet

en Del Psalmer, hvoraf en (>Ach, wie fluchtig,

ach, wie nichtig<) er oversat paa Dsk af S. O.

Bruun: >Hvor forfoengelig, hvor forgsngcligc
En anden er oversat af L. C. Arup i hans >Bi-

drag til et nyt Psalmevterk for den norske
Kirke«, Nr. 50. — 4) Salomo F., Psalmedigter,

f. i Weimar 1659. Efter at have fuldendt sine

Studier blev han Konsistorialsekretsr i Jena
og fra 1702 i Weimar, hvor han tillige var
Bibliotekar. Han fik prove megen Sorg ved
Tabet af sine Nsermeste og afgik ved Doden
1725. Non ist mortale, quod opto (hvad jeg

attraar, der ikke), var hans Valgsprog. Han
er en af den Tids bedste tyske Digtere og op-
toges allerede i ung Alder som Medlem af

det saakaldte >frugtbringende Selskab<. Hans
Psalmer, som udmterke sig ved smnk Form
og megen Hjertelighed, udkom fra 1685 til

1716. En Del af dem have fundet Indgang i

tyske Psalmeboger og et Par er oversatte paa
Norsk : > Heilger Tisch, den Jesus decket< (Land-
stads Kirkepsbog, Nr. 59) og >So ruhest du, o
meine Ruh« (J. N. Skaar, Lovsange og aande-
lige Viser, Nr. 41). /. N. S. — 5) Sebastian
F., en af Ref.s >Schwarmgeister<, fedtes 1499
i DonauwOrth og studerede i Ingolstadt og i

Dominikaner-Studiet Betlehem i Heidelberg.

Ferst var han rom.-kat. Prsest i Stiftet Augs-
burg, men 1527 optraadte han paa Ref.s Side

som Praedikant i Naerh. af Nurnberg. Da var

han en ivrig Modstander af Gendeberne og de
Reformerte; lidt efter lidt lesnedes imidlertid

det Baand, der bandt ham til den lath. Op-
fattelse, og han optraadte da som Talsmand
for en mystisk Spiritualisme, der skulde vaere en
fjerde >Tro< ved Siden af den luth., den ref. og
den gendoberske. 1528 nedlagde han sit evang.

Praedikeembede og gik til Strassburg, hvor han
begyndte en folkelig Forfattervirksomhed, ved
hvilken han fik rigelig Lejlighed til at robe

sin Uvilje over for Lutheranerne og sin Sym-
pati for en vidt gaaende Spiritualisme. Hele
det ydre Kirkevsesen var efter hans Anskuelse
kun en Fordservelse af den oprindelige Kristen-

dom, men en Fordservelse, der gik tilbage lige

til Apostlenes Dage. 1531 udgav han sit ferste

sterre Vserk: » Chronica, Zeitbuch und Ge-
schichtsbibel<, den ferste tyske Verdenshistorie.

Det maerkeligste Afsnit af denne Bog er hans
>Ketzerchronik< i den 3. Del. I den lader han
sit Vid og sit Lune i lige Grad gaa ud over

dem, K. ierede som sine Stetter, og dem, den
kaldte Hteretikere, og ogsaa over Fyrsterne og
Adelen. Efter Udgivelsen af denne dristige

Bog maatte S. F. en Tidlang gaa i Ftengsel,

og ingen i Strassburg turde trykke hans
>Weltbuch<. I Ulm fandt han dog et Fristed,

og der udkom 1534 hans »280 Paradoxa aus

der heil. Schriftf og de 3 Traktater, der til-

sammen dannc hans >Kronbuchlein<. Sam-
tidig blev hans »Weltbuch« optrykt i Tubingen.
I de nye Skrifter udviklede han yderligere sine

Tanker og formanede til at felge >det indre

Ord< i Steden for Skriftens Bogstav. Derpaa
udbred der en ny Storm, som dog snart lagde

sig, og S. F. levede et Par Aar i Fred og Ro
som Bogtrykker, Forleegger og Forf. 1538 kom
hans tyske Krenike, Germanics Chronicon, og
Here andre Skrifter. Men 1538 bred Uvejret

atter les, og naeste Aar maatte han forlade

Ulm. 1540 afgav de luth. Teologer, mcd Me-
lanchthon i Spidsen, paa Konventet i Schmal-
kalden en Erklaering imod ham, hvori de bl. a.

beskyldte ham for Foragt for Biblen og Prtedike-

cmbedet. Fra Ulm tog S. F. til Basel, og der-

til flyttede han ogsaa sit anselige Trykkeri.

I Basel dede han 1542 eller 1543, til det sidste

virksom med sin Pen. 1541 udkom hans ud-
mserkede Ordsprogsamling. Hans talrige Skrifter

gik ltenge rundt blandt de stille i Landet, som
delte hans Uvilje imod det ydre Kirkevjeseu,

og isser i Holland kunde man lsenge spore en ikke
ringe Eftervirkning af hans Tanker. Han var
en livlig Aand, der optog alle Tidens Rerelser i

sig, og han var aldrig bange for at sige, hvad
han Uenkte (C. A. Hase, S. F. von Wdrd, der
Schwarmgeist, 1869; A. Hegler, Geist und
Schrift bei S. F., 1892). Fr. K.
Francke. 1) August Hermann F., den hal-

leske Pietismes Ferer og Grundlsegger af de
beremte Barmhjertighedsstiftelser, blev fedt 12.

Marts 1663 (gl. St.) i Lubeck. Da Faderen (fra

1666 til sin Ded 1670) var juridisk Embeds-
mand i Ernst d. frommes Tjeneste (1, 797),

kom F. tidlig, ved sin Skolegang i Meuster-
Gymnasiet i Gotha (ligesom allerede i Hjemmet),
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under Paavirkning af segte Iuthersk Fromhed.
Han besterute sig for Teologien og studerede
forst i Erfurt, saa i Kiel (1679—82), hvor han
boede hos Speners Dlscipel Kortholt. Allerede

dengang tilstraebte F., fyldt af indre Uro for

sit •naturlige Menneske<, en asketisk Indavelse

i Krdm. Sine Studier rettede han navnlig paa
Biblen og Grundsprogene. Efter et hebr. Kursus
hos Edzardi (I, 718) i Hamburg (1682—84) og
et Ophold i Gotha afsluttede han (1684—85)
forelobig Studierne i Leipzig ved Magister-

graden. Her begyndte han med sin Ven Mag. P.

Anton (1, 108) 1686 det Collegium philobiblicum,

der baade forte ham selv og de mange deltagende

Studenter nojere ind i Skrifteksegesen. Sa ni-

tidis maettede han sin stadige Trang til levende
Krdm ved Lsesning i Mystikeren Molinos's

Skrifter. 1687—88 fortsatte han Bibelstudiet

hos Superintendent Sandhagen i Luneburg, en
af de fromme Lutheranere, for hvem Tanken
om Parusien belyste Livet. F., hvis religiose Liv
gennem stadige Selvbebrejdelser over >Freden
med Verden< dengang nsermede sig en Krise,

faldt her, under Forbercdelsen til en Pnediken
over Job. 20, 31, i hvilken han vilde skildre

den levende Tro, i bitre Tvivl om sin egen
Tros Sandhed. Anfsegtelsen, der fra Tvivl om
den Teologi, han hidtil havde taget for >ren

Lsere«, forte til Tvivl om Skriftens Sandhed
som Guds Ord, gennemksempedes i en angst-

fuld Bon til den Gud, hvis Tilvserelse hans
Tanke allerede bensegtede, og >han bonhorte
mig fra sin heje Tronc, da jeg endnu laa paa
mine Knse< (F.s Selvskildring i Kramer, Bei-

trage zur Gesch. F.s, 1861, S. 28—55). Tvivlen
var borte, >som man vender en Haand<, og
Troen beseglet med en Vished, som siden stod
urokket i Livets Kampe. Ved F.s senere Tros-
liv paa dennes Naadeserfaring er hin aandelige
Kamp bleven til Velsignelse for store Mtengder
i de evang. K.samfund. Men sksebnesvanger
blev ogsaa F.s urokkelige Overbevisning, at

dette var hans >OmvendeIse<, Begyndelsen til

hans >Naadestand< ; thi F.s Vishedserfaring og
pludselige Griben af Troen blev i brede Kredse
betragtet som normativ for Kristenlivet over-

hovcdet (jvfr. den senere Pietisme, Paavirkninger
paa Brodremenigheden gennem Zinzendorf,
disscs Indflydelse paa Methodisterne osv.).

F.s folgende Ophold 1688 hos Speners Ven,
den for Fattigskoler virksomme Hamburgcr-
Praest, Joh. Winckler, fik Betydning for hans
senere Gerning, ligesom et Besog hos Spener
i Dresden, der knyttede et varmt Venskab
mellem de 2 betydelige Maend. Hjemkommen
til Leipzig i Febr. 1689 begyndte hans mis-
sionerende Virksomhed blandt Studenterne
snart at afssette sig Spor. En Vsekkelse greb de
unge, der stormede til de af Bon og from Skrift-

fordybelse baarne eksegetiske Forelsesninger og
hyldede F.s Tanker om Studiets Betingethed
ved praxis pietatis (s. interioris Christianismi)
og dets Formaal : den relig.-etisk Fuldkommen-
gorelse. Hermed vil F. ingenlunde slaa af paa
Studiets Videnskabelighed og Grundighed, men,
som hans senere metodiske Skrifter klarere
vise, gore Monsterkristne af Studenterne. Hans
asketisk-puritanske Tilbojelighed og teol. Op-
fattelse grebes i Vtekkelsens Varme med En-
sidighed af de unge, om hvem Spottenavnet

»Pietister< nu blev gangs, og Anklagerne for

Foragt overfor Skik og Brug og Videnskab
samt for Hang til Farisaeisme vare ikke
ugrundede. Det Verdens Fjendskab, F. havde
onsket sig, kom nu i rigt Maal. Stridsskrifter

offentliggjordes (J. B. Carpzow), og man forbed
hans collegia philobiblica, fordi F. som Mag. ikke
havde Ret til at lsese over Teologi (Forbudet
stadfsestedes 1690 af Overkonsistoriet). — 1690
fik F., trods Modstand, en Kaldelse til Erfurt
som Diakon. Med Iver kastede han sig her
over sin gejstlige og indremissionercnde Virk-
somhed, men allerede Sept. 1691 blev han
som Demagog afsat af Raadet, der >med Guds
Hjselp vilde udrydde Vildfarelsem.

Til Held for F. og den evang. K. kom han
snart i praktisk Virksomhed igen. Spener,
hvem han besogte i Berlin, udvirkede nemlig
hans Udusevnel.se til Spr. i Glaucha samt Prof,

i Graesk og orientalske Sprog ved det endnu
ikke faerdige nye Universitet 1 Halle. Jan. 1692
kom F. til sit nye Hjem, hvorfra hans vidt-

rekkende kirkehistoriske Indflydelse skulde ud-
gaa. — Som Universitetslaerer vedden nye
Hejskole, der havde og lsenge bevarede et pie-

tistisk Praeg (Breithaupt, Baier, Anton, Lange,
Michaelis, Herraschmidt osv.) virkede han fra

1694 i det filos., fra 1698 i det teol. Fakultet.

Fra forste Fuerd samlede hans Laerergerning
sig om Biblens Fortolkning (Eksegese og Her-
menevtik); thi hele Teologien er egentlig for

ham identisk med Bibelstudiet. Til dette

onsker han de bedste Fortolkningsmidler. ogsaa
positive Kundskaber i Fag som Geografi, Hi-

storic og Arka;ologi : men forst og sidst er den
opbj'ggende og videnskabelige Lsesning ham
en Enhed, og Bennen, der atter forudssetter

Omvendelsen, Betingelsen ikke blot for Studiets

personlige Gavn, meu for dets teol. Udbytte.
I flere Skrifter har han skildret det teol. Stu-

diums Metode, der skal fere til Fromhed og
stadig have Praestegerningen for 0je (>Timo-
theus zum Vorbilde alien theol. studiosis vor-
gestellen< 1695; Idea stud, theol. 1712; Methodas
1723; jvfr. hans Lectiones paranetica, holdte

uden Forberedelse, udgivne efter Optegnelser
i 7 Bind 1726—36). Den polemiske Teol. vil

F. have indskrsenket, den systematiske er ham
nsermest et Middel til Skriftfordybelse. Hans
inderlige Forsynstro og Opfattelsen af den sub-
jektive Frelse har vel paavirket den pietistiske

Dogmatik, men hans Mangel paa Sans for In-

dividualiteten paa den ene og for Kirken paa den
anden Side svsekkedc den Betydning, Pietismen
kunde have haft for den kr. Ltereudvikling.

Overfor Filosofien, som Produkt af den ugen-

fodte Natur, stod F. uvillig. Kun den sande
Kr. er sand Filosof og bruger Filos. apologetisk.

Den Vsegt F., trods sin Ensidighed, stadig lagde

paa teol. Videnskabelighed har imidlertid sikkert
vreret Pietismen til sterste Gavn og vaernet den
mod svsermerisk Mystik.
Kun ved gennemfort Nejagtighed i Brugen

af Tiden og ved Anspaendelse af hele sin for-

bavsende Energi formaaede F. ved Siden af

sin Universitetsvirksomhed at overkomme det

Arbejde, hans Prsestegerning forte ham ind

i. Hans ukunstlede, kraftfulde og hjertevarmc
Praedikener samlede fra forste Fserd en talrig

Tilhorerkreds i den gamle St. Georgskirke i
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Glaucha. Hertil kom daglige Bedegudstjenester,

Katekisationer, samt den alvorlige, gennemforte
Sjtelesorg ved Husbeseg, Skriftemaal osv. Fra
1715 forflyttedes han til Sognekaldet ved St.

Ulrichskirke i Halle. — I den meget blandede,

indvandrede Befolkning i Halle-Glaucha stod

det ssedclige Niveau dengang sserdeles lavt.

Dette har sikkert bidraget sit til deu strenge

Alvor, hvormed F. luempede mod Ligegyldighed

overfor de saakaldte >Mellemting<. Eftervirk-

ningeme af Trediveaarskrigen opfordrede dog
tillige til en Kamp mod den sociale Nod. F.

fik ogsaa snart bragt Orden i den forfaldne

materielle Fattigpleje (og efter hans Monster
udarbejdedes 1706 Fattigordningen for Halle

og dens 2 Forstseder). Men den Varme og
Iver, hvormed han fra ferst af havde taget sig

af Sjselesorgen, drev ham imidlertid videre,

til Grundlaeggelse af de beromte Franckeske
Stiftelser. Paaske 1695 aabnede han i et

Vrerelse i Praestegaarden sin Fattigskole,
efter at han i Fattigbossen havde fundet den
>scrlige Kapital< af 4 Thaler og 16 Groschen.

Af denne udviklede sig efterhaanden Elementter-

og Borgerskolerne samt de 2 hejere Skoler,

Paedagogiet for fornemme Folks Born (1696) og
Latinskolen (1697), og endelig Vajsenhnset.
Alterede i Pinsen 1695 tog F. flere foraeldre-

lose Bern til sig, 1697 sendte han G. H. Neu-
b a u e r til Holland for at studere de dervserende

Vajsenhuse, og i 1698 knnde han for o. 19.000

Thaler, som vare skaenkede i dette 0jemed,
kobe Vaertshuset >Zum guldenen Adler< paa
Glauchas Grund med dets udstrakte Have og
iudrette sit Vajsenhus og de andre Anstalter

her. Senere kobtes flere tilstodende Grunde,
og 1698 lagdes Grundstenen til den imposante
>Hovedbygning<, der endna knejser paa Skellet

mellem Halle og Glaucha. Krsefterne til at

lede disse stadig voksende Anstalter fik han i

fattige Studenter, der uddannedes 1 hans semi-

narium praceptorum (fra 1696; et af de forste

Laererseminarier med teoret. og prakt. Ovelser),

og til Lou for deres Arbejde bespistes og under-
stettedes. Hvad Midlerne angik, strommede de
hid til ham, og selv naar Noden syntes storst,

kom Hjaelpen stadig. Allerede inden F.s Ded
udgjorde Stiftelserne en lille By for sig, og
Skolerne talte over 2300 Born (134 foneldrelese)

med 167 Lscrere, 8 Lasrerinder og 8 Inspek-

terer; 255 Studenter samt 360 Elever bleve

bespiste.

At dette vaeldige Vserk ikke uden F.s urokke-
lige Tillid til Gud kunde have udviklet sig til

sin Storhed, langt mindre have faaet sit kirke-

historisk betydningsfulde aandelige Praeg er
sikkert, men man forstaar dog den Kritik, F.s

udaeskende Udtalelser om Guds saerlige Forsyn
for Stiftelserne vakte, navnlig naar henses til

de ualmindelig praktiske Evner, F. besad, baade
m. H. til at faa Mennesker til at give, og
Fyrster til at stette den ved Privilegier (1697,

98, 1702, hvorved Anstalterne under fri Selv-

ledelse fik >publique< Karakter og som Lands-
institut blev direkte underlagt Ministeriet) og
m. H. til at gore Stiftelserne selvbaerende og
produktive. Naturalleverancerne besargedeStift-

elsernes egne Mejeri og Landgodser, og foruden
af den ikke ringe Industri, der dreves, havde
de store Indkomster baade af Boghandelen

(grundlagt 1698 med flere Sortimentsudvalg i

tyske Byer; blev snart Hovedforlag for den store

pietistiske Literatur), Trykkeriet (grundlagt 1701)
og Apoteket (grundlagt 1698) trods den Rund-
haandethed, hvormed F. uddelte gratis Medicin
til fattige, men iscer af >Medikament-Expedi-
tionen<, der lsenge var en sand Guldgrube.
Dens Vidunderlaegemidler, isaer Essentia dulcia,

og dens >Husapoteker< skaffede Stiftelserne Ry
vidt ud over Tysklands Grsenser. — Denne Form
for Virksomhed raedforte atter Anlaeg af en
fortrinlig Apoteker-Have, et klinisk Institut, et

eget Sygehus, ligesom F. ved at sorge for god
Vandforsyning viste sit aabne 0je for Hygi-
einens Vaerd. — Endelig maa omtales den
v. Cansteinske Bibelanstalt (I, 470), der fik

ikke mindre Betyduing for den luth. Kirke-
afdeling end for Stiftelsernes Ry, og den fra

den udgaaede Halleske Mission (se d. Art.).

Som Pied agog har F. ved sin praktiske
Sans og sin omfattende Organisation af en
Raekke Anstalter, bestemte for Born af hojst

forskellige Alderstrin og Samfundsklasser, uden
at besidde skabende Originalitet, erhvervet sig

varigt Ry. Paavirkningen fra 17. Aarh.s paeda-

gogiske Foregangsmaend er tydelig. Fselles-

pneget paa Skolerne er, at Uudervisningen og
Opdragelsen skal gaa Haand i Haand, baaret
af Kaerlighed til Bornene (hvad dog ikke ude-
lukkede streng Tugt) og byggende paa Krdm.
Der lagdes derfor sterste Vaegt paa Laerernes
Personlighed ligesom paa omfattende Religions-

undervisning. Overdrevne Andagtsovelser (samt
hyppig tvungen Kirkegang og Katekisation), der
dog 1 Virkeligheden blev en Akilleshael for An-
stalterne, skulde fore Bornene til »cn retskaffen

Krdm.c. Ved Stoftilegnelsen indskaerpedes Hen-
synet til Bornenes Fatteevne, der anvendtes An-
skuelsesundervisning og Indovelser. I de lavere

Skoler lagdes storste Vaegt paa Modersmaalets
Behandling, og Historie og Geografi medtoges;
i de hejere, der bares af Latinen, medtoges
dog Geografi, Historie, Matematik og Sang samt
>fakultativt< Naturfag (egentlige >Realskoler<

skabte ferst J. J. Hecker, der var uddannet i

F.s Seminarium); ejendommelig for disse var
(indtil 1838) det indviklede Fagsystem (ikke

Klasseinddeling). — Stiftelserne blomstrede ind-

til over Midten af 18. Aarh., Bygningerne fuld-

endtes i storslaaet Stil, og Arbejdet i dem fortes

i Stifterens Aand. Efter Syvaarskrigen begyndte
den okonomiske Tilbagegang, og derved Ind-
skraenkninger i Virksomheden. Da Rational-

ismen holdt Indtog i Halle, aendredes ogsaa
Aanden i Stiftelserne. A. H. Niemeyer (17991

—1828) blev deres paedagogiske Reformator og
>2. Grundlsegger' ; de fik nu raid offentlig

Karakter og traadte i naermere Forhold til den
preussiske Stat (1806, 18, 30). Siden 1832 ere

de et af Staten forvaltet Institut (5 Skoler, 2
Opdragelscsanstalter, Boghandel, Trykkeri, Apo-
tek, Bibelanstalt og Missionsanstalt). — F.s

storslaaede Personlighed skaemmes, trods hans
omfattende Livsopgaver, af Pietismens hele

Snseversynethed. Overfor sine rigtignok smaa-
ligt demmende Modstandere brugte han de
skarpeste Domme selv fra Praedikestolen, og han
gik ikke af Vejen for at anvende sin Indflydelse

paa hejere Steder mod dem (Filosofen Wolffs

Fordrivelse fra Universitetet). Uhyggelig var
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hans langvarige Fejde med Praesterne i Halle,

der medferte en kurfyrstelig Kommisslons Ind-
skriden 1700, men ferst endte, da F. selv blev

Spr. 1 Byen. Om de literaere pietistiske Stridig-

heder se Art. Plctisme. F.s talrige Skrifter

(mest opbyggelige og praktiske) foreliggc ikke

samlede; ved enkelte Digtninger har F. ogsaa
bidraget til >den Halleske Skoles< Psalmeskat.

Den utraettelige Arbejder 1 kr. Kaerligheds

Tjeneste dode 8. Juni 1727 paa Trinitatissondag

(Kramer, A. H. F., ein Lebensbild I—II, 1880
—82; Ritschl, Gesch. des Pietismns II, 1,

249—94; G. F. Hertzberg, A. H. F. und sein

Hallisches Waisenhaus, 1898; W. Fries, Die
Franckeschen Stiftungen in ihrem 2. Jahrh.,

1898; A. Sch&rmann, Znr Gesch. der Buch-
handlung des Waisenhauses and der Canstein-
ischen Btbelanstalt, 1898). — 2) Gotthilf
August F., foregaaendes Sen, f. 21. Marts 1696,

d. 2. Sept 1769, blev 1720 Praest ved Tugt-
og Arbejdshnset i Halie, 1723 ved St. Marie,

hvor han efterhaanden steg til Arkidiakon;
tillige virkede han fra 1723 ved Universitetet,

blev 1727 ord. teol. Prof, og indtraadte s. A.

i Direktionen af Vajsenhuset og de andre An-
stalter. I 42 Aar styrede han forst med Svog-
eren Freylinghausen, siden med J. G. Knapp
Stiftelserne ganske i Faderens Aand, fuldferte

Bygningerne og erhvervede nye Jordegodser.
Han besad hverken Faderens Energi eller

taendende Begejstring, men oprigtig Fromhed,
Samvittighedsfuldhed og stor Pietet mod Fa-
derens Indretninger. Omslaget i Tidsaanden

gjorde det imidlertid stedse vanskeligere at skaffe

Medarbejdere, der havde det gamle Syn paa
Gerningen. J. 0. A.

Frandsen, Peder (Rytter), dsk Laegpraedikant,

kom o. 1798 til Uldum Sogn i Vejle Amt som
>en gammel Ungkarl med en Kiste Bogerc og
tog Tjeneste hos en Gaardmand. I Uldum
fremkaldte han en relig. Vaekkelse, der holdt

sig Iaenge, men voldte ham selv en Del For-
folgelse. Han dode 1. April 1810 i en Alder
af 76 Aar (Khist. Saml. 3. Raekke III, 610 f.).

Frank. 1) Franz Hermann Reinholt F.,

evang.-luth. Teolog, Prof, i Erlangen, blev
fodt 25. Marts 1827, dode 7. Febr. 1894.

Sin ferste Barndom tilbragte F. i Altenburg,
hvor Faderen var Praest og Laerer, og kom
tilbage dertil som Latinskoleelev i 11 Aars
Alderen, medens Faedrenehjemmet var flyttet

til Praestegaarden i Landsbyen Zschernitzsch

ved Altenburg. Livet i Naturen, Legemsovelser
og Musik dyrkede han med samme Iver som
Laesningen, og ved Universitetet i Leipzig, hvor
han studerede fra 1845, erhvervede han sig en
alsidig Uddannelse. Til en Begyndelse kastede
han sig over Studiet af Filos., navnlig Schel-

ling, Hegel, Trendelenburg, og fortes gennem
disse til Aristoteles; samtidig begejstrede den
store Filolog Gottfrid Hermanns Forelaesninger

ham for de gamle klassiske Sprog; han dyrkede
dem saa energisk, at han endnu som aeldre

Mand blev beundret for sin Faerdighed 1 at

tale Latin. Literaturstudler i Tysk sysselsatte

ham ogsaa, og den gunstige Lejlighed i Leipzig
til at indleve sig i Musikens Verden blev ikke
ubenyttet ; med Handels og Bachs Vaerker gjorde
han sig isaer fortrolig. Under alt dette beholdt
-dog Teol. hans Hovedinteresse, navnlig efter at

Harless, som ved Siden af Winer og Nledner
blev hans indflydelsesrigeste Laerer, var kommen
til Leipzig som Docent og Praedikant. Det
skyldtes ogsaa ham, at F., som oprindelig
havde vlllet vaere Praest, bestemte sig for Uni-
versitetsvejen og efter udnuerket bestaaet Eks-
amen endnu opholdt sig 3 Aar i Leipzig (1848—51) for at fortsaette sine Studier. Her blev
han Dr. phil. og Lie. theol. og havde megen
Indflydelse paa en stor Kreds af Studenter,
ikke mindst ved sin dybt anlagte, religiose

Personlighed.

Sin forste Embedsstilling flk han som Sub-
rektor ved Latinskolen i Ratzeburg i Hertug-
dommet Lauenburg (1851—53). Endnu paa
sine gamle Dage mindedes han med Glaede

den Tid, da han havde den danske Konge til

sin Landsherre. Fra 1853 til 57 var han an-
sat ved Latinskolen i sin Fadeby Altenburg
og nod en overordentlig Anseelse som Religions-

laerer. Inden han paatog sig denne Stilling,

forlangte han, betegnende nok, at blive for-

pligtet paa den lath. K.s Bekendelse, idet han
forudsaa en Modstand, som heller ikke ude-
blev. Hans Laerergerning omfattede tillige

Hebr., Latin, Graesk og tysk Literatur. Fra
denne Tid stammer hans >Evangelische Schul-
reden< (Altenburg, Hager, 1856). I disse er

han bl. a. en varm Talsmand for den klassiske

Dannelse. Sin Virksomhed udstrakte han til

videre Kredse, stiftede et Selskab for Kunst
og Literatur, arbejdede sammen med General

-

superintendent Braune (I, 382) paa at haeve og
berige det kirkl. Liv og var utraettelig i at med-
virke ved Praeste-Konventer og Missionsfester.

Samtidig arbejdede han med laerde Studier og
beredte sig til den teol. Professorgerning. For-
stndlerne til Vaerket om Konkordieformlen vare

allerede vidt frcmskredne. Til at forlade Skole-

gerningen og blive Universltetslaerer foranle-

digedes han ved en pinlig Strid, som blev
rejst imod ham, fordi han som Religionslaerer

kritiserede den gamle rationalistiske Alten-

burger-Psalmebog og skrev imod den som ufor-

enelig med den lnth. Bekendelse. Det blev

til en Retssag, og F. undgik kun at blive demt
ved Landsherrens personlige Indskriden, som
standsede den fjendtlige Agitation og forbod
Processens Videreforelse. Som Forkaemper for

den luth. Bekendelse blev han kaldet til Uni-
versitetet i Erlangen og blev ekstraord. Prof,

i Teol. 1857; det var Harless, som flk dette

ivaerksat. 2 Aar efter udnasvntes han til Dr.
og ordentlig Prof., og Resten af sit Liv tilbragte

han i denne Stilling som hojt skattet Laerer

for Studenterne, over hvem han ovede en vel-

signelsesrig Indflydelse baade fra Katedret og
i personlig Berering. Han virkede her sammen
med Thomasius, Delitzsch, von Hofmann, von
Zezschwitz og Heinrich Schmid. Sidstnaevntes

Datter blev hans Hustru. Efter Thomasius's
Dod 1875 flk han de systematiske Fag til sit

saerlige Omraade og ydede her sit Livs Hoved-
arbejde, for hvilket han var udrustet som faa

ved sine rige Aandsevner, sin skarpe Taenkning,

sit inderlige Trosliv, sin alsidige Dannelse, sine

filos. og dogmehist. Forstudier. En Hoved-
frugt af disse sidste nedlagde han i Vaerket

•Die Theologie der KonkordienformeU (I—IV,

Erlangen 1858—64).
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F.s teol. Standpunkt er betegnet dels ved
den dybe Rodftesten i den luth. Bekend-
else, dels ved hans Tilslutning til v. Hofmanns
Syn paa Aabenbaringen og dens Forhold til

den kr. Subjektivitet. Ved stserkt at htevde

Sftereforskellen mellem Aabenbaringsverdenen
metl dens rcale, overnaturlige Kraefter og det

naturlige Menneskeliv i Historien og den enkelte

kom F. i Opposition mod den traditionelle Be-

handling af Dogmatikens Underbygning, saa-

ledes som denne plejer at fremstilles i de saa-

kaldte Prolegomena. I Steden for disses Blen-

ding af religionsfilosofiske, apologetiske og er-

kendelsesteoretiske Undersogelser skabte han
en ny farste Del af det systematiske Hele og
kaldtc denne >System der christl. Gewiss-
heit« (I—II, 1. Udg. 1870—73, 2. Udg. 1881
—83). Medens dette af mange blev misfor-

staaet, som om ban subjektivistisk vilde ud-
lede hele Dogmatikens Indhold af den troende
Bevidsthed, og af and re, som om han her
vilde give en Apologi for Aabenbaringens Sand-
heder, var hans Grundtanke denne, at man
ikke kan videnskabeligt fremstille den aaben-
barede Sandhed fra Troens Stade, uden at

man forst har gjort sig Rede for Udgangs-
punktet selv, Troens Vished, dens Tilblivelse

og dens Forhold til Trosindholdets vaesentlige

Sider. Vishedens Grundvold fandt ban i selve

det genfodte Jeg, hvis Vorden og Bevidstheds-
liv han analyserede baade i Forhold til den
naturlige Bevidsthed og som Virkning af over-

naturlige Kausaliteter. Fra Trosvishedens in-

derste Centrum bleve Forbindelseslinierne

dragne til Aabenbaringssandhedernes hele Kom-
pleks, saaledes som dette indgaar i den kr.

Subjektivitets Tilegnelse, og samtidig oplodes
Forstaaelsen af den naturlige Bevidstheds mod-
satte Standpunkter i Rationalisme, Panteisme,
Kriticisme og Materialisme. Selv om F. kan
vrere gaaet for vidt i sin Analyses Gennem-
forelse, og selv om dennes Udgangspunkt
muligen burde end mere begraenses eller ud-
dybes, saa er denne Rcdegarelse for Troens
Vished og dens Forhold til >de immanente,
transcendente og transeunte Objekter< et ferstc

Rangs Arbejde af original og indtraengende
Tsenkning paa Troens Grund og betegner en
Epoke 1 Udviklingen af den systematiske Teol.,

som heller ikke har kunnet undlade at komme
bestandig tilbage til og forske videre over de
Problemer, som F.s Vserk sattc i Bevaegelse.

Sit System byggede han videre og bragte det
til Afslutning i 2 felgende Hovedvserker, en
Dogmatik, kaldet >System der chr. Wahr-
heitt (I— II, 1. Opl. 1878—80; 3. OpI. 1893
—94), og en Etik, >System der chr. Sitt-
lichkeitc (2 Bd. 1884—87), begge udmasrkede
ved den samme Stringens i Taenkningen, Dybde
i Indholdet, rig Udnyttelse af Skriftens Vidnes-
byrd og neje Tilslutning til den luth. K.s Lsere.

Forbindelsen mellem disse 2 Vserker indbyrdes
og med det foregaaende er angivet af F. selv

saaledes: >Som dogmatisk Udsagn tor intet

grelde, uden at det kan have sit Udspring i

Troens inderste Vsesen. Naar nu den kr.

Saadelighed er en saadan Tros Livsvirkning,

saa vil det vaere en Prove paa, at den kr.

Sandhed er bleven rigtig opfattet og fremstillet,

dcrsom det viser sig, at en saadan Saedelighed kun

kan eksistere paa Grundlag af hin Tro.< I Dog-
matiken fremstiller han ud fra det Realprincip,

hvortil Vishedssystemet forte tilbage som forstc

Aarsag, nemlig Gud selv, Aabenbaringens Sand-
heder under Synspunktet af >Das Werden der
Menschheit Gottes« (Princip des Werdens, Voll-

zug des Werdens, Ziel des Werdens), og svarende
hertil er Etikens Grundtanke: »Das Werden
des Mcnschen Gottes< (an sich, in seiner Be-
ziehung auf die geistliche Welt, in seiner Bezieh.

auf die naturliche Welt). Gennemgaaende er

Stilen tung, ikke sjaeldent leftende og river

med, altid praeget af Forfatterens vide Blik.

Hans Troskab imod den luth. Lsere og Livs-

opfattelse beror tydeligt nok ikke paa stiv,

doktrimer Ortodoksi, men paa inderlig Over-
bevisning og paa dyb og alsidig Tilegnelse,

med Bevidsthed om, at Kirkesamfundenes kon-
fessionelle Udvikling skrider frem gennem En-
sidighed og Begrrensning og ikke liver for sig

kan naa at omsptende Sandhedens Totalitet

ubeskaaren.

I den teol. Diskussion og kirkl. Kamp tog

F. levende Del som Medarbejder ved >Zeitschr.

f. Protestantismus u. Kirchec og senere som
Medudgiver af >Neue kirchliche Zeitschrift«,

ogsaa ved sterskilte Skrifter: >0ber die kirch-

liche Bedeutung der Theologie A. Ritschlsc (1888,

omarbejdet 1891); >Dogmatische Studien< (1892),
t Vademacum fur angehende Theologen* (1892).

Efter hans Dod udkom >Geschichte u. Kritik

der neueren Theologie insbesondere der syste-

matischen, seit Schleiermacher< (3. Aufl. 1898).

I disse Skrifter raoder man gennemgaaende
ligesom i alle hans senere Tidsskriftsafhand-

linger en energisk og principiel Bekaempelse af

den Ritschlske Teol., hvori han saa K.s store

Fare uagtet al Anerkendelse af denne Nutids-

teologs vidcnskabelige Betydning. F. var lykke-

lig i sit Hjem og lykkelig i sin Gerning og nod
stor Paaskonnelse blandt Kolleger og Studerende
og af Regeringen, som ved Tildelelsen af den
baierske Kroneorden ftk ham adlet. Deraf de
senere Aars Navneforandring : von Frank. A.S.P.
— 2) Gustav Wilhelm F., tysk Teolog, f. i

Schlciz 1832, blev 1864 extr. Prof, i Teol. i

Jena, 1867 Prof, i Dogmatik og Symbolik i

det evang. Fakultet i Wien og tillige Medlem
af det evang. Overkirkeraad. Hans Hovedvserk
er hans >Gesch. der protest. Theol.< (I— III,

1862—75), hvortil slutter sig Afhdl. >Mysti-

cismus und Pietismus im 19. Jahrh.< i >Hist.

Taschenbnch< for 1887.

Frankenthaler-Samtalen kaldes en Religions-

samtale, som Kurfyrst Frederik III, den fromme
28. Maj — 9. Juni 1571 holdt med 15 Gen-
debere i Kirken i det forrige Kloster Gross-

Frankenthal. Kurfyrsten var selv til Stede;

Madct blev ledet af Kansleren Christoph Ehcm,
og der blev optaget en Protokol over Forhand-
lingerne. Den stod laenge i nsesten symbolsk
Anseelse hos Gendoberne (A. Kluckhohn, Frie-

drich der fromme, 1879, 386 f.).

Frankfurt am Main. Der holdtes 794, under
Karl d. St., i 2 pavelige Legaters Naei-vserelse

i det kejserlige Palads en beromt Synode, der
bl. a. udtalte sig imod Adoptianismen (I, 28)

og om den rette Brug af Billederne i Kirkerne

(I, 314).

Frankrig. Kirkelig Statistik. F. havde
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ved sidste Folketselling (1891) 38,343,192 Indb.
Paa Listerne fandtes der ingen Rubrik for

Konfession, da der 1881 var 7,684,906 Per-

soner, som vaigrede sig ved at give Oplysning
om deres religiose Standpunkt. Dengang taltes

der 29,201,703 rom. Kat., 682,000 Protestanter,

33,042 Personer horende til en M&ngde for-

skellige Samfund og 53,436 Joder. Ifolge den
rom. -kat. K.s Opgivelser skal den have 37,608,300
Mcdl. (1898), idet de konfessionslose tallies med.
Den rom.-kat. K.afdeling. Dens Forfat-

ning hviier paa Konkordatet af 1801 ogde dertil

knyttede >organiske Artikler<, men den Af-

htengighed af Staten, som derved blev etableret,

er mildnet ved Konkordatet af 1813, Ludvig
XVIII's Overenskomst med den rom. Kurie af
1822 og en Raekke Anordninger fra Napoleon Ill's

Tid. Dog er K. endnu i ikkc ringe Grad afheengig

af Staten. Dennes Overhoved udntevner Bi-

skopper og jErkebiskopper og indstiller til

Kardinalvardigheden; til Indkaldelse af en
Synode kraevcs Regeringens Samtykke, og en
Kundgerelse fra Paven eller den rom. Kurie maa
ikke offentliggores uden dens Tilladelse. Der
er 17 JSrkebiskopper og 66 Biskopper; men
Gallikanismen (se d. Art.) er siden 1871 for-

svunden, og K. styres nu helt af Paven og af
Staten. Biskopperne assisteres af Generalvikarer
og Sekretserer eller Kanslere. Kapitlerne be-

staa af chanoines titulaires, der besorge Bispe-

dommets Forretninger, og eh. honoraires, hvor-
til Priester i Stiftet kunne udnsevues, medens
Praester fra andre Stifter hscdres med Titelen

ch. d'honneur. Sognepnesterne (cures) vselges

af Biskoppen under Statens Kontrol; deres
Antal er 3401. De have Medhjselpere, vicaires,

af hvilke der Andes 6555. Suceursales, Prrest-

erne ved Hjcelpekirker, vaelges af Biskoppen
uden Kontrol og skulle staa under Spr.s Til-

syn ; de ere dog saa godt som selvstsendige og
kunne betragtes som en lavere Klasse af Spr.

;

Antallet er 30,792. Til Hjaslp for den faste

Gejstlighed i de store Byer har Staten aner-
kendt over 4000 prltres habitants. Endelig
findes der o. 3000 fonctionnaires ecclisiastiqnes.

d. e. Praester ved Stiftelser, Hospitaler og Skoler,

i Hseren og i Flaaden. — K.s Ejendom bestyres

af et conseil de fabrique, som bestaar af Spr.,

Mairen og nogle Lregmaend, valgte dels af Bi-

skoppen dels af Prsefekten. Staten lonner Gejst-

ligheden og sorger for Kirkernes Vedligehold-
else, hvortil den aarlige Bevilling er o. 42 Mill.

Frcs., men K.s Arbejde krsever yderligere store

Gaver af Menighederne. — Foruden de gl.

Ordener Andes der et stort Antal nyere og en
Miengdc relig. og verdslige Kongregationer, af

hvilke de Aeste ere stiftede 1 17. og 18. Aarh.
De relig. Ordener og Kongregationer bleve

ophrevede ved Lov 1790 og 93, men 1809 gen-
indforte Napoleon kvindl. Samfund for Syge-
plejc, og derefter bleve efterhaanden de gl.

Ordener geuoprettede; nogle bleve anerkendte,
andre vare kun taalte, og efter Udvisningen
1880 ere de alle kun taalte. Ogsaa Jesuiterne
have holdt sig. Samtlige religiose Samfund
have et Antal af o. 200,000 Medl. Der Andes
tillige mange kirkl. Foreninger, der ere or-

ganiserede paa iignende Maade som Kongre-
gationerne, og der er mange Lrcgfolk, som uden
at forlade deres Livsstilling staa i Forbindelse

med de relig. Samfund og virkc i Barm-
hjertighedens Tjeneste, f. E. Dames de chariti.

Isacr i Paris er der en vidt forgrenet Virksom-
hed, som omfatter alle Arter af Kserligheds-

gerninger. Vel har Kommunalbcstyrelsen ind-

fort en fortrinlig Fattig- og Sygepleje, men et

endnu sterre Arbejde skyldes de kirkl. Or-
ganisationer. Nogle af disse have oprettet

Bornehospitaler, Sanatorier, Rekonvalcscent-
hjem, Anstalter for blinde, dovstumme og
Idioter, andre have grundet Lcerlingehjem,

Haandvserkerforeninger o. lign. Mange Kon-
gregationer serge for Bespisning. Beklcedning
og Husly for fattige ; tiidels arbejde de sammen
med det offentlige Fattigvsesen. 2 Selskaber
soge at faa frie Forbindelser erstattede af rets-

gyldige ./Egteskaber og bringe aarlig o. 400O
saadanne i Stand. Der er 5 Magdalenehjem,
og 8. rom.-kat. Foreninger antage sig losladte

Fanger. Foruden Statens 20 store Hospitaler
Andes der mange mindre, i hvilke Sygeplejen

udfores af Sestre. Adskillige Selskaber virke
for det kirkl. Livs Fremme, Udstyrelse af
Kirker, Udbredelse af relig. Literatur o. lign.,

Comiti rath, de Paris for Sondagens Hellig-

holdelse, Religionsundervisningens Fremme og
Forbedring af de sociale Forhold. En Johannes-
Forening stotter den kr. Kunst. De Aeste Sogne
have rom.-kat Biblioteker. Siden 1870 bestaar
der en Sammenslutning mellem alle de kirkl.

Foreninger i Landet, og hvert Aar holdes der
i April eller Maj et stort Frellesmede i Paris.

K.s IndAydelse paa Skolen er stor, skent
Lovgivningen har sogt at tilintetgore den.

Baade i Folke-, Middel-, Fag- og Hejskolen er

Uerervirksomheden i stor Udstrtekning i Gejst-

lighedens eller de verdsl. Kongregationcrs Hteu-

der. Desuden er K. repraesenteret i Conseil

supirieur de I'instruction publiqne, som bestaar

af over 50 Medl. 17 Kongregationer virke i

Skolens Tjeneste; sterst Betydning have Freres

des icoles chrttiennes, som lede 22 Lterersemi-

narier, Pitits F. de Marie, som have 5000 Lrercre

i 575 Skoler med over 100.000 Born, og F. de
I'instruction chritienne med et lign. Antal Skoler.

88 Seminarier uddanne vordende Pnester; til

dcm og til Universiteterne forberede saerlige

Anstalter (colliges, pitits siminaires). Der er

570 andre rom.-kat. Middelskoler. 5 rom.-kat.

Hojskoler ere oprettede af K. og underholdes

af den, staa under Biskoppers Tilsyn og ere

ligestillede med Statsuniversiteterne, nemlig:

Facultis cath. de Vouest i Angers (Teol., Jura,

Literatur, Naturvidenskab, dog ikke Medicin);

F. cath. de Lille (samme Fag og Medicin); F.

cath. de Ltjon (ligesom i Angers); Institut cath.

de Toulouse (Jura og Filos.); Inst. cath. de
Paris med et tredelt teol. Fak. (Teol., kanon. Ret,

Filos.), et jurid. Fak. med 16 Prof, og en ficole

libre des hautes Ittudes. Biskopperne have Ind-

stillingsret til Professoraterne. Thomas fra

Aquinos Teol. er eneraadende. Ved Pweste-

embedernes Bessttelse tages der kun ringe

Hensyn til Diplomer fra Hojskolerne.

Gudstjenesten er rigt udviklet og har et

vidtloftigt Ceremoniel. Flere Blade, bl. a.

Rosier de Marie, behandle herhen horende
Sporgsmaal. Den hi. Familie paakaldes meget,

isser Josef; foruden gl. Valfartssteder som ABray
besoges issr La Salette, Lourdes og Paray le
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Monial. Det roin. Breviarium (se S. 11 f.), Mis-

sale, Rituale, Ceremoniale og de rom. Hymner
have fortrangt den gallikanske Liturgi. I de
storre Byer lsegges der stor Vsegt paa den gejstl.

Veltalenhed, men de, der ere under Indflyd-

else af de politiske, literaere og kunstneriske

Kredse eller Frimureriet, holde sig i Reglen
borte fra Kirken.

For Hedningemissionen arbejde ikke

blot mange Ordener og Kongregationer, men
ogsaa mange sarlige Organisationer. Oeuvre

de la propagation de la foi bar en gejstl. Af-

deling i Paris og en Lagmandsafdeling i Lyon
(siden 1822). Denne sidste er Midtpunktet for

en Mangde Selskabers Virksomhed og har en
aarlig Indtsegt af henimod 7 Mill. Frcs. Fra
Lyon udgaa 2 Blade: Annates de la propaga-
tion de la foi (278,000 Eks.) og Les Missions

catholiques. Oeuvre Apostolique, grundet 1838,

er forgrenet over 57 Byer og underholder o.

350 Missionarer. Oeuvre de Sainte Enfance
virker isar i Kina. Oeuvre des partants sorger

for Udstyrelse af bortrejsende Missionarer.

Nyere ere Oeuvre des icoles d'Orient og Sociiti

antisclavagiste, som er grundet af Kard. Lavi-

gerie. I Kina arbejde Vincentinerne, ligeledes

Missions itrangires, som ogsaa har Stationer i

Japan, paa Korea og i Indien. Afrika er Virke-

kreds for Congr. du St. Esprit, Missionnaires

d'Afrique og Sacris coeurs. De sidste have
ogsaa mange Arbejdspladser i Syd-Amerika og
Australien.

Den rom. K. har i ikke ringe Grad holdt

den starkt udbredte Radikalisme Stangen og
evet en stedse stigende Indflydelse paa Stats-

og Samfundslivet. Som et Tegn paa en begynd-
ende Reaktion mod Frittenkeriet kan anfores,

at flere Forfattere, som havde forladt Kirken,
atter have vendt sig til den (Brunetiere, Copple,
Huysmans, Verlaine). Men Ultramontanismen
har overvundet alle friere Rerelser i K. Dog har
der i de senere Aar hos en Del Praster vist sig

Trang til en Reform af den rom.-kat. Kultus;

de fleste af dem ville indefra virke for en saa-

dan, men over 20 Praster og Munke ere tra a d fe
ud. Den betydeligste af disse er Abb£ Bour-
rier, som var rom.-kat. Prast i Marseille, men
1896 tog sin Afsked og nu er ref. Prast i Paris,

hvor han ndgiver Bladet Chrttien francais

(A. Debidour, Hist, des rapports de I'eglise et

de l'£tat en France 1789—1876; E. Keller,

Les congregations religieuses en France, Paris
1880; Manuel des Oeuvres; Almanach cath.;

La France charitable et prevoyante).
De protestantiske K.afdelinger. Deres

retslige Stilling blev cfter den store Revolution
fastsat ved Lov af 18. Germinal An. X og blev
senere andret ved Lov af 26. Marts 1852. Over
Presbyterierae stilledes Konsistorier, der sam-
mensattes ud af dem, og 5 Konsistorier skulde
danne en Provinssynode (ref.) eller en Inspek-
tion (luth.). I Spidsen for den ref. K. stod et

conseil central, som ikke havde den tidligere

Generalsynodes Myndighed, og for den luth.

K. et Overkonsistorium (lovgivende) og et Di-
rektorium (administrativt). Men efter 1871
ere de protest. K.samfund blevne reorganiserede
og have faaet storre Selvstandighed. — 1) Den
reformerte K. I Beg. af 19. Aarh. fandtes
der i denne et ortodokst og et liberalt Parti,

reprasenterede henholdsvis af D. Encontre og
5. Vincent. Fra Midten af Aarh. udviklede
det sidste sig mere og mere i rationalistisk

Retning (Colani, Scherer, den yngre Coquerel,

A. Mville); det fik sit Organ i Revue de Stras-

bourg og dannede en Union protestante lite-

rale. Renans Bog om Jesu Liv fremskyndede
Krisen; 1864 blev Coquerel afsat (se I, S. 554),

og paa Pariserkonferensen s. A. vedtoges paa
Forslag af Guizot en Deklaration, der havdede
K.s gl. Tro. Kampen var derefter staaende,

og da Pariserkonferensen 1866 stillede sig paa
den apostolske Bekendelses Grund, traadte de
liberate ud. Den positive Retning arbejdede
nu for Sammenkaldel.se af Generalsynoden, og
de liberale modarbejdede dette. Saa kom Krigen
1870—71, der betegner et Vendepunkt. 29.

Nov. 1871 udstedte Thiers et Dekret, ved hvilket

Generalsynoden sammenkaldtes, for ferste Gang
siden Synoden 1650. 21 Provinssynoder dele-

gerede da 49 Praster og 59 Lagmand, som
6. Juni 1872 traadte sammen i Paris. Der
dannede sig 4 Partier, Hajre, hojre Centrum,
Venstre og venstre Centrum. De ferste 2
Partier, der ligesom de 2 sidste stemte sam-
men, udgjorde Flertallet, og felgende Beslut-

ninger bleve vedtagne (jvfr. Ph. Schaff, Creeds
of Christendom I, 498 f.): Denne Generalsynode
har samme Myndighed som de tidligere; den
fastholder den ref. K.s gl. Bekendelse; enhver
Kandidat til Prasteembedet skal for Ordina-
tionen erklsere, at han slutter sig til den ; Pro-
vinssynoder trade sammen 1 Gang aarlig og
skulle vaage over Laren, Generalsynoden hvert

3. Aar og saa ofte 2 Tredjedele af Provinssyn-
oderne krave det; enhver, der vil optages

paa Valgerlisterne, maa erklare, at han vil

forblive tro mod den ref. K. og den aaben-
barede Sandhed, som den er udtalt i den hi.

Skrift. 41 liberale Konsistorier protesterede mod
Synodens Beslutninger, men Regeringen kas-

serede disse Indsigelser. Da Generalsynoden
igen samledes 1873 for at gennemfere den
vedtagne Ordning, udebleve de liberale. Ved
Dekret af 28. Febr. 1874 blev derefter den af
Synoden formulerede Trosbekendelse autori-

seret. Efterhaanden have de fleste liberale

Konsistorier anerkendt Synodens Beslutninger,

idet Kultusministeriet har tilladt dem at for-

tolke disse >efter deres Samvittighed<. Siden
har Regeringen ikke tilladt Sammenkaldelse

af Generalsynoden, men det ortodokse Parti

har organiseret 21 Provinssynoder, der trade
sammen 1 Gang aarlig, og en officios General-

synode, reprasenteret af en Commission per-

manenie, der har den overste Styrelse af K.

Det liberale Parti har ogsaa dannet en Repre-
sentation, Delegation libirale. 1896 nedsattes

en Commission fraternelle, som skulde magle
mellem Partierne, hvilket hidtil ikke er lyk-

kedes. — 2) Den lutherske K. De fleste

Lutheranere fandtes i Elsass-Lothringen, og
efter Krigen 1870—71 forbleve kun Menig-
hederne under Inspektionerne i Montbe'liard

og Paris fr. (80—100,000 Sjale). 23. Juli 1872
traadte en af Regeringen sanktioneret General-

synode sammen i Paris. Den stillede sig paa
Augsburger-Konf.s Grund og vedtog felgende

Beslutninger: K. deles i 2 Synodaldistrikter,

Montbeliard og Paris; Prasterne udnavnes af
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Konsistoriet, der dog skal raadfore sig med
Menighedens Presbyterium (Regeringen sen-

drede denne Art. saaledes: Presbyteriet ind-

stiller 3 Kandidater, mellem hvilke Konsisto-

riet bar at vaelge); Inspektorerne vselges af

Provinssynoden paa 9 Aar; Provinssynoden
bestaar af samtlige Medlemmer af Distriktets

Konsistorier, holdes 1 Gang aarlig og reprse-

senteres i Mellemtiden af en Commission sgno-
dale bestaaende af Inspektor, 1 Priest og 3

Lasgmsend; Generalsynoden, sora tradersammen
hvert 3. Aar, skiftevis i Montblliard og Paris,

bestaar af et vist Antal Praster, valgte af Pro-

vinssynoderne, dobbelt saa mange Liegmaend

og en teol. Prof.; den vaager over Forfat-

ningen, prover liturgiske Formularer og Laere-

beger og indstiller til de teol. Professorater.

Hyppige Ministerskifter og den ref. K.s Unions-
bestrabelser lagde Hindringer i Vejen for God-
kendelsen af disse Beslutninger, men 1. Aug.
1879 fik de dog Lovskraft, og ved Dekret af

12. Marts 1880 blev der givet dem et Sup-
plement Det teol. Fakultet i Strassburg blev

ved Dekret af 27. Marts 1877 forlagt til Paris,

bvor der oprettedes et blandet Fakultet (ref.

og lutb.) med 6 Prof, og 4 mattres de con-

ference, Halvdelen af hver Konfession. Des-
uden har den luth. K. et Kollegium, der dog
ogsaa optager ref. Studerende, mens den ref.

K. i Montauban har et Fakultet med 7 Prof.
— 3) Den frie reformerte K. Paa den
officiose Generalsynode 1848 krevede Fr. Mo-
nod, at K. skulde vedtage en Laerenorm, og
da nans Forslag blev afvist, traadte han ud
og dannede 1849 sammen med fl. uafhaengige
Menigbeder Union des £glises ivangiliques, i

Reglen kaldt £glise libre.

Man regner, at der i F. og Algier Andes o.

650,000 Protest., deriblandt 80—82,000 Luth.
Den ref. K. har 101 Konsistorier, 553 Menig-
beder, 638 statslonnede Praster og desuden
699 Filialer. Der holdes Gudstjencste i 920
Kirker og Bedesale og 256 uindviede Lokaler.

Den luth. K. har 6 Konsistorier, 49 Menig-
heder, 62 statslonnede Praster, 89 Kirker og
Bedesale. I Algier Andes der 3 blandede Kon-
sistorier, 17 Menigheder, 21 Praster. Statens

aarlige Udgift til de protest. K. i F. er 1,549,600

Frcs., i Algier 93,500 Frcs. og desuden til de
1 teol. Fakulteter 85,800 Frcs. Den ref. Frik.

har o. 50 Menigheder, men er i Tilbagegang;
fl. af dens Prester, saaledes i sin Tid Bersier

(se I, S. 273) ere traadte ind i den ref. Natio-

nalk. — Methodisterne have 25 Menigheder
og 51 Praster, Baptisterne 29 Menigheder
og 38 Agenter.

Den Vaekkelse, som o. 1820 fra Schweiz for-

plantede sig til F., vakte en staerk Misslons-
iver. 4. Nov. 1822 stiftedes i Paris det evang.

Missionsselskab, som isser har virket i Afrika,

paa Madagaskar og paa Tahiti. 1896—97 havde
det en Indtsgt af 675,638 Frcs. og 62 Mis-
sionaerer paa 29 Stationer. Biblen udbredes
af det britiske Selskab (siden 1820), Socitti

biblique de Paris, grundet 1818, og Soc. bibl.

de France, grundet 1864. For Evang.s Ud-
bredelse i F. virker Soc. ivang. de France,
som er stiftet 1833 og isser stottes af Frikirken.
Samme Formaal har Soc. centrale protestante

<t'£oangilisation, som er knyttet til den ref.

Kirke-Leksikon for Norden. II.

Nationalkirke; det havde 1896—97 en Indtaegt

af 381,540 Frcs., 140 lonnede Agenter (der-

iblandt 64 Pnester), som betjene 35,000 Men-
nesker og undervise 4650 Bern i Religion.

Dette Selskab har i Paris en teol. Preparand-
skole og i Montpellier en Skole for Evange-
lister (6cole Filix-Neff). Ogsaa Institut de
Glag uddanner Evangelister. Oeiwre des prS-
tres tager sig af udtraadte rom.-kat Pnester.
1822 stiftedes et TrakUtselskab. Allerede i 1.

Halvdel af 19. Aarh. begyndte en Israelsmis-

sion; den nuvaerende Forening for denne Sag
blev dannet 1888 og udgiver Le Riveil d'Israil.

Fra England indfertes 1851 Kr. Forening for

unge Maend, og Aaret efter stiftedes en Forening
for Sondagsskoler. Siden 1854 er der drevet Sol-

datermission. 1872 begyndte Mac' All (se d. Art.)

sin Mission i Paris. — Som den rom.-kat K. er
den protest, rig paa Kserlighedsgerninger. Dia-
konatet oprettedes 1803 i den ref., 1857 i den
luth. K. 1841 indfortes Diakonissegerningen,
som siden har forgre.net sig stserkt. Betydnings-
fulde ere John Bosts Barmhjertighedshjem (se

I, 370 f.); paa Grev Aggnor Gasparins Ini-

tiativ er der grundet Landbrugskolonier i

Sainte-Foy. Foruden 34 Vajsenhuse Andes der
en Mcengde Sanatorier, Rekonvalescenthjem,
Hjem for gamle og syge o. lign. — SociiU
pour Vencouragement de 1'instruction primaire,

stiftet 1829, har paa mange Maader fremmet
Protestantismsns Skolevaesen og giver nu i

E\coles du jeudi Religionsundervisning til kon-
fessionstese Skolers Elever. Paa Grund af
Prestemangel aabnedes 1885 itcole Samuel-
Vincent, en Praparandskole for de teol. Fakul-
teter. I 2. Halvdel af 19. Aarh. har der vseret

en stigende Interesse for Teol. Soc. de I'hi-

stoire du Protestanlisme francais, stiftet 1852,

har fremmet Studiet af den fr. Protestant-

ismes Historie og stottet Udgivelsen af en Raskke
vscrdifulde Vserker, ligesom det ogsaa udgiver
en Bulletin. I Montauban udkommer Revue
de Thiologie. Iovrigt forer Pariser Fakultetet

an (A. Sabatier). Lichtenberger har udgivet

en stor Encyclopidie des sciences religieuses. —
I Gudstjenesten ligger Hovedvaegten paa For-
kyndelsen. Der har vseret mange betydelige

Praedikanter; til de mest fremragende horte
Ad. Monod, E. de Pressense' og Bersier. Den
liturgiske Del af Gudstjenesten er tarvelig,

men Bersier indferte i Chapelle de l'Etoilc i

Paris en smuk Liturgi efter oldkirkelige For-

billeder. — Den religiose Literatur er frodig

og har mere og mere frigjort sig fra den
engelske Indflydelse. Af de talrige kirkl. Blade
er Ugebladet Le Christianisme au XIXe siicle

den positive Retnings Hovedorgan. Revue du
Christianisme pratique behandler de sociale

Sporgsmaal fra et kr. Synspunkt. — I den
luth. K. i Paris har der under Ledelse af

Praster som Louis Meyer og Vallette vaeret et

opblomstrende Liv. Ugebladet Le Timoignage
har siden 1866 vaeret dens Organ. Den har
sin egen indre Mission, der allerede begyndte
1840; for den Tid var der kun 1 Forsamlings-
sted i Paris, nu er der 11. Det var et Tab
for den, at den i 1870 blev skilt fra de tyske
Lutherancre, og samtidigstilledelndvandringen
fra Elsass forogede Krav til den indre Mission.

Skont de fr. luth. Menigheder i Paris kun have
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30—40,000 Medlemmer, heevde de sig dog ved
Siden af den ref. K. Siden 1874 have de
deres egen Diakonlsseanstalt. 1896 begyndte
de eh Hednlngeraission paa Madagascar sara-

men med den norske Mfssion og have allerede

sendt 2 Pnester og 2 Laerere dertil (A. Lods,

La legislation des cnltes protestants 1787

—

1887, Paris 1887; S. Beaujbur, L'Eglise reTor-

mee de France unie a l'Etat, Caen 1883; W.
Jackson, Recueil de documents relatifs a la

Reorganisation de I'Eglise de la Confession

d'Augsbourg, Paris 1881; Ed. Davaine, Annu-
alize du Protestantisme francais, Paris 1894.

Om det indre Liv Andes Oplyshinger i det

store under Ledelse af Frank Puaux udg. Vaerk

:

Les Oeuvres du Protestantisme francais au
XIX e siecle, Paris 1893). C. E. F. — Den
franske Bekendelse (Confessio Gallicana)

skyldes Calvin og hans Discipel Antolne de
Chahdieu (I, 495), der spillede en Hovedrolle

paa den 1. Nationalsynode i Paris (25.—28.

Maj 1559), hvor Bekend. blev vedtagen. 1560
blev den I Amboise overrakt til Frans II. Den
blev gennemset og godkendt paa den 7. Na-
tionalsynode i La Rochelle (1571) under Bezas
Forsaede ; derfor kaldes den ofte La confession

de La Rochelle. Den er aftrykt hos Schaff III,

356 f. (med eng. Overs, ved Siden).

Frans fra Assisi, en af Middelalderens be-

remteste Ordensstiftere, blev f. i Assisi I Urn-
brien 1182. Foraeldrene vare den formuende
Kobmand Pietro Bernardone, der stod i Handels-
forbindelse med Frankrig, og hans Hustru
Pica. I Daaben flk F. Navnet Giovanni, der
snart fortraengtes af Francesco, som Faderen
efter Legenden gav ham af Forkaerlighed for

Frankrig — efter en anden Opgivelse flk den
unge Bernardone det paa Grand af sin Dyg-
tighed i Fransk. Under Opvaeksten viste han
kun ringe Tilbojelighed for Faderens Erhverv.
Dennes Rigdom satte imidlertid den levelystne

Yngling i Stand til at slutte sig til en afTidens
Foreninger (cortQ for la jeunesse dorte. Her
blev han den gladeste blandt de glade og fik

snart en Leders Stilling (princeps juventutis).

I Kammeraternes muntre Lag hengav han sig

til de kaadeste Paafund. Klaedt i broget Skrud
drog Ungdomsskaren som

.
joculatores under

Sang og Skaemt Dag og Nat gennem Gaderne.
Fremtiden afspejlede sig for F. som 6t Iangt

Karneval med halsbraekkende ridderlige Even-
tyr og glimrende Fester. Sikkert blandede
der sig ikke lidt iErgerriglied i disse Dremme.
— 1201 deltog F. i Assisis Krigstog til Perugia,

blev Krigsfange og udholdt taalmodig et aare-

langt Fangenskab. Efter sin Hjemkomst faldt

han i en svaer Sygdom, der ferte ham til

Gravens Rand. Herved banedes Vej for en
afgerende Krise. Enkelthederne i hans Om-
vendelseshistorie ere ikke fuldt sikre, men vist

er det, at F., der under Sygdommen allerede

havde vist Prever paa sin Barmhjertighed mod
lidende, nu undveg de tidllgere Kammerater.
Da de paa Dril spurgte ham, om han taenkte

paa at gifte sig, svarede han: >Ja, med en
aedlere og skennere Brad end I nogen Sinde
saa< — hyorved han allerede tsenkte paa
Dronning >Fattigdom<. Han sogte Ensomhed
og vendte sig i Bon og Meditationer til Gud.
Han tog sig af fattige og syge, ssrlig spedalske,

skent demie Sygdom var ham modbydelig. Dd
han paa en Valfart til Rom en hel Dag havde
siddet d^r i en Tiggers Iaante Pjalter og tigget

til de fattige, erfarede han under en Ben Guds
Kaldelse til at genoprette hans faldne Kirke.
For at begynde paa Udferelsen af Guds For-
maning solgte han noget Tej, som tilhorte

Faderen, og sin Hest, og gav Pengene til en
Prest til Reparation af den forfaldne St. Da>
mianus-Kirke n«r ved Assisis Byport. Dette
og Sennens hele forandrede F«erd vakte Fa-
derens Forbitrelse. Med Trusler og Prygl segte

han at faa Sonnen til at slaa ind paa en anden
Vej. I Nservserelse af Biskoppen af Assisi fra-

sagde F. sig nu al Hjaelp fra Faderen, kastede
endog sine Klaxler for dennes Fodder og er-

klterede, at han fremtidig i Stedet for >Fader
Pietro Bernardone* alene vilde sige >Fader
vor, som er i Himlene<. Efter at have vandret
om i Assisis Omegn vendte han tilbage til

Byen, hvor han snart fandt baade Beundrere
og Spottere. Ved de forstes Hjaelp fik han gen-
opbygget flere Gudshuse: St. Damianus, Ka-
pellet S. Pietro og det til Jfr. Maria helligede

Portiuncula-Kapel, hans Yndlingssted. Her
herte han 1209 Mt. 10, 5 f. opleeses, og be-
sluttede sig Iigesom Valdes til at leve et Liv i

apostolsk Fattigdom. Han bortkastede Taske,
Stav, Pung og Sko, klsedte sig i en grov Dragt,
bandt et Reb om Livet og begyndte at pre-
dike Bod. Hans enkle, gribende, af glodende
Begejstring baarne Forkyndelse for Folket ud-
ovede snart stor Indflydelse. Han og nogle
andre Ynglinge, Bernardo fra Quintovalle,

Pietro og Egidio fra Assisi m. fl. sluttede sig

sammen til et Bodsbroderskab (poenitentes

de Assisi). De vilde ikke leve I klosterlig eller

eremit-agtig Ensomhed, men tvertimod efter

apostolsk Forbillede — saadan som Middel-
alderen forstod dette — vandre om og prsedike

Bod sanit tage sig af syge og lidende. Ved
deres strenge Askese og haarde Bodsovelser

(Selvtugtelser osv.) segte de at forstserke Ind-

trykket af deres strenge Preedikener. Trods
alt viste de sig glade, gik syngende om i Lands-
byerne, og opmserksomt lyttende Skarer sam-
Iedes om dem. — F.s Maal var sikkert ikke

fra Begyndelsen at stifte en ny Munkeorden.
Derimod gav ban tidlig, rimeligvis 1209, sit

Broderskab en enkel Regel, sammensat af
Skriftsteder (f. E. Mt. 10, 5f.; 19, 21; Lk. 9,

23), der indskaerpede Pligten til fuldstaendig

apostolsk Fattigdom, til selvfornsegtende Efter-

felgelse af Jesus og til Senderbrydelse af alle

de Baand, der bandt den enkelte til Familie

og Samfund. 1210 gav Innocents III F. Stad-

faestelse paa Regelen. Medet mellem den maeg-
tigste Pave paa St. Peters Stol og den fattige

Bodsprsedikant gav Legenden siden en typisk,

betydningsfuld Udformning.
Bodsbrodrene fra Assisi eller Minoriterne

(fratres minores), som de vel nn begyndte at

kaldes, helligede sig til et strengt virksomt

Liv. Deres ildfulde Praediken og opofrende

Pleje af syge, fattige og lidende skaffede dem
en voksende Indflydelse, og Bredrenes Antal

tog stadig til. Snart opsogte man fjernt lig-

gende Egne. F. skal selv, allerede 1212, have
foretaget en Missionsrejse til Orienten, der dog
hlndredes af Modvind; en anden Rejse til
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Marokko blcv afbrudt ved Sygdom. Vore Under-
retninger om disse ferste Forseg, ligesom om
Minoriternes sterlige Vlrksomhed i de forste Aar
ere dog usikre. Rimeligvis barer Medet mellem
F. og Domingo (I, 660) i Rom ved 4. Lateran-
Mede til Sagnets Verden, derimod stette Kild-

erne F.s Rejse 1219 til ^Egypten ogPalsstma,
hvor han under Korsfarernes Belejring af Da-
miette segte at omvende Saltan Kamel. Under
bans Fravsrelse opstod der Partidannelser og
Stridigheder mellem Bradrene. Sammen med
Elias fra Cortona (I, 741) vendte saa F. til-

bage til Italien (1220) og nedtes til at give

efter for Onskerne om en fastere Organisa-
tion og ntermere Tilslntning til Pavestolen.

Det angives, at F. lod sig formaa til selv at

bede Paven om, at Kardinal Ugolino (siden

Gregor IX) maatte blive Foreningens guber-
nator og Protektor 1 Pavens Navn. I hvert
Fald billigede Paven denne Ordning, og Ugo-
linos Virksomhed gik mi ud paa at indordne
F.s Forening i det hlerarkiske System og gore
den til et virksomt og bejeligt Organ for Ku-
riens Ojemed. F. maatte opgive det oprlnde-
lige Fransiskanerideal og lade Broderskabet
forvandles til en formelig Orden. Den
gamle Regel omarbejdedes, og den nye god-
kendtes Pinse 1221 af det store Bredre-Kapitel.

Men ferst, efter at Ugolino yderligere havde
sndret Regelen i hierarkisk Retning, blev den
29. Nov. 1223 stadfsestet af Honorius HI (om
Forfatningen se Art. Fransiskanere).

Med dyb Smerte havde F. fulgt Udviklingen
af sit Vterk. Sit Ideal, Fslleslivet i apostolsk
Fattigdom, havde han maattet lade falde for

en pavelig privilegeret Munkeorden. Selve
Ledelsen gik nu over til Elias fra Cortona,
hvis Indflydelse i hierarkisk og verdslig Ret-
ning gjorde sig stadig mere gsldende. F.s

Misstemning herover gav sig til Kende i mangt
et bittert, dadlende Ord, og hans Testamente
vidner om det Vemod, hvormed han saa paa
Fransiskaner-Ordenens Fjernelse fra Stifterens

Ideal. Mere og mere drog F. sig tilbage i En-
somhed, hvor han under Ben og Sang levede
med sin Gud. — Clarissernes Ordensregel
(I, 515) hidrerer fra F. Sin beremte Solsang
(laudes creaturarum), den eneste sikkert a?gte

af de Sange, der tillcegges ham, digtede han
mod Slntningen af sit Liv. Med uforlignelig

Naivetet og Inspiration vender han sig her til

>Broder Sol<, som er >sken og straalende
med stor Glans<, til >Soster Maane og Stjer-

nerne«. til >Broder Vlnd og Sester Vand< osv.

samt tilsidst HI >Broder Dad', dem alle maner
han til at istemme den Hejestes Pris. Stadig
feler han sterre Vsemmelse ved at betragte
Verdens Forfaengelighed, men glsedes og ltenges

mod de himmelske Virkeligbeders Verden.
F. endte sit Lab med Eremitlivet, med

hvilket saa mange Ordensstiftere begyndte
deres. Snart opholdt han sig ved Alverner-
bjerget i en vanskeligt tilgaengelig Kleft ved
Arnos ovre Lab, snart 1 Rieti, snart i sin

elskede Porthincula-Kirke. Hans Sjaels Higen
efter Foreningen med Krtstns og Ligedannelsen
med hans Dad voksede stadig. Efter en lang
Paste og Ban paa Alvernerbjerget modtog han
mellem Kristi Himmelfartsdag og St. Mikaelsdag
1224 Kristi Saarmasrker (se Art. SHgmatisation)

paa sit Legeme. Virkeligheden heraf er vel

bekneftet af de aeldste Kilder; Bidrag til F»-
nomenets Forklarlng kunne formentlig vore
Dages psykologiske og fysiologiske Forsknmger
give (Snggestionens Magt osv.). 3. Okt. 1226,
kort efter Solnedgang, hensov F. efter at have
velsignet sine hosstaaende Bradre. Allerede
1228 kanoniserede Gregor IX ham. 1849 be-
sergede J. v. d. Burg en Udgave af F.s Skrifter.

Af den store Literatnr om F. kan natvnes:
blandt de teldste Ordenslegender: Tomas fra

Celanos Vita I (forfattet 1228); af nyere kilde-

kritisk behandlede Monografier iser Paul Saba-
tiers (1894), overs, paa flere Sprog. Paa Dak
H. Ussings Biogr. af F. (1894). H. L.
Frans fra Paola, ital. Ordensstifter, fadtes

1416 i den calabresiske By Paola. IS Aar
gl. kom han i Fransiskaner-Klostret i den lille

By S. Marco og udmserkede sig straks ved sin

Askese. 20 Aar gl. trak han sig tilbage til

Ensomheden og samlede om sig nogle Asketer,

for hvilke han tilsidst, med Biskoppen af Co-
senzas Tilladelse, flk bygget en Kirke og et

Kloster. 1474 godkendte Paven det Fasllesliv,

som de calabresiske Eneboere farte under F.

fra Paolas Overtilsyn som deres Generalsupe-

rior. 1482 blev F. kaldt til Frankrig, hvor
Ludvig XI, der gruede for Dedens Komme,
anskede at have ham i sin Nterhed. Karl VIII

lod ham bygge 2 fr. Klostre, et i Parken ved
Plessis-les-Tours, et andet i Amboise, og i

Paris kendte man Asketerne fra disse Klostre

under Navnet bont hommet. Til Spanien kom
F.s Venner ogsaa, og der kaldte man dem
•Sejrens F«dre<, fordi Ferdinand den katolske

mente, at Malagas Fald skyldtes deres Banner.

1497 kom de til Tyskland, hvor Kejser Max
var deres Velynder. 1493 var F. endelig fierdig

med sin Regel, der flk en Sdobbelt Skikkelse:

1) for Masnd, 2) for Kvinder, 3) for Tertlariere.

I Spldsen for hele Ordenen skal der staa en

Corrector generalit, og hvert Ordenshus staar

under en Corrector. Medlemmerne kalde sig

Minimi for endnn stssrkere end de egentlige

Fransiskanere (fratres minora) at betone deres

Ydmyghed, maaske ogsaa med Henblik til Kristi

Ord i Mt. 25, 40. Fasten er streng hos disse

Munke; >Fasten<, sige de, >ligner Olien, der

altid svammer ovenpaa «. De forkaste Nydel-

sen af Kad, JEg, Smer, Ost og Mtelkemad og

vllle leve alene af Bred, Vand og Olie. Alex-

ander VI (1502) og Julius II (1506) stadftestede

Regelen for Minimi, og da F. dede (2. April

1507) havde hans Orden allerede 6 Provinser.

Ordenens Medlemmer here en tarvelig sort,

ulden Dragt.

Frans fra Paris, en rom.-kat. Eagltender

ved Navn Jenkins, f. 1618, kom som ting

tfl Frankrig, blev af Le Maltre de Saci vanden

for Jansenismen og traadte ind i Port-Royal,

og der arbejdede han som Gartner og gik under

Navnet Frans. jErkebiskoppen af Paris, som
vislterede Klostret, befalede ham at foriade

dette, og han trak sig da tilbage ttl Liancoort,

men vendte senere tilbage til Port-Royal, hvor

han efter 40 Aars Ophold dede 1690. En let.

Gravskrtft skildrer ham som en Mand, »der

altid arbejdede i fri Luft, aMid var tavs, aWd
ene med Gad, til hvem han hengav sin Sjrei

i hyppige Banner, aldrig var ledig, naar han
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ikke var i Kirke, aldrig havde travlt undtagen

for at vaere en af de farste til at komme der-

hen, mild imod alle, smilende og alvorlig, for-

trolig alene med Gud<. Hans Grav paa St.

Mldard Kirkegaarden i Paris blev et Valfarts-

sted for Appellanterne (se I, S. 128), og de

paastod, at der ved den foregik underfulde

Helbredelser. Isaer efter 1730 takes der om
sselsomme Aabenbaringer, og mange faldt i

Ekstase og Konvulsioner. ^Erkebiskoppen af

Paris erklserede disse Undere for opdigtede,

og paa Kongens Befaling blev Kirkegaarden

lukket 1732. En Del Svsermere, blandt hvilke

der var enkelte Gejstlige, men isaer mange
Kvinder, hengav sig nu i Husene til den kon-

vulsiviske Ekstase, og det bed sig, at de i

denne Tilstand vare felestose og usaarlige.

Adskillige Appellanter misbilligede dette Svaer-

meri, som ogsaa skadede Jansenismens Sag
(Sainte-Beuve, Port-Royal, IV, Paris 1860, S.

107 f.; P. F. Matthieu, Histoire des miracules

et des convulsionnaires de Saint-M6dard, Paris

1864). C E. F.

Prans fra Sales, rom.-kat. Helgen og Kirke-

laerer, herer til en gammel, grevelig Slaegt og

blev fedt paa Slottet Sales i Savoyen 21. Aug.

1567 af strengt rom.-kat. Foraeldre. Fra Kol-

legiet i Annecy kom ban til Paris og uddan-
nedes af Benedictinere og Jesuiter; senere

maatte han efter sin Faders Vilje studere Rets-

vldenskab i Padova, og Faderen havde allerede

udset en Advokatstilling til ham og valgt en
Brud for ham, da hans inderlige 0nske dog
sejrede: han blev praesteviet 1591 og optaget

i Domkapitlet hos Biskoppen (in pariibus) af

Geneve, som residerede i Annecy user ved F.s

gamle Hjem. Indbyggerne i et Distrikt i det
nordl. Savoyen, som atter var kommet under
Piemont, skulde fares tilbage til Romerkirken,
og F. fik Fart i denne Mission, efter at han
havde faaet Bemyndigelse til at landsforvise

alle protest. Praester og oprette et Jesuiter-

kollegium i Hovedstaden. Andre naerliggende

Distrikter bleve efter F.s Anvisning og under
hans Ledelse behandlede paa samme Maade,
og han udstrakte sine Anstrengelser endog til

Geneve for at faa selve Beza (I, 288) til at

konvertcre. Beretningen derom haves rigtignok

kun fra rom.-kat. Side, hvorfor heller ikke
vanaerende Beskyldninger mod den gamle ref.

Teolog mangle ved denne Lejlighed. 1599 blev
ban sin Biskops Koadjutor; i Kirkens Anlig-
gender gjorde han Rejser til Rom og Paris;
her praedikede han ofte og vandt sserlig Be-
remmelse for sine heldige Konversioner. 1602
dade Biskoppen af Geneve, og han blev hans
Efterfalger; han blev nu om mnligt endnu
ivrigere for at haevde den pavelige Magt. I

Lyon 1604 lserte han Mystikeren, FrnChantal
(1, 495), at kende, og dette Bekendtskab ud-
vikledes snart til det inderligste Venskab. I

deres Breweksling bruge de gensidig Sprogets
staerkeste Udtryk for at betegne deres aande-
lige Forening (tje suis vons mime<). De staa
begge som Repraesentanter for Kvietismen. I

Forening stiftede de 1610 den kvindelige Orden
>Visitantindernec (VOrdre de la Visitation de

. Notre-Dame), helliget Sygepleje, senere ogsaa
Berneundervisning. Med Port-Royal stod F.
ogsaa i Forbindelse fra 1619; men hans Mystik

kunde dog ikke faa Indgang der. Som asketisk

Forfatter har han overordentlig Betydning.
Hans >Philothea eller Vejledniug til et gud-
frygtigt Liv< (overs, paa Dsk. 1678 og 1858)
er nest Thomas fra Kempens den mest udbredte
Opbyggelsesbog i Romerkirken. I sit andet
Hovedvaerk Traiti de Vamour de Dieu (1616)
staar han som Forleber for Molinos og Fene-
lon. Her forlanger han Iigesom disse den
fuldstajndig interesselese Kaerlighed til Gud

:

>At begaere sin Sj»ls Frelse, er vistnok godt

;

men bedre er, aldeles intet at anske. Kun 6t

skulle vi sage, Guds Mre*. Det er derfor be-
synderligt, at Fenclon er sat paa Indeks, medens
F. ikke blot er kanoniseret (1665),. men 19.

Juni 1877 af Pius IX proklameret som Kirke-
herer (Doctor ecclesia). F. dade i Lyon 28.

Dec. 1622. Hans samlede Vaerker foreligge i

adskillige Udgaver, en Pariserudg. 1821 f. i 16
Bind; den nyeste, Lyon 1868 f., udger 8 Bind.
Biografler af Marsollier (I—II, 1700 og oftere),

Pfeiner (Augsb. 1820), Dauphine (Paris 1870),
jvfr. Sainte-Beuve, Port-Royal I. A. J.

Frans fra Vittoria, sp. Skolastiker, fadtes
0. 1480 i Byen Vittoria i de baskiske Bjerge
og kom tidlig med sine ForaUdre til Burgos,
hvor han fandt Optagelse blandt Dominikanerne.
Som Dominikaner studerede ban i Paris, hvor
han boede i St. Jacques og havde Belgiereu
Pierre Crockart til Laerer i den thomistiske
Teol. 1516 optraadte han selv som Laerer i

Paris, men vendte 1522 tilbage til Spanien,
hvor han opsiog sin Laerestol ferst i Valladoiid,

siden i Salamanca. Der harte Melchor Cano
(I, 469) til hans Disciple. 1544 tvang Skrobe-
lighed ham til at opgive Laerergerningen, og
12. Aug. 1546 dade han. Han har kun efter-

ladt sig 13 saakaldte Relectiones (Repetitorier)

over etiske og juridiske Emner.
Frans Borgia (Francisco de Borja), se

1, 364.

Frans Mayron, se Mayron, Francois.

Frans Solano, se Solano, Francisco.
Frans Xaver, se Xaver, Francisco.

Fransiskaner-Ordenen (Minoriterne, fratres

minora, de serafiske Bradre, Barfodbradrene,
i Norden ogsaa kaldet Graabredrene) er den
aeldste og mest udbredte Tiggerorden, stiftet

af Frans fra Assisi. Efter Stifterens oprinde-
lige Plan og Regel fra 1209 skulde den udgare
et Bodsbroderskab (Fraternitas, viri pasnitentes

de Assisi), der skulde praedike for Folket og
efterfalge Kristus i apostolsk Fattigdom. Ferst
da der under Frans's Rejse tii Orienten var
opstaaet Stridigheder, indsaa han Nadvendig-
heden af en fastere Organisation, og under
Indflydelse af Kardinal Ugolino og flere fore-

tog han selv en Omarbejdelse og Udvidelse af
Regelen, der billigedes paa Kapitlet 1221. I

denne Regei fremtraeder en hei anden Aand
end i den oprindelige. Den farste (nu ikke
fuldstaendig bevarede) fortjente naeppe Navnet
Munkercgel. Med sin simple Livsordning for

en Forening af lignende Art, som de af Inno-
cents III i Modsaetning til Valdenserne opret-

tede pauperes catholici, havde den lidet eller

intet tilfaelles med augustinske eller benedic-
tinske Klosterforskrifter. Men allerede ved
Regelen af 1221 var den vaesentlige Omorgani-
sation til en Munkeorden, tjenlig til at stotte
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hierarkiske og papistiske Formaal, fuldbragt.

Men endnu fuldstsendigere blev Regelen om-
dannet 1 nsevnte Retning, Inden Honorius III

29. Nov. 1223 stadfaestedc den. I denne Ugo-
linos offlcielle Omarbejdelse har Frans nappe
haft nogen som heist Del. Den opbyggelige

Tone og stadige Henvisning til Bibelsteder,

som udmeerkede de 2 ferste Regeler, mangier
her. Navnlig er Henvisningen til Lk. 9, 23

bortfalden. De 3 almindelige Munkelafter ere

obligatoriske; men desuden betones eftertrykke-

lig Ordenens Ejendommelighed som Tigger-
orden; Ejendomsloshed og Tiggeri ophajes til

K.s bellige Palladium. Munkene skulle leve af

Almisser og maa ikke under noget Vilkaar
modtage Penge. Arbejde krseves ikke som al-

mindelig Pligt, men blot som Middel mod Do-
venskab. En Maengde Bestemmelser egnede
sig til at knytte F. ntermere til Pavestolen og
fremme den hierarkiske Interesse. Nu sknlde

en Kardinai paa Pavens Vegne vaage som Pro-

tektor over Ordenens Virksomhed. Den rom-
erske Farebog blev Grundvolden for Ordens-
praesternes Andagtsevelser osv.

Efter sikker Overlevering skal Stifteren selv

med Smerte have set denne Forvandling. Kort
far sin Ded forfattede Frans sit >Testamente«,
som han paalagde Brodrene at forelsese, hver
Gang de samledes til Kapitel. Her indskterpcs

vel Lydighedspligten mod Paven og Ordenens
Styrere, men samtidig fastholdes strengt de
oprindelige Grundsstninger om Efterfolgelsen

af Kristi fattige Liv. Bradrene advares mod
at lade verdsliggarende Indflydelser indvirke

paa deres Samfund. Sseriig forbydes det dem,
direkte eller indirekte, at udbede sig pavelige

PrivUegier. Hele >Testamentet< er iavrigt prceget

af en vemodig Tone og en baevende Forud-
anelse om en fremtidig tiltagende Udvortes-
gerelse af det oprindelige Ordensideal.

I Begyndelsen var F.s indre Missions Virk-

somhed indskrxnket til et ringe Omraade af

Mellemitalien, men allerede paa Pinse-Kapitlet

1219 udvidedes Virkeomraadet ved Beslut-

ningen om at udsende Bredre som Evangeliets
Forkyndere til Tyskland, England, Frankrig,

Spanien og Ungarn, og tillige bestemtes det
at s«tte en Forstander (minister) i Spidsen
for hver Mission. Overordentlig hurtig ud-
bredte nu Ordenen sig, og sa-rlig fik dels den
1221 under Ledelse af Ceesarius af Speier til

Tyskland, dels den 1224 til England sendte
Mission stor Fremgang.

I 1230erne skulle disse Vandreprsedikanter
vaere komne til Norden, nemlig 1232 til Ribe
og de folgende Aar til Slesvig, Randers og
Roskilde. O. 1238 fik de fast Fod i Lund,
hvor jErkebiskop Uffo var deres msegtige Ynder.
Graabredrenes Udbredelse til Danmark og
Sverig gaar i det hele ret ubemserket for sig.

Til Mellemsverig skal F. vsere kommet over
Gotland, saaledes at de 1233 slog sig ned i

Visby, 1235 i SoderkOping, 1242 i Skara, 1247
i Upsala og 1250 i Enkoping. O. 1343 om-
fattede F. 34 Ordensprovinser (Provinciate Ord.
Fratr. Minor, vetustissimum ed. F. C. Eubei,
Quaracchi 1892), hvoraf Dacia strakte sig over
de 3 nordiske Riger, samt 8 Ordensvikariater.
Klosterkonventernes Antal opgives til over 1500.
Dacia, den 16. Provins, bestod da af 8 (Custo-

dier: 1) Norge (5 Konventer : Marstrand, Kongs-
helle, Oslo, Tensberg, Bergen). Meerkeligt nok
naevnes ikke Nidaros, skent det med Sikker-
hed vides, at der fandtes et Fransiskanerkloster
der (Lange, Klosterhistorie, I, 235. 238). 2) Lin-
kdping (5 Konv.: Skara, Linkoping, SoderkOp-
ing, Jonkoping, Visby). 3) Stockholm (5 Konv.

:

Stockholm, Arboga, Upsala, NykOping, Enkdp-
ing). 4) Land (3 Konv.: Lund, Trelleborg,

Ystad). 5) Roskilde (4 Konv. : Roskilde, Kbhvn.,
Nsestved, Kalundborg). 6) Odense (3 Konv.:
Odense, Svendborg, Nyborg). 7) Viborg (4 Konv.

:

Viborg, Aalborg, Randers, Horsens). 8) Ribe
(5 Konv.: Ribe, Gelting, Tendern, Flensborg,

Slesvig).

I Finland nsevnes Minoriter allerede i en
pavelig Bulle af 1317 til Bispen i Abo. 1403
omtales dog ferste Gang et Kloster med Kirke
og Konvent i Wiborg, og 1449 et i Raumo.
Det tredje finske F.-Kloster laa i Kokar paa
HamnO-Holm i Alandsskserene (Kokar eller

Tj6kkekar-Kloster), og 1472 omtales dets tid-

ligere Guardians Dad (Jvfr. Leinberg, De finske

klostrens historia).

Hele Ordenens Historie, snrlig de 3 ferste

Aarh., faar sit karakteristiske Prseg ved Stridig-

hederne om Ejendomsleshedens Princip. Al-

lerede 1 Frans's Livstid havde dels en asketisk-

rigoristisk, dels en fuldstsendig modsat Ten-
dens gjort sig gseldende. For sidstnsevnte

(Fremskridtspartiet), der fremfor alt strsebte

efter at gere Ordenen brugbar i Kuriens Tje-

neste, er Elias fra Cortona (I, 741) den
ferste Hovedreprsesentant. Han ksempede ivrigt

mod det konservative eller strengere Parti

(Observanterne, zelanti), der holdt fast ved
Stifterens oprindelige Tanker og hans >Testa-

mente«. Som Hovedreprsesentant for disse i

den ferste Tid har man for regnet Antonius
fra Padova (I, 111), men nyere Forskninger
have vist, at han snarest herte til den slappe

Retning. Den regtc Leder for Observanterne
var Broder Leo, der i Speculum perfections

polemiserer mod det lakse Parti. En anden
Hovedleder for de konservative var Johannes
Parens, der paa Generalkapitlet efter Frans's

Ded (1226) eller 1227 valgtes til Ordensgeneral,

og, trods heftig Modstand fra Elias's Tilhsengere,

beholdt Stillingen til 1232, da sidstnsevnte

valgtes. Allerede fra 1222 havde Ellas dog
udevet den sterste Indflydelse paa Ordenens
Udvikling. Han udvirkede vigtige pavelige

Privilegier for F., ganske i Strid med »Testa-

mentets< Forbud, og arbejdede med Held
paa Ordenens Udbredelse. Trods Stifterens

Ringeagt for videnskabelige Studier optoges nu
ogsaa saadanne paa Programmet (ved Oxford

virkede f. E. allerede fra 1228 Alexander fra

Hales, I, 52). Rigelige Gaver indstremmede til

F., og man vidste behsendigt at omgaa Frans's

Forbud mod at modtage Penge. Gregor IX
gav nemlig, formentlig paavirket af Elias, Bro-

drene Tilladelse til at lade en Tillidsmand

(nuncius, vir fidelis), som dog ej var Ordens-

broder, indsamle og styre for Brodrene Penge-

gaverne, der vedblivende skulde betragtes som
Givernes Ejendom.
Mod denne Fortolkning og den stigende

Verdslighed rejste sig en heftig Opposition, som
Elias vel i Begyndelsen kuede, men som snart
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hlev ham for maegtig. 1239 flk Observanterne

Ellas afsat. I Ordensledelsen gjorde dog snart

de slappere Synspunkter sig gsldende igen

under Haymo af Faversham's (1240—44) og

Crescentius afJes's(1244—47) Generalater. Isaer

den sidste forstod at ndvirke pavelige Privi-

legier. Ved Bullen Pro commodis (14. Nov.

1245) flk Bradrene Ret til at henvendc sig til

Nnntierne, ikke blot naar det gjaldt Livets

Nedtarft, men ogsaa visse Lindringer og Be-

kvemmeligheder. Desuden fortolkede man den
Ocdenen til Nydelsesret givne Ejendom som
hele Kirkens. Saa kraftlg var dog Obser-
vanternes Modstand herimod, at Generalen

maatte gaa af, og han efterfulgtes af Johannes
af Parma (1247—57), der vel noje fastholdt

den strengere Praksis overfor Fattigdomsleftet,

men dog game tog mod andre Beviser paa
pavelig Yndest, som fremmede F.s Magt og An-
seelse, saaledes m. H. til Tertiarierne(denne
saakaldte 3. Orden stiftede Frans 1221, den
2. Orden var Clarisserne se I, 515 og Tertia-

rier) og Bredrenes videnskabelige Virksomhed.
Johannes blev dog styrtet paa Grund af ufor-

sigtig VelvUJe overfor den blandt det strengere

Parti meget udbredte apokalyptiske Retning,

hvis Ophavsmand var Joakim fra Flore (se

d. Art.). Dennes Anskuelser bleve kendte inden-

for F. ved Ordensmedlemmet Gerardino
Borgo Sti Domini, der 1254 udsendte Skrif-

tet Introductorius in evangelium ceternum, en
Redegerelse for Joakims Hovedtanker og Skrifter.

Blandt andre beremte Generaler maa nsevnes

Bonaventnra (1257—74, I, 354), fra hvis

Tid Navnet Spiritualer sserlig anvendtes om
det strengere Parti paa Grand af dets Aande-
lighed og religiese Alvor. Modpartiet, der har
talt det store Flertal, flk Navnet Konven-
tualer (muligvis dog farst efter 1517) eller

Tilhsengere af Fsllesskabet (communitas or-

dinis).

Blandt Spiritualerne optraadte flere fromme
og dygtige Mend, men ogsaa mange Svaermere.

Meget omtalt var Peter Olivi fra Languedoc
(d. 1298), af nogle asrct som Helgen, af andre
hadet som Ksetter. Hans Skrift Posttlla super
Apocalypsin betegner Romerkirken som den
babylonske Stage. En beremt Spiritual var
Fra Angelico fra Clarino(d. 1337), formentlig

Forfatter til den fra rigoristisk Standpunkt
skrevne Ordenshistorie Historia VII tribula-

tionum ordinis minorum. Hans Tilluengere

kaldtes (o. 1310) Clareni fratres. De fastholdt

ikke blot Frans's Regel, men ogsaa hans »Te-

stamente< og bleve Hovedstammen til de af

K. forfulgte Fraticeller (se d. Art). En Del
af Spiritualerne fik allerede 1294 afCelestinV
Tilladelse til at danne en selvstsndig Kongre-
gation (Celestiner-Eremiterne, I, 577), som dog
allerede oplestes 1317 af Johan XXII. I det
hele forfulgtes Spiritualerne i hele Middel-
alderen ; dog vedblev de at opponere mod
Frafaldet fra det oprindelige Fransiskanerideal.

En vigtig Plads i Ordenshistorien indtager

den saakaldte teoretiske Fattigdomsstrid
om Spergsmaalet, hvorvidt Kristus og Apost-
lene havde haft Ejendom eller ej. En maeg-
leade Erkkering fra Spirituallederen Uber-
tino fra Casale hemmede en Tid Striden her-
om, men da Paven 1322 erklerede Lawen om,

at Kristus og Apostlene ikke havde haft Ejen-
dom, for ksettersk, fremkom en Storm inden-
for F. Ordensgeneralen Mikael fra Cesena
(I, 492) forsvarede den kcetterske Saetning og
erklaerede, at Paven havde fejlet, samt appel-
lerede fra Paven til hele Kirken. Allerede
1329 underkastede vel sterste Delen sig atter

Paven, uden at Oppositionen dog helt ophorte.
Medens de ekstreme Spiritualer dreves til Oprar
mod den pavelige Myndighed, sagte de mildere
Spiritualer ad lovlig Vej at opnaa deres Maal,
og efter lange frugteslese Forsag fik endelig Paolo
fra Trinci 1368 Tilladelse af Ordensgeneralen
(1373 af Paven) til sammen med nogle ligesindede

at iagttage Ordensregelen i hele dens oprinde-
lige Strenghed. Fra den Tid fremtrede tydeligt

skilte de 2 Hovedgrene af F. Konciliet i Kon-
stanz fastslog kanonisk, at hver Fransiskaner
maa tilhare en af disse Grene eller Kongrega-
tioner. De franske Observanter flk ogsaa af
Konciliet Ret til at vaelge en af Generalmini-
steren uafhsngig Generalvikar. Stridighederne
fortsattes indtil Leo X i en Bulle 1517 be-
stemte, at Minister generalis totius ord. S.

Franeisci udelukkende skulde vaelges af Ob-
servanterne, for saa vidt de opgav deres Se-
paratnavn og enedes som Minoriter af regel-

bunden Observans. Konventualerne tllkendte

han Retten til at vtelge en Magister generalis

uden hin Tilssetning. Fra den Tid voksede Ob-
servanterne stserkt, men indenfor dem frem-
traadte uopharlig nye Reformbestrebelser, der
farte til Nydannelser som de 1525 ved Spani-
erne Stefano Molina og Martino af Guzman i

Italien stiftede Riformati, Rekollekterne i Spa-
nien og Frankrig, de af Petrus af Alcantara i

Spanien grundede Minoriter af strengeste Ob-
servans samt Capucinerne (I, 474), der 1619
flk Ret til at vrelge en egen Generalminister og
saaledes kan regnes for en selvsteendig Orden.
Med Dominikanerne sagte F. at kappes paa

det videnskabelige Omraade. Med stor Be-
rammelse virkede i England foruden Alexan-
der fra Hales ogsaa Adam fra Marsh i

1. Halvdel af 13. Aarh. Andre beremte middel-
alderlige Videnskabsmsend af F. ere Roger Ba-
co, (I, 197), Nicolaus af Lyra, Occam osv.

Efter Decenniers lange Kamp naaede Tigger-
ordenerne at faa Professorposter i Paris, og F.s
beremteste Navne ved dette Universitet bleve
Bonaventura og Duns Scotus (I, 688).

Langt starre Indflydelse har F. dog haft paa
det pastorale Omraade. Til Heldet paa dette
Ordenens egentlige Felt bidrog ikke lidet for-

skellige Privilegier, saasora Retten til at jorde
paa Klostrenes Kirkegaarde Ikke-Ordensmed-
Iemmer, til ogsaa under Interdikt at holde
Gudstjeneste i deres Kirker, til overalt at holde
Skriftemaal (1237, tilbagetaget 1254, gengivet

1255) osv. Som Folkepraedikanter og Skrlfte-

fedre greb de ofte ind paa Sognepresternes
Omraade til stor Misfornejelse for disse. F.s

Prsedikanter, som Antonius fra Padova og
Berthold fra Regensburg, udavede stor Ind-
flydelse paa Masserne. Som Pavens Vaaben-
dragere have de popul&re Munke, maaske
mere end andre forstaaet at gere Pavemagten
yndet i de brede Lag. — Paa den yd re Mis-
sions Omraade bar F. iudlagt sig store For-
tjenester og overgaar Dominikanerne. Paa
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Knnstens Omraade kappes de med dem (Grav-

kirken i Assist, Portiuncula-Kirken).

Trods Leo X's Bulk have lige til vore Dage
forakellige (Irene af Observanter holdt sig, men
4. Okt. 1897 forenede Leo XIII alle disse under
en Fransiskanergeneral, som 1900 var P. Aloys
Laser fra Klostret Bischofsberg ved Fnlda.

Medens F. i dens Blomstringstid skal have talt

o. 200,000 Medlemmer, Andes nu efter rom.~
kat. Angivelse kun o. 17,000 Observanter;
Konventualerne (de fleste i Italien) udgere kun
o. 1500, fordelte i knap 300 Klostre. Konven-
tualernes nuvasrende General er P. Lorenzo
Carafelli (Heimbucher, Die Orden u. Kongre-
gationen). 11. L.

Fransk Bekendelse, se S. 98.

Franak Bibeloversaettelse, se I, 295.

Franson, Fredrik, er fedt naer Nora Stad i

Westmanland 17. Juni 1852 i et kr. Hjem og
flk en meget god Skoleuddannelse. Sprog laa

ssrligt for ham, og allerede i Skolen herte ban
baade Latin og Grsesk foruden Tysk, Fransk
og Engelsk. 1869 udvandrede bans Foreldre
til Kansas og flyttede senere til Omaha i Ne-
braska. 1875, 3 Aar efter bans Omvendelse,
T>lev han kendt med D. L. Moody, sluttede sig

til bans Kirke-Samfund i Chicago og begyndte
fra nu af selv at prsedike i Amerika, bl. a.

ogsaa et Aar i Utah, hvor han skrev en lille

Bog, >Forferelsens Kunstgreb afslarede< ; den
aabnede manges 0jne for Mormonismens Elen-
dighed. Hans nseste lille Bog var om en >Pro-

fetisk Konferens i Chicago < 1881, og ved disse

Bager blev han kendt i Sverig-Norge, far han
1881 selv kom til Sverig og begyndte at holde
Vsekkelsesmoder under ualmindelig stor Til-

stremning, men ogsaa under megen Modstand.
Ikke mindre end 7 >kyrkoradsforbud< udstedtes
mod ham, Konsistorier og Biskopper stadfsestede

dem, og de verdslige Myndigheder greb flere

Gange ind imod ham. Han drog saa til Norge,

og der gik det paa samme Vis med Vaekkelses-

meder og Modstand. 1885 kom han til Sjsel-

land, men da ban ude paa Holbaekegnen under
Forseg paa Helbredelse ved Ben beskadigede
en syg Kvindes Arm, blev han arresteret 38
Dage, og derefter hasvedes Sagen mod ham ved,

at han blev udvist af Landet. Derfor har hau
ikke senere virket i Danmark, medens han
atter og atter vender tilbage til Sverig og
Norge. Han gav under de her ntevnte Besag
sUerke Stad til >Frimissionens< Concentre-
ring under Navnene >det norske Missionsfpr-

bundc og >det danske Missionsforbund< samt
til Grundlceggelsen af deres Blade, det norske
>Missionasren< og det dske >Morgenstjernen<.
Medens ban sad fsengslet i Danmark, flk han
fat paa en tysk Grammatik, kastede sig der-

paa over dette Sprog, som han studerede i

Bonn, harte samtidig Forelassninger af Prof.

Christlieb og holdt derefter Vekkelsesraeder i

Rhinprovinserne, Wurttemberg, Baden og det
tyske Schweiz. Saa kastede han sig over Fransk
og prtedikede en Tid ister i den fr. Frikirkes
Lokaler og Mac-AU-Missionens Sale. Efter at

have besegt flere Valdesierkirker i Nord-Ita-
lien, rejste ban 1887 over Rom, Napoli, Alex-
andria og iEgypten til Jerusalem og hjem over
Smyrna, Konstantinopel og Rusland ; alle Vegne
holdt han Moder enten paa de Sprog, han

kunde, eller ved Tolk. Da han kom tilbage

til Tyskland indbad Greverne Bernstorff og
Puckler ham til at prsedike i deres Prted Ike-

sale i Berlin. Fra 1888 af holdt ban >Evange-
list-Kursus< til Uddannelse af HJemmemissio-
nasrer rundt om i Norge. Disse Kursus varede
14 Dage, og det bed derom i et Opraab af
ham: >Da Guitaren har vist sig som et virk-

somt Middel til at drage Folk til Maderne, vil

der ved dette Evangelistkursus blive undervist
i Guitarspil. Men hvad vi fremfor alt ved
dette Kursus vil bede om, er Helbredelsens
Gave, der bar vist sig at vasrc det kraftigste

Middel nu, ligesom i Apostlenes Dage, til at

faa en Vskkelse i Gang, der hvor intet andet
bjselper<. Derefter holdt han lignende >Evange-
list-Kursus < til Uddannelse af Hjemmepradi-
kanter i Helsingfors, Berlin og Barmen. Ved
denne Tid blev ban greben af Tanken om at

gore noget for Hedningemissionen, stiftede

1889 et tysk Kina-Alliance-Missionssel-
skab og flk udsendt en halv Snes Missionau-er

under Emanuel Olson fra Helsingborg. 1890
rejste F. tilbage til Amerika og holdt i 2 Aar
Bibelkursus der med det Resultat, at >Den
skandinaviske Alliance-Mission* grund-
lagdes, og omtrent 100 Missioncerer udsendtes
til Kina, Japan, Indien, Mongoliet, 0st- og
Syd-Afrika. 1892 modtog han fra International

Missionary Alliance i Amerika Kaldelse til at

rejse til Sverig og der uddanne Misslonterer

til dem; han flk 60 saadanne udsendte. 1894
begyndte han selv en Rejse Jorden rundt for

at besage Mlssioncrerne og var da 6 Maaneder
i Indien, 3 i Japan og 7 i Kina, og alle Vegne
holdt han Meder og sammenkaldte Mlssiomer-
erne til Missionskonferenser. 1895 kom han
tilbage til Amerika, 1897 rejste han igen til

Norge og skrev der en ny Bog >Himmeluhret<
(2. Opl. 1898). Derefter bar han paany virket

i Tyskland, Finland og Sverig.. Han lod sig

o. 1895 ordinere i Amerika, og som Formand
for >Den skandinaviske Alliance-Missionc, hvis
Ssede er i Chicago, kaldes han >Missionsf6re-

standarec. Sin Rejse om Jorden har han be-

skrevet i Bogen: >F. F.s Rejse um die Welt<
1892—95, Barmen 1896 (K. E. Forsell, Mis-
sionaer F. Fr., Massachusets 1897). T. L.

Frantzen, Johan Nikolai, Prasst, blev fadt

i Kristiania 1808. Da han var 2*/
t Aar gammel,

mistede han sin Fader, Matros Frans Preus,

og Moderen, Anna Eriksdatter, sad igen i

trange Kaar. I Folkeskolen tiltrak F. aig In-

spekterens Opmerksomhed og flk ved bans
Hjrelp Adgang til Sandagsskolen for konfirmerede.
Denne Skoles Forstander, Raadmand Saxild,

tog sig nu af den opvakte Gut og hjalp ham
til at faa hajere Skoledannelse. Han blev

Student 1827, men maatte straks tage ud som
Husberer, og farst 1833 kunde han under-
kaste sig teol. Eksamen. Aaret efter blev han
pen. Kap. hos Spr. Heyerdahl i Oier, 1839
res. Kap. til Slidre, 1844 Spr. til Valle, 1856
til Orlandet og 1865 til Indereen. Her dede
han 1868. F. var en begavet og virksom Prest
med ikke liden videnskabelig Interesse. I Firti-

aarene, da Trangen til en ny Psalinebpg for

den norske K. var bleven levende, var F. en
af dem, som segte at levere J3idrag til et saa-

dant Vasrk. Han udgav 1851 >Christelige
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Psalmer til Husandagt og Skolebrug<. Som
Digter kan han dog ikke ssettes hejt. Hans
Psalmer, 108 i Tallet, over Kirkeaarets Evange-
Her ere i Reglen stemningslose og trivielle.

Landstad har benyttet en (Nr. 269). Blandt
de bedste er den kr. Fsedrelandssang: >Det
Land, hvor Dagens Lys jeg saa<. J. N. S.

Franzen, Frans Michael, sv. Digter og Bi-

skop, af finsk Byrd, blev fedt 1772 i Uleaborg,

hvor Faderen var Handelsraand. Trods Syge-

lighed i Barndomstiden robede F. uscedvanlige

Sjrelsgaver, og hans Ungdomsvejleder, den be-

romte flnske Laerde, Porthan, udtalte om ham
ved hans Studentereksamen (i Abo 1785), at

han vilde blive et lumen reipublicte literarice.

1789 blev F. Mag. philos. i Abo, 1790—91
studerede han Kants Filos. i Upsala under
Dan. Boethius's Vejledning. Efter at have af-

lagt >Laerddomspreve< i Abo (over Emnet
(>Sprogets Oprindelse<), blev han 1792 Docent
i Veltalenhed. — 1793 offentliggjorde F. for-

skellige Digte i >Stockholmsposten< (ledet af

Digteren Kielgren), der vakte Opsigt ved den
rene og milde Tone, som overhovedet er ejen-

dommelig for F.s og andre Finners Digtning

(F. har paavirket Runeberg). Fra hans yngre
Aar stamme en stor Del af de smukke lyriske
Digte, der isser have gjort ham elsket, og i

hvilke afspejler sig en ejendommelig idyllisk,

uskyldsfuld Verdensanskuelse (>Till Selma< i

Cyklus'en >Selma och Fanny, der forst fuld-

endtes i 20erne). De udmserke sig ved Ukunstlet-
hed, folkelig Enkelhed og Skenhed i Udtrykket,

og de gennemtranges af en varm Religiositet

samt af Fredens og Kaerlighedcns Tone, der
forbavser i Revolutionens og Napoleonskrigenes
urolige Tid. Samtidig med Offentliggerelsen

af Neutralitetsforbundet mellem Sverig og Dan-
mark (1784) offentliggjorde F. sit Digt, >Svenska
sanggudinnan till den danska<, der betegner
en skandinavisk Tilntermelse i den litersere

Verden. Efter Finlands Afstaaelse flyttede F.

1811 til Sverig som Spr. i Kumea i Nerike
(udnasvnt 1810); 1824 blev ban Spr. i Klara
Menighed i Stockholm og tjenstgjorde tillige

som Sekretrer ved det sv. Akademi, indtil han
1834 tiltraadte Bispessedet i HernCsand, hvor
han dode 1847.

F. fortsatte i sin senere Periode sin lyriske

Digtning (de religiest stemte Sange om Fanny
i »Selma og Fanny c, der se det jordisk skonne
som himmelsk Laan); desuden skrev han re-

flekterende Digte samt storre episke og drama-
tiske Vaerkcr, der dog ere af mindre Vserd.

En sterlig Berommelse nyder F. for sine jaevne

Viser, med hvilke det er, >som med vore
gamle Sagaer, de glaede Barnet, opildne Yng-
lingen og gengive Mandens dybsindigste Tanker
om Livetc (Buncberg). — F. er ogsaa en ud-
maerket Psalmedigter. I den endnu brugte
Psalmebog (fra 1819), paa hvilken F. arbejdede
jaevnsides med Wallin, ere 23 af hans Psalmer
optagne. Blandt disse maa mserkes den her-

lige Paaskepsalme : >Hvad ljus ofver griften!

Han lefver, o frojdU (Nr. 102), den skonne
Nadverpsalme: >0 Jesu! an de dina Du vill

omkring dig se« (Nr. 150), et Par milde fred-

tonende Aftenpsalmer (Nr. 433 og 436), Psalmen
ved Ringningen til Gndstjeneste : >H0r, Gud
annu sin nad dig bjuder< (Nr. 323) m. fl., alle

udmaerkede ved segte Barnefromhed og en enkelr

trohjertig Form. — Som Biograf er F. en
af Sverigs mest fremragende. Han byder ikke
meget nyt, >men den skonne Hemmelighed
ved den Kunst, han har nedlagt i dem, iigger

i, at de spredte Traek under hans Hinder
have samlet sig til et helstobt Billede< (B. E.
Malmstrdm, F.s Efterfolger i Akademiet). —
Samme Ukunstlethed og Klarhed komme til

Syne i hans ved praktisk, pastoralt vejled-

ende, Karakter udmserkede Prsedikener. F.

regnes med Rette blandt Sverigs betydeligste

gejstlige Talere i den Brydningstid, der danner
Overgangen fra Rationalismen til den kirke-

ligc Genoplivelse. Wieselgren (>Sv. kyrkans
sk6na litteratur') betegner ham som den forste,

der atter med noje Iagttagelse af den ydre
Form tillige forkyndte de gamle Sandheder,
med samme Troskab som Schartauanerne,
baade i bibelsk Aand og med dens Bogstav.

F.s Forbillede var Nohrborg. F. bred ogsaa
Isen med Prcedikens etiske Anvendelse paa
Samfundslaster. >Med Bo og Klarhed beviste

han det syndige og gale i Periodens mange
Livsvaner og fik Held med, som Luther, at

overbevise mange om, at alle Synder, selv fra

Fornuftens Staudpunkt, ere fordaervelige for

Menneskers Samvittighedsro, jEre, Helbred,
Velstand og Liv« (Wieselgren). Siden F.s lige-

fremme Tale blev det i Stockholm omsider
mindre og mindre sjreldent at hare de kr.

Hovedsandheder uden Fordrejelser. >Hans Prse-

dikestil er et klart Bjergvand, udsprunget som
et dybt Kildespring af hans Hjertes Tro paa
Jesus Kristus, Guds Son (C. D. Wirsen, Minne
af biskopen, Doktor F. M. F., Svenska Akade-
miens Handlingar 1887). H. W. T.

Fraser, Donald, eng. Presbyterianer, fodtes

15. Jan. 1826 1 Inverness, studerede i Aber-
deen, Toronto og Edinburgh, blev 1851 presby-
teriansk Prest i Montreal, 1859 i Inverness og
1870 ved den presbyterianske Marylebonekirke
i London. Som saadan blev han Vicepreesident

for det eng. Bibelselskab og Sekretser ved den
evang. Alliance. Han har skrevet en Biografl

af Th. Chalmers (London 1881) og forskl. ekseget.

Skrifter.

Frat, se Evfrat (I, 823).

Fraterhuse, se Brodrene af FKlleslivet (I,

406).

Fraticeller (fralicelli, et Formindskelsesord
af frate) er en failles Betegnelse paa indbyrdes
hojst forskellige Medlemmer af den yderligt

gaaende Fraktion af Fransiskanerne, som i

stigende Grad voldte K. Vanskeligheder. F.

udgik fra Spiritualcrne (S. 102), men satte

disses Spiritualisme paa Spidsen. De gjorde
Fordring paa at vxre de eneste aegte Disciple

af Frans fra Assisi og lovpriste den absolute

Ejendomsloshed ; de vilde ikke have noget
med K. og Hierarkiet at gore og tilegnede sig

Spiritualernes profetiske Fordommelse af alt det

ydre Kirkeveesen, der i deres 0jne var frem-
bragt ved et religiest Syndefald. I det ydre
viste F. deres Sindelag ved at bsre en kortere

Kutte og ved en suvereen Foragt for Renlighed.

Stundum dristede de sig til fanatiske Angreb
paa K., Sakramenterne og Afladsvaesenet, og
de gav Inkvisitionen meget at bestille. Endnu
saa sent som 1466 led en Gruppe fattige F.
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Martyrdeden i Rom, fordi de paastod, at den
encste segte Aflad var den Portiuncula-Aflad

(sc d. Art), som deres Ordensstifter havde faaet

af Kristus (Ehrle i Archiv f. Lit. und Kgesch.
des Mittelalters I).

Fratres communis vitse, se Brodrene af

Faelleslivet (I, 406 f.).

Fratres gaudentes (frati attegri) var en
Ridderorden til Marias iEre (frati eaoalieri

delle B. V. Maria gloriosa), der 1233 blev
stiftet af Dominikaneren Bartolomeo, senere

Biskop af Vicenza, for igen at tilvejebringe

Orden i de Hal. Byer, hvor alt var bragt i

Forvirring ved Kampene mellem Guelferne og
Ghibellinerne. Disse >glade Brodre< lovede
at folge Augustins Regel, at bevare Kyskhed
indcnfor /tgteskab og at vterne Enker og fader-

lose. De gik i en hvid Dragt, over hvilken
de bar en graa Kappe med et rodt Kors.
Ordenen blev stadfiestet 23. Dec. 1261 af

Urban IV og fik Koramender i Bologna, Man-
tova, Modena og Trcviso. Paa det sidste Sted
holdt den sig til ind i 18. Aarh.

Frauen, Johan, kgl. Konfessionarius, f. i

Trondhjem 31. Maj 1688, Student 1706, ud-
dannedc sig baade ved Kbhvns Universitet og
i Udlandet. I Halle blev ban grebet af A.

H. Franckcs Ord og sluttede sig til Pietismen.

Efter sin Hjemkomst virkede han en Tid som
Korrekter ved Missionstrykkeriet paa Elers

(Collegium. 1721 blev han Spr. i Gjerlev-

Draaby, 1731 kgl. Konfessionarius og Medlem
af Kommissionen til Universitetets Reform.
1733 holdt han i Hoffets Nservaerelse paa Fre-

deriksborg Slot en mterkelig, frimodig Praediken

mod den separatistisk og mystisk farvede Pie-

tisme (Khist. Sml. 3 R. IV, S. 781). Han
saminenlignede den omsiggribende Dommesyge
med Farisaeismen og advarede mod dem, der
forlod >den kr. K.s offentlige Forsamlinger<

.

>Laenge have vi lidt og taalt ... at vi lutherske

Prsester ere blevne kaldede Baals Praester og
vore dejlige viede Kirker Afgudstempler, nu
gaelder det vore Skriftestole*. Trods Advarsler
vedblev han at bebrejde Hoffet dets Forhold
til disse >itzige Pietister* (der menes vist den be-

gyndende Herrnhutisme), flksaa 1733 sin Afsked
med Pension, og blev bortvist fra Kbhvn.
Siden skaffede dog Bluhme ham Kongens Til-

givelse, men han dode uden at have faaet nyt
Embede (20. Dec. 1736). J. O. A.

Frayssinous, Denis Antoine Luc, fr. Biskop,
fodtes 9. Maj 1765 i Curieres (i Dept. Aveyron).
1789 modtog han Pnestevielsen, men under
Revolutionens Udskejelser maatte han flygte

til sin Hjembygd, hvor han i 8 Aar i al Stil-

hed gjorde Praestetjeneste, ofte under Farer
og Savn. Kort for Afslutningen af Konkor-
datet kaldte Abbe Emery (I, 758) ham til Paris
og overdrog ham at holde Katekisationer, forst i

Karmeliter-Kirken, siden i St. Sulpice. Senere
holdt han ogsaa apologet. Foredrag de>. 1809
forbad Napoleon disse, og i de nseste 5 Aar
ievede F. i Paris som Inspektor ved Akademiet.
Efter Napoleons Fald besteg han atter Praedike-
stolen, og Pius VII udnaevnte ham 1822 til

Biskop i Hermopolis i. p.; 1823 blev han Stor-

mester for Universitetet, Pair af Frankrig med
Grevetitel, Medlem af Akademiet, og 1824 Mi-
nister for K. og Skole. Hans Fortid og hans

Dannelse havde gjort ham til Gallikaner (Let
vrais principes de Viglise gallicanc 1818 ; 3. Udg.
1826), hans Stilling som Minister gjorde ham
til Gallikanismens Farer, og han tornede vold-
somt sammen med dem, der dengang vilde

>jorde< de gallik. Friheder (Fr. Nielsen, Romer-
K. i det 19. Hdaar, det indre Liv I, 1691).
Efter Juli-Revolutionen gik han til Rom som
Opdrager for Hertugen af Bordeaux, men 1838
vendte han tilbage til Frankrig. Han dode
12. Dec. 1841 i St. Geniez. En Samling af
hans Praedikener (Difense du Christianisme
I— III, 1826) vandt stor Udbredelse (Henrion,
Vie de Msgr. F. I—II, 1844).

Fred i absolut Forstand forudsaetter en Til-

stand, hvor Kaerlighedslivet er fuldkomment,
idet ikke blot Hjertets Egoisme er overvundet
i den enkelte, men al Mulighed for Vrede, Had
og Kamp, ogsaa udefra, er borte. Saaledes
bliver F. en Bestemmelse ved Gudsriget i dets
Fuldendelse. De Billeder fra de oprindelige Skab-
ningsvilkaar, Paradis-Tilstanden, der bruges for

at anskueliggere Fuldendelseslivet (Jes. 11, 6 f.

;

65, 25; Joh. Aab. 22, 2 f.), drage ogsaa umiddel-
bart Tanken om F. med sig. — Ved Skildringen
af Messias-Riget under jordiske Vilkaar indgaar
dog F. som et vaesentligt Traek (Jes. 9, 6; 32,

18 f.; 57, 19; Jer. 33, 6 jvfr. Lk. 19, 38; Rom.
14, 17). F.ens Vaesen betinges nemllg af Livs-

forholdet til Gud (Lk. 19, 42), hvortil naturligt

svarer den i N. T. hyppige Benasvnelsc »F.ens
Gud< (Rom. 15, 33; 16, 20; 1 Kor. 14,33; 2 Kor.

13, 11; Fil. 4, 9; 1 Thes. 5, 23; Hebr. 13, 20).

Da Naadebudet om Guds Vredes Opher og
Syndeskyldens Borttagelse form idles os ved
Kristus, bliver hans Person for os Kr. Pantet
paa F. paa Jorden (Lk. 2, 14), ikke blot saa-

ledes, at den enkelte ved ham finder F. med
Gud (Rom. 5, 1 jvfr. Kol. 1, 20), men ogsaa
saaledes, at han ved sin Gerning er F. mellem
de troende af Israel og Hedningene (Ef. 4, 14 f.)

oggennem Meddelelsen af den Aand, som herlig-

gor ham, Grundlaeggeren af et spirekraftigt F.ens
Liv mellem de Kr. indbyrdes (Joh. 14, 27 jvfr.

Rom. 8, 6; Gal. 5, 22). Evangeliets Indhold
kan derfor kortelig betegnes som F. (Ap. G.

10, 36; Rom. 10, 15; Ef. 6, 15); og de nytestl.

Breves Jaevnstilling af F. med Naaden og
Barrahjertigheden (isasr i Brevenes Indgang)
— som det naermestliggende Udtryk for et om-
fattende kr. 0nske om personlig Erfaring af

den nye Pagts Gave — samt af F. med Gleeden
(Rom. 15, 13; 14,17; Gal. 5,22) viser ossamme
Opfattelse af F.ens Forhold til Evang.s Vresen.

Denne dyhe og omfattendc Betydning bekrasftes

ved Ordet, at Guds F. bevarer os i Kristus

(Fil. 4, 7) og ses maaske klarest af Sammen-
stillingen af Liv og F. som Udtryk for Aandens
Skaben i et Menneskehjerte (Rom. 8, 6).

Den Kr.s Vished for, at F. som en Kends-
gerning af supernaturalt Vaesen (Fil. 4, 7) er-

fares allerede i Menighedens Liv paa Jorden,
udelukker dog ikke den Sandhed, at den abso-

lute F. horer Fuldendelsen til. Alt aandeligt

Liv foregaar gennem Udvikling og efter vor
jordiske Erfaring gennem Brydninger, stserkere

eller svagere. Saa laenge Synden hersker i

Verden, vil den Kr. derfor have Kamp baade
indadtil og udadtil (jvfr. Mt. 18, 8 f. og Billedet

af Stridsmanden), og kun for Selvoplevelsen
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vil den tilsyneladende dialektiske Modsigelse,

der ligger i den samtidige Erfaring af F. og
dens Modssetning, svinde (jvfr. den kr. Dobbelt-

erfaring af Retfserdighed og Syndighed). Den
samme Herre, som er Fredsfyrsten, og hvis

Rige tilherer den fredsommelige (Mt. 5, 9), siger

derfor, at han ikke er kommet for at bringe

F., men Krig (Lk. 12, 51). Paa Grand af

Synden kan den Kr. kun have F., saa vidt det

staar til ham (Rom. 14, 18), kan heller ikke
finde F. i enhver Forstand attraavserdig, ja
kan i Verdens 0jne netop komme til at staa

som Fredsforstyrreren (Ap. G. 17, 6).

Det forstaas da ogsaa, at Kristus aldrig lovede

sin Menighed F. i udvortes Forstand (Mt. 5,

11; 16, 241; 24, 9), og at der, selv blandt
dem, der here til Menigheden, fordi Kedet ogsaa

her begserer mod Aanden, ikke Andes F. i

absolut Forstand (jvfr. de hyppige, nodvendige
Formaninger i N. T. : Mk. 9, 15 ; Ef. 4, 3 ; 2 Kor.

13, 11; 1 Thes. 5, 13 osv.). Men den kr. Me-
nigheds stadige Arbejde maa rettes mod F.,

og den ncermestliggende Ptigt bliver, trods

Brudene paa F., hvad enten de skyldes Leere

eller Hv (1 Kor. 11, 19; 2 Kor. 12, 20; Lk.

17, 1 f.), at bevare Kcerlighcden, hvoraf F. kan
fremspire (Mt. 5, 38 f. ; 18, 21 f.), og vogte sig

for utidig Dom m. H. til andres Samvittigheds-

liv (Rom. 14 jvfr. V. 12. 13. 19). Arbejdet maa
ske indefra udefter, thi F.s Stede er Hjertet og
seerlig Viljen (mislykket Streben: Askesen se 1,

156; den 'intellektualistiske Overtro paa For-
maalets Opnaaelse ved rationel Opdragelse og
Oplysning; Selvskuffelsen, at ville skabe den
indre F. ved ydre Voldsmidler, Inkvisition,

Misslonskrige osv.). Forsog paa en slavisk

ydre Efterfolgelse af Jesu Fredsbud (Mt. 5, 39 f.)

kan ikke fere til Maalet (Rom. 12, 18; Lk.

17, 3 b.).

Trods den sidste Erfaring vll Sporgsmaalet
om, hvorvidt den Kr. kan deltage 1 Krigen, og
om Krigerstanden ikke kristeligt set er forkaste-

llg (se Art. Mennoniter, Kvsekere) bevare en
fremtraedende Plads i den kr. Etik. En jesuitisk

Henvisning til, at hajere Formaal hellige daarlige

Midler (jvfr. Rom. 3, 8), kan her ikke nytte, og
den, for hvis Samvittighed det staar som en
Overtraedelse af GudsLov, maa naturligvis lyde
Samvittighedens Bad. Kun ved Biblens Be-
tragtning og den kr. Erfarings Erkendelse af
Krigen som et Straffemiddel efter Guds Be-
stemmelse til Heevdelse af Retferdighedens
Id£ under de syndige Forhold, kan Sporgs-
maalet Uses (se Art. Krig). Betragtes Statens,

Nationaliteternes og 0vrighedens Stilling som
Ordninger efter Guds Besteminelse, maa Krigen
ligesom Dodsstraffen fastholdes som Ned-
vsergeret (jvfr. Conf. Aug. 16: jure bellare).

Samfundets Ret til Beskyttelseskrig er da lige-

saa lidt hsevet ved Mt. 5, 39 som 0vrighedens
Pligt overhovedet (Rom. 13, 4) eller Foraeldres

Tugteret, og Krigerstanden som saadan dadles

derfor heller ikke i N. T. (Lk. 3, 14 jvfr. Mt.

8, 8 f. ; Ap. G. 10, 1 f.). Men unsegtelig hegger
ethvert Fredshrud et tungt Ansvar paa den
eller dem, der foranledige det, og det er klart,

at der ofte ud fra gltestl. Henvisninger er

drevet forargeligt Uvsesen med Tale om >Her-
rens Krigec (jvfr. ogsaa Misslonskrige og Kors-
tog). Paa Grand heraf kan det i en vis For-

stand siges, at den Kr.s Forhold til denne
stadige Aabenbarelsesform for Jordelivets Syn-
dighed er lidende. J. O. A.

Fredegar, burgundisk Kronikeskriver, bear-
bejdede 642 nogle reldre burgundiske Annaler;
senere (o. 658) fojede en anden Bearbejder, en
Austrasier (fra Metz?), nogle Tillaeg til F.s Ar-
bejde, og tilsidst fik F. endnu en yderligere Fort-

saettelse (Br. Krusch, Die Chronica des sog. F.

i >Neues Archiv< VII).

Frederik, tysk-rom. Kejsere. F. I, Bar-
barossa, paa medrene Side Welfer, paa ftedrene

Hohenstaufer, f. o. 1123, Hertug af Schwaben
1047, deltog med Hseder i 2. Korstog og valgtes

1152 ved Kompromis til tysk Konge. F. er
ved sit Livs Kamp for Rigets Glans og den
verdslige Magts Hejhed, ved sin rige person-
lige Begavelse og sin Sans for Videnskab, Kunst
og cegte Riddervsesen blevet Middelalderens
Type paa en tysk-rom. Kejser. Genoprettelsen
af Ottonernes og Karl d. stores Tid, ja af den
antike Kejsermagts Vselde var hans Maal, og
leenge syntes Lykken at foje ham baade m. H.
til at boje K.s Hildebrandisme i Knse, knuse
den komraunale Frihedsbevsegelse i de nord-
italienske Byer og skabe i Tyskland en Central-
magt, der kunde gore Ende paa den feudale

Sonderlemmelse ved den uhindrede Naeverets
og de personlige Interessers evindelige Kampe.
— Hans 1. Tog til Italien 1154 forskaffede ham
baade Jernkronen i Pavia og Kejserkronen i Rom,
men han manglede baade Kraft til at under-
kue Kommunen i Rom til Fordel for Paven
og til at omstyrte de lombardiske Byers fak-

tiske Uafheengighed. Derimod syntes Kampen
mellem Staufere og Welfere i Tyskland endelig

afsluttet, og hans Venskab med Welfernes
Leder, Baierns og Sachsens Hertug, Henrik
Love, ska (Tede ham Stotte baade m. H. til at

sikre Landefreden og fremme Kongemagten.
Ogsaa K.s Msend begyndte at begejstres for

Statens Vaslde og en voksende Nationalfalelse

udviklede sig. Krdm. og tysk Kultur bredte
sig over de slaviske Lande, og Kejserens Magt
sporedes ud over Rigets Grenser (Danmark).

Det siden Romertoget kolige Forhold til

Paven forvserredes ved Kejserens Forhold til

den fangne dske ^Erkebiskop Eskil (se I, 801)
og et ligefremt Brud indtraadte, da Hadrian IV
i en Skrivelse 1157 brugte Lensbetegnelsen

benefteium om Kejserdommet. Stottet af den
nationale Stemning selv blandt K.s Maend vendte
den forbitrede Fyrste, ledet af Kansleren Rai-

nald af Dassel, en ivrig Statskirkemand, sig i

en Protestproklamation til sit Rige. Rainald
tilraadede ligefrem at organisere en selvstendig

tysk Nationalkirke om Trier, det andet Rom.
Med hele Rigets Vselde kunde F. tiltrsede

det 2. Tog til Italien 1158, der skulde ydmyge
Paven og knuse de oprorske Lombardere. Pa-
ven faldt ogsaa til Foje, og paa de roncaliske

Marker ved Piacenza holdtes Nov. 1158 en Rigs-

dag, hvor italienske Lensmsend og Byer svor

at godkende Love, der udfra Romerretten gjorde

Ende paa kommunalt Selvstyre og tndferte et

tysk feudalt Monarkl med kejserlige Podesta'er

i Byerne. F.s juridiske Stotte vare Bolognas
Legister, og Universitetet lonnedes med sit

bcromte Frihedsbrev (I, 352). Denne Omstyrten

| af den historiske Udvikling vakte imidlertid al-

Digitized byGoogle



Frederik. 107

mindelig Uvilje, og Udjagelsen af Podesta'erne

blev Signalet til en blodig Krig, der i 18 Aar
hsergede Italien. Samtidig bred Striden med
Paven, der stettede Byernes Frihedskamp, atter

les om Matildes Allodier, og F. trued e med at

fratage K. Gods og Rettigbeder og krsevede

Skat af Bisperne: Kristus betalte jo ogsaa Skat
for St. Peter. Hildebrandismens Tid syntes

omme, og Karl d. stores Dage genfedte. Den
af Majoriteten cfter Hadrian IV's Dad (1159)
valgte Alexander III (se I, 51) flakkede hjem-
les om, medens en af Kejseren afhsengig Mod-
pave, Victor IV (Kardinal Octavian) stedse vandt
sterre Anerkendelse. I Norditalien edelagdes
Crema og Milano, og i Tyskland, hvor Rainald
besteg Kolns iErkesaede, stod Episkopatet fast

om F. Men Victor dede 1164, og bans efter-

tolgcnde Modpaver vandt ikke Indgang; de lom-
bardJske Byer fortsatte heltemodigt Kampen, og
Alexander forstod, stattet af Frankrig, at vtekke
stedse sterre Iver i kirkelige Kredse for sin

Sag. I Tyskland begyndte Hierarkiets Rcekker
at vakle (Konrad af Wittelsbach, iErkeb. af

Mainz), og Paven vendte tilbage til Italien.

Vel erobrede den kejserllge Haer Rom 1166,

men Pesten bortrev i 1 Uge 25,000 Tyskere,
deriblandt ogsaa Rainald — en frygtelig Vending,
der opfattedes som en Gudsdom og fik sterste

moralske Betydning for K.s Sag. Ferst 1176
kunde F. atter vise sig i Italien, hvor de lom-
bardiske Byer (siden 1167) havde indgaaet en
ny Liga under Pavens Vaern, men hans Kraft
var svaekket, da Henrik Love havde brudt
med ham. Uheldet vedblev, et afgerende Ne-
derlag -ved Legnano nedte ham til Udsoning
med Alexander, hvis Ret til St. Peters Stol og
Suvenenetet over Rom godkendtes (Fred i Ve-
nezia 1177), og 1183 anerkendtes ved Freden
i Constanz Byernes vaesentlige Selvstyre. Hen-
rik Lave fik F. vel ydmyget og afstraffet (1181),

men ved Delingen af hans store Len indlededes
atter en Politik, der undergravede Rigsenheden
og prisgav Landefrcden til de talrige smaa Lens-
mauids Forgodtbefindende. De vserstc Falger
oplevede Kejseren dog ikke; han dede 1189
paa det 3. Korstog, hvor han, efter at have
indtaget Ikonion, forulykkede i Salef-Floden
(Kalykadnos). 1184 havde han faaet sin San
Henrik trolovet med Arvingen til Sicilien-

Napoli, Costanza, hvorved de Bestrsebelser for

at knytte Nord- og Syd-Italien sammen ind-

lededes, der affedte nye voldsomme Kampe
med Pavestolen. I Folkets Erindring bevaredes
Mindet om den store Kejser henge og sammen-
blandedes med Fortaellingerne om Kejser Fre-
derik II til Sagnets >F. Redskegc (Prutz,

Kaiser F. I, I—III, 1871—73; Reuter, Gesch.
Alexanders HI u. die Kirche seiner Zeit, 1860
—64; Ficker, Reinald v. Dassel, 1850; v. Giese-
brecht, Gesch. d. deutschen Kaiserzeit V, 1888).
— F. II, Sen af Henrik VI og Costanza af
Napoli, f. i Jezi i Ancona 26. Dec. 1194, skyldte
vesentlig sin Formynder, Pave Innocents III,

at hans Madrenearv, Syditalien, blev bevaret
for ham i den Oplasningstid, der fulgte efter

Faderens Dad (1197). 1208 overtog F. Rege-
ringen, og 1211 sendte Paven ham som K.s
Pnetendent til Tyskland, da Welferen Otto IV
havde optaget en kirkefjendsk Politik. F. blev
kronet til tysk Konge 1215, men efter Inno-

cents's Dad 1216 og sin Kejserkroning 1220
optog han den gamle Staufer-Politik og satte

sig sierlig ud over sine udtrykkelige Lefter
om ikke at forene Syditalien med Riget Et
lovet Korstog udsattes stadigt, bvorfor Gregor XI
endelig udslyngede Bandstraalen mod ham.
1228 sttevnede F. dog til Palcestina og er-
hvervede sig ved klog Benyttelse af Muham-
medanernes indbyrdes Splid Jerusalem og
enkelte Dele af det hellige Land. I Gravkirken
paasatte den bandlyste sig selv Kronen. Hjem-
kommen til Italien fandt han Napoli-Sicilien
besat af de pavelige >Neglesoldater<, men tvang
forelebig Paven baade til Fred og til at hteve
Bandlysningen. — I de felgende Aar segte han
med Kraft at gennemfere et lignende absolut
Monarki i Norditalien, som han havde skabt
i Syditalien. Snart luempede de norditalienske
Byer igen en fortvivlet Kamp for deres Selv-
staendighed, hemmelig stattet af Paven. 1236
fornyede denne Kravet om Overherredammet
over hele Italien som Apostelfyrstens Efter-

felger, og da F. i Slaget ved Cortenuova (1237)
havde besejret Mllaneserne, fik han dannet et

Forbund med Genova og Venezia, fornyede
Bandlysningen og opfordrede Tyskland til Fra-
fald. Baade her og i Italien rasede atter Krigen.
Kejser og Pave udsendte Rundskrivelser til

Fyrster med skarpe Anklager og Hentydninger
til, at de apokalyptiske Tider vare for Haanden
(F. kaldte Gregor >den falske Profet«, denne
F. >Dyret fra Havet<). Trods Pavens Kors-
togspraediken mod den bandlyste, havde F.

dog lsenge Overmagten. Kirkestaten blev be-
sat, et paatsenkt Kirkemade i Rom forhin-

dredes, og Gregor dade 1241, indesluttet i den
evige Stad. I Tyskland opholdt F.s San Con-
rad Kejserens Sag, ligesom den tapre San Enzio
i Italien. Efter et 2aarigt Pavelese syntes F.s

Sejr fuldstrendig, da hans Ven, Kard. Sinibaldo
Fieschi 1243 valgtes til Pave. Men Innocen-
tius IV optog den traditionelle Pavepolitik, og
1245 fornyedes Bandet paa det aim. Kirke-
made i Lyon. F. afsattes for Mened og Kaetteri,

Tyskerne testes fra Troskabseden, og Sicilien

erklseredes for hjemfaldent Len til Pavestolen.

Medens Fransiskanere og deres Tertiariere over-
alt ophidsede mod den bandlyste, svigtede

kirkelige og verdslige Stormsend i Tyskland
Kejseren og valgte 1246 Henrik Raspe til Mod-
konge. Staufervaeldets Fald begyndte, i Tysk-
land oprandt en usalig Tid, og i Italien kasm-
pedes ikke blot mellem By og By, men i Staed-

erne rasede Partikampene (Navnene Ghibel-
lini og Guelfi udviklede sig nu fra at kendetegne
de kejserlige og pavelige til at betyde Aristo-

krater og Demokrater). 1248 led de kejserlige

et stort Nederlag ved Erobringen af Vittoria.

1249 lod F., aengstet ved gentagne Mordforseg,
i et Anfald af Mistro sin Raadgiver Pietro
della Vigna, der gennem den joakimitiske Be-
vasgelse (se d. Art.) havde modarbejdet Pave-
veeldet ved de farlige Krav om K.s Reforma-
tion i apostolsk Aand, blinde, og s. A. blev
Enzio taget til Fange. 1250 dede han selv

paa Tog mod Rom, efter at iGrkebispen af
Palermo havde meddelt ham K.s Absolution.
Det tysk-rom. Kejservaeldes Storhedstanke var
dermed kuust. F., hvis Maal havde vteret et

Arvemonarki med Personalunion mellem det
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feudale Tysklaud og Italien og med Statens

Overhojhed over K., eflerlod Tyskland til det

store Interregnum og Italien til et tilsvarende

Anarki. — Storslaaet var hans Virksomhed i

Napoli-Sicilien, hvor han skabte en ejendomme-
lig Knlturblanding af lat., gr., normanniske og

arabiske Elementer, omordnede den financielle

og civile Administration, regulerede den lov-

givende Magt og fremmede Landets produktive

Evner. Han grundede Universitetet i Napoli

og Lsegeskolen i Salerno, og ved hans glimrende,

halvt orientalske Hof fserdedes en international

Skare af Kunstnere og Videnskabsmsend. Den
begavede Fyrste med den hojst sammen-
satte Karakter, der spaendte over ubsendig

Grusomhed og forforende Elskvserdighed, minder
ved sin Sans for Aandsdannelse og Kunst og

sit Ry baade som Lovgiver, Kriger og Diplomat,

ja som Tanker og Digter (ogsaa paa Folke-

maalet) om Renassancens Fyrster, hvis frivole

religiose og sadelige Livsanskuelse ban ogsaa

i flere Henseender har foregrebet (Gregor IX
tillagde ham Ordet om de 3 Bedragere; seArt.

Tre Bedragere); trods sin Aandsfrihed og sit

Had til Hierarki var det ogsaa F., der ttcndte

Katterbaalene ved sin Lov om Haretikeres Op-
branding. Mindet om dette >Verdens Under*
glemtes ikke let. Man troede ikke paa hans
Dod. Fransiskanerne larte Jrenge, at F. var
Antikristen, hvorimod de joakimitiske Domini-
kanere ansaa ham for en K.s Reformator, der
skulde forny de apostolske Tider og fri Verden
fra Pavedemmets og Hierarkiets Antikristendom.
Gang efter Gang opstod falske F. (endnu 1546),

og i Sagnene blandedes F. og Frederik Barba-
rossa sammen (Schirrmacher, Kaiser F. II, I

—IV, 1859—61; Raumer, Gesch. der Hohen-
staufer, 1873; Huillard-Brlholles, Vie et corre-

spondence de Pierre de la Vigne, 1865). J. O. A.

Frederik, dsk-norske Konger. F. I, f.

7. Okt. 1471, var Christian I's yngste Son.
Ved Faderens Dod var han nappe 10 Aar
gammel. Moderen, Dronning Dorothea, hvis

Yndlingsson han var, segte at skaffe ham Hertug-
demraerne, da den aeldre Broder, Hans, blev

Konge i Danmark og Norge. Dette lykkedes
vel ikke; men Kong Hans gik dog 1482 ind

paa en Art Samregering med Broderen i Her-
tugdemmerne, og 1490 foretoges en Deling af
disse Landskaber, hvorved den saakaldte got-

torpske Del tilfaldt F., medens Kongen flk den
segebergske Del. F. var dog ikke tilfreds, og
Forholdet mellem ham og Broderen var der-

for ikke altid det bedste; endnu ringere blev
Enigheden mellem F. og hans Brodersen, Chri-

stian II, og da F. 1523 gjorde failles Sag med
de misfornojede dske Herrer, maatte Christian
vige, hvorpaa F. blev hyldet som Danmarks
og senere ogsaa som Norges Konge, og havdede
sig i denne Stilling indtil sin Dod, trods Chri-
stians forskellige Forsog paa at genvinde de
tabte Riger.

F., hvis Personlighed var prteget af en vis

ydre Ro og forsigtig Klogskab, maatte synes
mindre oplagt til at bryde med Romerkirken,
i hvilken han var opdragen; men da han ind-

saa, at Reformationen bad Statens Styrer flere

Fordele, og da Forholdene fejede sig saaledes,

at han for at havde sin usurperede Magt nasten
blev nadt til at soge Stette hos det evangelsk-

sindede Parti hjemme og ude, saa blev hans
Regering dog meget betydningsfuld i kirkelig

Henseende, og Ref. gjorde baade i Danmark
og Hertugdoramerne saa store Fremskridt, at

den nappe mere kunde tranges til Side. Ganske
vist havde F. i sin Haandfastning forpligtet

sig til at modarbejde det lutherske >Katteri<;

men efter at hans Datter, Dorothea, 1526 havde
agtet Hertug Albrecht af Preussen, der bestemt

havde brudt med Romerkirken (I, 48), betankte

F. sig ikke paa, om end med Forsigtighed, at

falge Svigersonnens Spor, saa meget mere som
der ogsaa var foregaaet et Omslag i hans egen

Betragtning, formodentlig isser ved Paavirkning

gennem hans aldste Son, Christian (III), der

tidlig med stor Bestemthed havde valgt sit

Parti. — Det var til stor Stotte for Ref. i Dan-
mark, at F. paa Herredagen i Odense 1526 og

27, samt i Kebenhavn 1530 med stigende Fast-

hed havdede, at ingen maatte lide Ulemper
for sin religiose Overbevisnings Skyld, og at

de lutherske Pradikanter, som Kongen havde

givet Vamebreve, ikke maatte drages for

rom.-kat. Bispers og Pralaters Domstole, men
skulde alene staa Kongen til Rette, hvis man
i kirkelige Sager havde noget at klage over

dem. Ligeledes blev det af Betydning, at det

ved Kongens og Rigsraadets Beslutning ved-

toges, at Bisperne fremtidig ikke skulde sege

Stadfastelse hos Paven, men hos Kongen, hvor-

ved de store Pengesummer, der tidligere vare

gaaede til Rom, blev her i Landet, og Bis-

pernes Afhangighed af Paven tildels ophorte.

Ved at gore sin Stadfastelse af Bisperne af-

htengig af, at de fraskrev sig Retten til at for-

folge anderledes troende, bidrog Kongen i ikke

ringe Grad til at sikre Evangeliets uhindrede
Fremgang. Da F. dode, havde Ref. derfor allerede

vundet Fodfaste paa ikke faa Steder her i

Landet, sarlig i Viborg, Kebenhavn og Malmo,
ikke at tale om, at den fuldt ud havde sejret

i flere Egne af Slesvig, sasrlig i Haderslev- og

Torning-Len, hvor Hertug Christian var gaaet

mere hensynslost til Varks i sit Brud med
Fortiden, end hans forsigtige Fader maaske
altid syntes om. F. I dode 10. Apr. 1533 paa
Gottorp Slot, hvor han mest havde opholdt
sig. — F. II, Son af Christian III og Dron-
ning Dorothea, blev fodt 1. Juli 1534 paa
Haderslevhus, 3 Dage for Faderen valgtes til

Konge i Danmark. 1542 hyldedes han som
Tronfolger paa alle Landsting i Danmark, og
1548 blev han hyldet i Oslo. Ved Faderens
Dod 1. Jan. 1559 blev F. Konge i Danmark
og Norge. — I sin Barndom havde han under
sin Moders Overopsyn haft Prof. Hans Svaning,

Discipel af Luther og Melanchthon, til >Tugte-

mester«. Denne Mand var lard Historiker;

men om han end maaske har forstaaet at

fange Prinsens Opmarksomhed ved Fortalling

om Fortidens Begivenheder, lykkedes det ham
dog ikke at faa den unge Kongeson interes-

seret for den klassiske Larddom, som hin Tid
satte saa hojt. Ikke desto mindre er der
nappe nogen dsk Konge, der har gjort saa
meget for den larde Undervisnings Fremme
som F. II. Vi mindes saaledes hans betydelige

Donationer af Kongetiender til en Rakke af
Landets Latinskoler og hans Stiftelse af Kom-
munitetet ved Kbhvns Universitet (1569), hvor-
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ved Muligheden aabnedes for 100 fattige Stu-

denter til frit Universitetsophold (Bespisning i

>Klostret<). En Folge heraf var, at fremtidig

kunde man gore Universitetsstudier til Be-
tingelsc for Adgang til Prsesteembeder, hvad
man ikke for havde kunnet, da mange unge
stnderendes Fattigdom havde nodt dem til at

nojes med den Uddannelse, de havde kunnet
faa i Kapitels- og Klosterskoler. — F. II var
fuldt ud opdraget i Ref.s Grundssetninger; i

sin Faders udpraeget luthersk-kirkelige Hold-
ning saa han sit Forbillede. Han var en flittig

Leser af Luthers tyske Bibel — hans Antegn-
elser i samme, ligesom hans Dagbog, ere paa
Dsk — og da der trsengtes til en ny og gen-
nemset Udg. af den dske Bibel af 1550, Iaa

det F. alvorlig paa Hjerte at faa Vaerket fremmet
med saa stor Omhu som muligt. Resultatet

foreligger i den smukt udstyrede og omhygge-
lig gennemsete saakaldte Kong F. II. s Bibel af

1588. I kirkelig Henseende var det F.s Hoved-
bestraebelse at haevde den Stilling, som hans
Fader havde indtaget, og at vaerne om de
aandelige Goder, som den lutherske Ref. havde
bragt Menigheden. Alle Nyheder paa det kirkl.

Omraade vare ham derfor staerkt imod. Denne
Grundstemning var Aarsag til hans Afvisning
af alle kirkl. Yderligheder. Han misbilligede

lige saa vel Niels Hcmmingsens Kryptocalvin-

isme som hans egne naere Slcegtninges ivrige

Bestraebelser for at gore Konkordieformlen til

bindende Norm for Kirkelaeren i alle lutherske
Lande. At han uden Betaenkning afviste Pa-
vens Forsog paa Tilnaermelse, folger af sig

selv. I det hele var det F. II imod, at hans
Riger og Lande skulde indblandes i ndefra
kommende Laerestridigheder, derfor hans For-
bad (1574) imod, at Pnesterne drog disputable

Emner, saerlig vedrerende den hi. Nadver,
frem i deres Forkyndelse for Menigheden. Paa
den Maade mente han bedst at kunne vaerne

om Arven fra Luther, uden at have 0je for

Betydningen af Luthers Ord om, at i Aandens
Verden barer Kampen med til Livets For-
nedenheder. — Nogen stor Konge var han ikke,

men Danmarks Trone har sjaelden vaeret om-
givet af ypperligere Maend end i F. II.s Tid,

og Kongen, der ikke anslog sine egne Evner
hojt, gav dem fri Haand til at virke. Han
blev let heftig og opbrusende, naar han medte
Modstand, men faldt saedvanlig snart til Foje,

og lod saa dem raade, der forstod det. Kun
hans Mangel paa Selvbeherskelse, naar han i

Vennekredsen sad ved de fulde Baegere, kaster
nogen Skygge over hans ellers i mange Hen-
seender tiltalende Kongeskikkelse. — F. HI,
Sen af Christian IV og Anna Cathrine af
Brandenburg, var fodt 18. Marts 1609 paa
Haderslevhus. I sin Ungdom flk han en om-
hyggelig, neesten lserd Uddannelse. Da der
ingen Udsigt var til, at han i Tiden skulde
blive Konge, hvortil hans aeldre Broder, Prins
Christian, var udvalgt, skaffede Faderen ham
nogle saekulariseredc, nordtyske Bispedommer,
saerlig iErkebispedemmet Bremen. Heri bragte
Trediveaarskrigen dog Forstyrrelsc, og efter

Here Lykkens Omskiftelser maatte F. opgive
disse Besiddelser. Da hans ovennsevnte Broder
dede 1647, og Faderen Aaret efter, blev han
imidlertid Konge, efter at et Valg var fore-

gaaet i Maf 1648, og han ved sin Haandftest-
ning havde paataget sig Forpligtelser, der vare
strengere end de, hans Forgeengere havde
maattet gaa ind paa. — Krigen med Sverig
1657—60 bragte Riget paa Afgrundens Rand ;

men da Udgangcn dog tilsidst blev taaleligerc,

end man en Tid havde kunnet vente, benyt-
tede Kongen sig af de borgerlige Staenders Misfor-
najelse med Adelens store Indflydelse paa Statens
Anliggender til under Rigsdagen i Kbhvn i Efter-

aaret 1660 at tilegne sig arveligt Enevaeldc i

Danmark og Norge. De folgende Aar af hans
Regering gik isaer hen med paa forskellig

Maade at befasste den vundne Magt. — F. IH.s
Tid var i kirkl. Henseende en temmelig gold
Tid. Landets 0delaeggelse ved langvarig Krig
maatte svaekke de aandelige Interesser. Ene-
vseldens Indforelse bevirkede, at de gamle
Prsestevalg aflostes af kgl. Udnaevnelser. Ved
Kongeloven af 14. Nov. 1665 sloges det fast,

at Kongen og alle bans Efterfolgere skulde
bekende sig til den uforandrede augsburgske
Konfession >og ved samme rene og uforfalskede
christelige Tro holde Landseus Indbyggere, og
den vseldeligen haandhseve og beskserme i disse

Lande og Riger mod alle Ksttere og Svaermere
og Guds Bespottere<. Endvidere: >Kongen skal
ene have hojeste Magt over al Kleresiet fra

den hojeste til den laveste, at beskikke og
anordne al Kirke- og Gudstjeneste, Meder,
Sammenkoraster og Forsamlinger om Religions
sager, naar han det raadeligt eragter, byde og
forbyde<. Grundvolden lagdes saaledes til en
kirkl. Tilstand, der varede henved 200 Aar.
Den servile og krybende Tone, som snart hos
heje og lave, og ikke mindst blandt Gejstlig-

heden, blev den raadende overfor den ene-
vaeldige Konge af Guds Naade, er et af Tidens
mest fremtrtedende Tegn. — F. HI var en af
de faa lserde Konger, Danmark har haft. Han
var det lat. Sprog fuldstsendig mtegtig og harte

gerne Pnedikener i dette Sprog. For teol.

Undersagelser havde han stor Interesse, hvor-
for han uudertiden lod afholde Disputatser
mellem lterde lutherske Proester eller Prof, og
Bekendere af andre Konfessioner (rom. Kat.,

Socinianere), der opholdt sig her i Landet.
F. HI dade 9. Febr. 1670. — F. IV var en
Son af Kong Christian V og Dronning Char-
lotte Amalie af Hessen, og fodtes 11. Okt. 1671.
Ved Faderens Dad 1699 besteg han Tronen.
Den ferste Del af hans Regering var opfyldt
af Krig; men efter at Freden endelig var sluttet

1721, indtraadte roligere Tider; lykkelige vare
de dog ikke, baade fordi Landet var haardt
medtaget af Krigen, og fordi flere Landsulykker
indtraf, saerlig den adelteggcnde Brand, der
1728 lagde det meste af Hovedstaden i Aske.
F. IV.s Tid var i kirkl. Henseende en Over-
gangstid. Den gl. lutherske Ortodoksi kaempede
om Herredammet med nye Retninger, saerlig

den fra Tyskland indvandrende Pietisme, der
efterhaanden vandt ikke ringe Tilslutning.

Kongen var, trods de store Pletter, hans ssede-

lige Liv havde, en religios Natur og interes-

serede sig varmt for adskillige Formaal, der
bererte det kirkl. Liv, deriblandt navnlig for

Missionen blandt de i hans Stater, i Fin-
marken, Gronland og 0stindien, levende Hed-
ninger. I det hele vandt han Berammelse som
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den forste protest. Regent, der gjorde noget
alvorligt for Hedningemisslonen. Denne In-

teresse delte Kongen med sin Dronning, Louise
af Mecklenburg, som under de trange Kaar,

hendes lidet lykkelige ^Egteskab medforte,

fandt Tilfredsstillelse ved at trade i naermere
Forhold til de religiose Bestreebelser, der vare
oppe i Tiden. Ogsaa Kongen begunstigede
disse. Sterlig kan fremhseves hans Anlteg af

240 Almueskoler paa Krongodset og Opfar-
elsen af Vajsenhuset i Kbhvn, der var en
Efterligning af det i Halle, og hvis Funk-
tionserer gennem et Uengere Tidsrum naesten

alle tilhorte den pietistiske og herrnhutiske
Retning. — Efter Dronning Louises Dod 1721
formselede F. IV sig straks hajtideligt med Anne
Sofle Reventlow, med hvem han tidligere havde
levet i morganatisk iEgteskab, og kronede hende
snart efter som Dronning. Han dode i Odense
12. Okt. 1730. H. F. R.
Frederik, preussiske Konger. F.I, f. 22.

Juli 1657, arvede 1688 ved sin Faders, Frederik
Wilhelms, Dod Kurhatten, som han ivrigt

anskede at orabytte med en Kongekrone. Dette
0nske gik i Opfyldelse 1701, da han kronede sig

i KSnlgsberg efter Aaret forud at have faaet

Kejserens lndvilligelse, og hans Navn blev nu
F. I, Konge af Preussen, ikke som for F. Ill,

Kurfyrste af Brandenburg. Uden at besidde
sin Faders Dygtighed fulgte F., paa mange
Punkter med Held, de fsedrene Traditioner,
saaledes ved at verge de mindre Staters Selv-

stendighed og Trosfriheden overfor Ludvig XIV.
Han var derfor efter 1688 Medlem af Koali-

tionen mod Frankrig, og hans H»re kiempede
med Udmarkelse. Ogsaa i den spanske Arve-
folgekrlg stod han paa Ludvig XIV.s Modstan-
deres Side, og i god Overensstemmelse med
sit Huses ref. Trosbekendelse modtog han de
fordrevne Huguenotter, hvorfor Preussens Be-
folkning voksede trods de stadige Krige. Han
sogte at fremme sit Lands Tarv ved at udvide
Hseren og ved Landboreformer, men lige saa
fuldt ved at stotte Tidens aandelige Rorelser.
Til disse horte Pictismen. I Hovedstaden
blev Spener ansat 1691, og 1694 stiftedes Fre-
deriks-Universltetet i Halle, hvor Pietismen flk

betydelig Indflydelse. 1696 stiftede F. Kunst-
akademiet i Berlin, og 1700 lagde han paany
sin Interesse for Laerddommen for Dagen ved,
tildels efter Opfordring af Leibnitz, der den
Gang opholdt sig ved Hove, at stifte Viden-
skabernes Selskab med det Formaal at iagt-

tage Naturen, at udbrede den kr. Tro blandt
0stens Folk og at bevare det tyske Hoved-
sprogs Renhed. — F. II, Konge af Preussen,
blev fodt 24. Jan. 1712 i Berlin, og dede 17.

Aug. 1786 paa Sanssouci i Potsdam. Hans
Fader, Soldaterkongen Fr. Wilhelm I vilde
opdrage sin Son til Officer, og Prinsen blev
Officer, men hans intelligente Hoved kunde
ikke lade vaere med tillige at huse andre In-
teresser. Ogsaa paa andre Punkter skiltes hans
og Faderens Veje. Medens denne var bibel-
trdende Calvinist og I sin Politik i alt Fald i

Begyndelsen venlig mod Osterrig, var F. tidlig

bleven betaget af den fr. Vantro og sympati-
serede i polit Henseende med England, lige-

som hans Moder Sophia Dorothea var en
hannoveransk-engelsk Prinsesse. Spsendingen

mellem F. og Faderen blev tilsidst saa stark,

at Sonnen 4. Aug. 1730 besluttede at flygte.

Men han blev greben og som Deserter stillet

for en Krigsret, der imidlertid erkleerede sig In-

kompetent til at damme Kronprinsen. Efter-

haanden blev Fader og Son dog fuldstandig for-

sonede, isser da F. efter Faderens Vilje 1732
segtede Elisabeth af Braunschweig. Ved Fa-
derens Dod 31. Maj 1740 tilfaldt Kronen F.

Hans Regering blev meget urolig. I de 2
schlesiske Krige (1740—42 og 1744—45) erob-

rede F. Schlesien fra Maria Theresia. Da
Maria Theresia allierede sig med Frankrig for

at vinde det tabte tilbage, begyndte F. den
preussiske Syvaarskrig (1756—63). Da ogsaa

Here tyske Stater, Sverig og Rusland sluttede

sig til F.s Fjender, var han Undergangen na?r,

men den russiske Kejserinde Elisabeths Dod
1762 forvandlede pludselig Rusland til hans
Forbundsfselle. Da Forholdene paa Balkan-

halvoen havde fremkaldt en stark Spending
mellem Rusland og 0sterrig, sogte F. med Held
at aflede Uvejret ved at give Kejserinde Katha-

rina Anvisning paa Polens forste Deling 1772.

Ved denne Lejlighed erhvervede han selv Vest-

preussen undtagen Danzig og Thorn. I sine

senere Aar flk han betydelig Indflydelse i det

tyske Rige, hvor Kejseren hidtil havde domine-
ret; men nu modsatte F. sig med Held 0sterrigs

Planer om at bytte Nederlandene med Baiern

m. m. — I den indre Styrelse var hans Hoved-
formaal at forage Folkemaengden; tin paa den
beroede efter hans Mening Statens Kraft. Han
ophjalp Agerbrug, Handel og Industri; Stats-

kassen fyldte han ved en hej Told, som for-

uden at tjene merkantile Formaal tillige skulde

befri den fattige Landadel for Fristelser til

Luksus. I Retsplejen var han upartisk og
arbejdede for Reformer. For Videnskaberne
sergede han ved paany at grundhegge Viden-

skabernes Akademi; han beskyttede Oplys-

ningsfilosofien (saaledes kaldte han 1740 Wolf
tilbage til Halle) og hjalp den til Herredomme
1 Embedsstanden. I Kirkestyrelsen blandede

han sig saa lidt som muligt; han stod paa en

god Fod med Romerkirken, og for sine nye
rom.-kat. Undersaatter i Schlesien indkaldte han
fr. Jesuiter i Stedet for de osterrigske. Paa alle

Punkter var F.s Anskuelser prasgede af den
fr. Oplysningsfllos. baade med dens ffigte Fri-

sind og med dens kolde Indifferentisme. .<Egte

frisindet er hans Opfattelse af Regeringsformen.

Han antog nemlig Regeringsmagtens demokra-
tiske Oprindelse, erklaerede Republiken for be-

rettiget og beundrede den engelske Folke-

representation; Fyrsten betegnede han, omend
han selv ikke altid undgik Fristelsen til Despot-

isme, som Statens forste Tjener (saaledes i

Skriftet >Antimacchiavel< fra 1739). Hans
politiske Interesser vare dynastiske og stats-

lige; det egentlig nationale kvaltes af hans

Beundrlng for fr. Vtesen og fr. Sprog. Han
hevdede sterkt Sanivittighedsfriheden, ogsaa

for de Sekter, som han egentlig foragtede.

Hans strenge Opdragelse har maaske bidraget

til at give ham Afsmag for Religionen, og
hans forbudne fllos. Lcesning (torst Wolf og

Locke, saa Voltaire) forte ham fuldstaendig

bort fra K.s Tro. Dogmernfe betragtede han
som en Fordaervelse af den oprindelige Krdm.,
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Prederik. Ill

hvis Saedelsere han betragtede som evig gyldig.

Voltaire var Genstand for hans Beundring,
men flk dog ogsaa at fole den Satire, som
denne kolde og mistroiske kongelige Filosof
raadede over. F. har skrevet en lang Rtekke
Skrifter paa Fransk af poetisk, filos., historisk

og krigsvidenskabeligt Indhold. Mange af dem
ere Here Gange udgivne; 1846—57 foranstaltede

Berliner-Akademiet en Pragtudgave. Naar man
maaler F. med den politiske Verdensklagts
Alen, er det ntvivlsomt, at hans geniale Uden-
rigspolitik, hans ft-emragende Evner som Hser-

organisator og Haerforer og hans overordentlige

Dygtighed i den indre Styrelse saavel som
hans utraettelige Energi og det for Tysklands,
ja hele Verdens Historic vigtige Resultat, han
naaede, nemlig gennem Krig og Fred at hreve

Preussen til en folkerig, velstaaende og med
en ypperlig Haer forsynet Stormagt, fuldtud
retfserdiggar det Tilnavn >den store*, hvor-
med Efterverdenen har haedret ham; men hans
Personlighed er mere imponerende end til-

talende, og om hans Politik i det hele, saerlig

ved en Lejlighed som Polens Deling, kan be-
staa for en hajere Domstol, er mindre sikkert

(L. v. Ranke i AUg. deutsche Biographie). V.A.
Frederik, Kurfyrster. 1) F. Ill den vise,

Kurfyrste af Sachsen 1486—1525, blev fodt i

Torgau 17. Jan. 1463. Efter sin Faders, Ernsts,

Dad overtog han Regeringen i Kurkredsen,
men den ovrige Del af det ernestinske Om-
raade styrede han i Faellesskab med sin Broder,
Johan den standhaftige. Han gik i Skole i

Grimma, hvor han vandt Forkserlighed for

Augustiner-Eremiterne, skent han stadig efter

sit Huses Tradition valgte Fransiskanere til

sine Skriftefsedre. Han herte daglig Messe,
og 1493 foretog han som ydmyg Pilegrim, ikke
som Fyrste, en Valfart til det hi. Land for at
vinde Aflad og for at lade sig optage bl. den
hi. Gravs Riddere. Der erhvervede han bl. a.

den hi. Annas Tommelflnger, og efter hans
Hjemkomst flk iErefrygten for denne Mode-
helgeninde Lab ogsaa i Sachsen. F. var Med-
lem af mange Broderskaber, og efterhaanden
lykkedes det ham i Allehejgenskirken i Witten-
berg at tilvejebringe en ITyskland enestaaende
Samling af Helgenlevninger, der 1509 indeholdt
5005 Partikler (>Wittenberger Heiligtumsbuch<,
herausgeg. von G. Hirth, 1883). Mahdag efter

Misericordias, naar i Reglen en Del af Reli-

kvierne vare udstillede, og paa Alle-Helgensdag
strommede store Skarer til Wittenberg for at

vinde den rige Aflad, der var lovet dem, som
besagte den dyre Relikvieskat. 1502 lagde F.

Grunden til Universitetet i Wittenberg, der
blev indrettet efter Tubingens Forbillede og
blev et Hjemsted for Humanismen. Luthers
Teser om Afladen kunde natnrligvis ikke ttekkes

en Relikviesamler som F., men han gav den
dristlge Munk Lov til at tsenke og skrive frit og
flk lidt efter lidt stor Interesse for Bevsegelsen

i Wittenberg. Men han Iod, som Meianchthon
senere skrev til Landgrev Filip, >den Luther sein

Abenteuer selbst bestehenc, og fortsatte Ind-

samlingen af Relikvier. 1520 havde han faaet

ialt 19,013. Kejser Karl V kunde vaesentlig

takke ham for Kejserkronen, og F. var hejt

atiset blandt Tysklands Fyrster. Den passive

Modstand, han gjorde over for Roms Skridt

imod Luther, var et Udslag af hans Retfser-

dighedsfalelse og Retsindighed, men ikkeetTegn
paa, at han bllligede Luthers Laere. I Worms
holdt han sig borte fra Luther, for at man
ikke skulde mene, at han delte den anklagede
Munks Paastande; derfor sammenlignede Lu-
thers Venner ham med den fornsegtende Peter.

F. var vel medskyldig 1, at der efter Worms blev

ydet Luther Beskyttelse, men han vidste 1 lang

Tid ikke, at Luther sad paa Wartburg. Den felg-

ende Udvikling af Reformationsvserket vakte ofte

hans iEngstelse, men han afviste enhver Op-
fordring til Indgriben, fordi han >kun var en
Ltegmand', og fordi han var bange for at

handle imod Guds Ord. Det faldt ham haardt

at se sine ksere Relikvier synke i Kurs,

og da Messetjenesten blev afskaflet i Witten-

berg, holdt han en Tidlang bestemt paa, at

Stiftsherrerne sknide have Lov til at blive ved

det gamle. Under Spalatins Paavirkning blev

han imidlertid mere og mere >ein sonderlicher

Liebhaber des hell. Wortes« ; 1 Pet. 1, 25 var
hans Yndlingsord. Men med Luther vilde han
personlig intet have at gore. Luther har aldrig

talt med ham og kun set ham paa Rigsdagen

i Worms. Da han laa paa det yderste, blev

der sendt Bud efter Luther; men Reformatoren
kunde ikke komme, fordi han var langt borte

for at forhandle med Benderne. F. dade 5.

Maj 1525 efter, som den forste af de tyske
Fyrster, at have nydt Nadveren under begge

Skikkelser. Den sterste Tjeneste, han viste

Ref., var, at han tillod Sandheden at bane sig

selv Vej (Th. Kolde, F. der Weise und die An-
fange der Ref., 1881, og Rettelserne dertil i

RE" VI, 279 f.). — 2) F, III, den fromme,
Kurfyrste af Pfalz, fadtes 1 Simmern 14. Febr.

1515. Han studerede i K61n, kom til Frankrig

for at l«ere Fransk og tog 1532 Del i Tyrke-

krigen. 21. Okt 1537 blev han gift med Mark-

grev Casimir af Brandenburgs 18aarige Datter,

Maria, og hun vandt lidt efter lidt sin JEgte-

fselle for Luthers Laere. 1546 traadtc han
aabenlyst frem med sin evang. Bekendelse, og
da han (1557), efter sin Faders Dad, blev

regerende Hertug af Simmern, fremmede han
Refbrmationen paa alle Maader. 1559 tilfaldt

ogsaa Kurvterdigheden ham efter Ottheinrichs

Dad, og derved blev han straks stillet over

for konfessionelle Vanskeligheder; thi 1 Pfalz

var der mange Disciple af Meianchthon og

Calvin. Efter et forgseves Forsag paa at msegle

kastede han sig ind i teol. StudTer for at vinde

Forstaaelse af Stridsspargsmaalene. Lidt efter

lidt kom han den reformerte Ophttelse mer-

mere, og de luth. Zeloter bleve mindre og
mindre tiltalende i hans 0jne. Efter Fyrste-

dagen i Naumburg (1561) skete det afgerende

Brud med Lutheranerne; der blev kaldet ref.

teologer til Heidelberg, Kirkevsesenet blev

omordnet efter ref. Monster, og Heidelberger-

Kateklsmen blev Laereregel og Skolebog. 1565

bad Kejser Maximilian ham bringe .
alt paa

den gamle Fod og truede ham med Tabet af

Kurvserdlgheden, hvis han ikke adlad. Men
F. erklaerede, at det i de Sager, hvorom der

her var Tale, kun gjaldt at lyde Kongernes
Konge; og Truslen blev ikke udfart. Derimod
lykkedes det ham ikke i 0vre-Pfalz at gen-

nemfare de Reformer, der saa let vare gaaede
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112 Frederik — Fredsagen.

igennem i Rbinpfalz. Han dade 26. Okt. 1576
efter et virksomt Liv, der ogsaa havde bragt
ham i noje Forbindelse med de Reformerte i

Frankrig og Nederlandenc (A. Kluckhohn, Fr.

der Fromme, 1877). Fr. N.
Frederik, Biskopper. 1) P., islandsk Mis-

sionsbiskop, se Fridrekur. — 2) F., Biskop af

Slesvig 1167—79, tjente ferst som Notarius
hos Kong Valdemar I. Han var til Stede ved
Knud Lavards Skrinlsegning i Ringsted 1170.
1 Foraaret 1179 skulde han med Sonderjyderne
deltage i et Tog til Venden. Paa Vejen der-

hen forliste det Skib, han var paa, og han
og alle hans Skibsfteller druknede. Hans Lig
drev sidcn op et Sted paa Sjrellands Kyst,

og Absalon lod det fare til Soro og begrave
der. I Sore Kirke Andes endnu Vaabenskjoldet
med hans Navn; Skjoldmarket er 3 Vand-
stremme (Weeke, Lunde Domkapitels Gave-
boger 1884 f., S. 105 f.). — 3) F., Hertug og
Biskop, Sen af Kong Frederik I og Sophie af
Pommern, modtog en halvherd Opdragelse, da
han var bestemt til at trade i K.s Tjeneste.

1544, ved Hertugdemmernes Deling, maatte
han lade sig noje med et Kanonikat i Kdln i

Steden for at faa jErkestolen i Bremen, men
7. April 1549 blev han af Domkapitlet valgt

til Koadjutor hos Tileman von Hussen, Biskop
af Slesvig og Herre til Svabsted. Inden Aaret
var omme, opgav han al Ret til Hertugdam-
merne mod, foruden Slesvig Stift, at faa 9000
Mark aarlig, indtil han kunde faa et sterre
Stift. 1551, efter Tilemans Ded, overtog han
Stiftet Slesvig ved at rykke ind paa det bi-

skoppelige Slot i Svabsted, og 1552 blev han
tillige Biskop af Hildesheim. Han dade af
Taring i Kiel 27. Okt. 1556 og testamenterede
alle sine Ejendomme til sin Broder Adolph,
som han havde valgt til sin Koadjutor.

Frederik Vilhelm III og IV, preussiske
Konger, se Union, den preussiske.

Fredrikshamns Stift (1744-1812). Efter
at Russerne i Krigen 1741—42 havde erobret
den Del af Finland, som ligger inellem Wiborg
og Kymmene-Elf (Kymmenegards ISn) med
Byerne F., Willmanstrand og Nyslott samt 19
Sogne og Dele af 6 Sogne, tilsikrede man ved
Freden i Abo 1743 Indbyggerne bl. a. Blbe-
holdelsen af den luth. Lsere. En evang.-
luth. Stiftsstyrelse indsattes i F. ved Peters-
borger-Senatets Ukas af 8. Dec. 1743. Spr.
Fabian Niklas Gudzaus (f. 1700) i F. udntevntes
til Stiftets Domprovst og Prases consistorii (10.

Jan. 1744). Efter dennes Dod (6. Juni 1790)
blev Mag. Emanuel Indrenius (f. 28. Marts
1753, d. 3. Juni 1816) hans Efterfelger, der
var Konsistorialprasident, indtil Wiborg Leu
med Konsistorierne i Wiborg og F. efter Alex-
ander Is Erobring af Finland (1808—09), atter

forenedes med dette (kejserl. Manifester af
6. Nov. og 23. Dec. 1811 samt 7. Febr. 1812);
de naevnte Stiftsomraader lagdes da under Stifts-

styrelsen i Borga. I Indrenius's Tid oplevede
F. en liturgisk Strid i Miniaturstil. En flnsk
>Kirkehaandbogc, forfattet paa F.s Stifts Vegne.
udkom 1808 og blev paabudt til Indferelse;
men Konsistoriet nolede med at publicere
Bogen, da dens Lsere ikke var ren. Felgen
blev, at Konsistoriets Medlemmer flk hemmelig
Arrest, til de gav efter. Dog blev den gamle

Haandbog af 1694 snart genindfert (udkom
paa Finsk 1697, 1757 osv.), da Stiftet 1812

atter lagdes under Biskoppen af Borga. — 1 F.,

som allerede 1336 var Kebstad (den hed Wek-
kelaks, saaledes endnu 1723), sluttedes 17.

Sept. 1809 den Fred, hvorved Sverig afstod

hele Finland saint Aland og en Del af Wester-

botten. Siden 1820 Andes Finlands hejeste

militaere Uddannelsesanstalt (Kadettkorpsen)

i F. A. N.

Fredsagen. Skent Skriften med Tydelighed
taler om Krigen som et blivende Onde, ja

endog ved Skildringen af de sidste Tider loeggcr

stor Vaegt paa dens potenserede Grufuldhed,

vil den kr. Menighed dog aldrig opgive sit Ar-

bejde for Freden, da den derved vilde opgive sig

selv. I Forhold til K.s praktiske Indflydelse paa

Samfundsforholdene til de forskellige Tider

har ogsaa dette Arbejde preget de Retsbe-

greber, hvorpaa Folkenes indre og failles Liv

hvile. Den Opgave, man scerlig i de sidste

Menneskealdre har taget kraftigt op og be-

najvnt >Fredsagen<, vil derfor i alt Fald

efter sin Id6 have de Kr.s fulde Sympati og
kunne paaregne deres aandelige og materielle

Stette, hvor Arbejdet hviler paa sand moralsk
Grund. F.s Venner have gennem Tiderne vseret

hejst forskellige. Fra nogles Side fastholdes

det utopiske, religiose og moralske, Maal, at

grundfteste den absolute Fred paa Jorden, fra

andres strsebes der blot hen til paa rationelt

juridisk Grundlag at befteste saa mange socialc

Baand som muligt mellem Nationerne, saa at

Fredsbrud forbales eller undgaas saa vidt muligt,

og der ved omsigtsfulde Foranstaltninger sikres

den uforstyrrede Orden i de enkeltes og Folkenes
Liv (varig udvortes F.). Med Rette kan der vises

heu til, at Fredsagen, trods Menneskeslcegtens

Krigshistorie, har gjort vseldige Fremskridt,
der love stort for Fremtiden.
Den aeldre Samfundshere, der ud fra et vaesent-

lig intellektualistisk Stade ventede sig utopiske

Mulighederaf Civilisationens Fremskridt, lierte,

at Mennesket var begyndt i absolut Isolation,

og at Krigen var dets primitive Tilstand ; efter-

haanden som Fornuften sejrede, bragtes saa

ved en Ovcrenskomst eller en Slags Kontrakt
(eontrat social) ordnede Samfundsforhold til

Veje, hvis stadige Forbedring vil hidfore
•den evige Fred<. Den moderne Samfundslaere

ser mindre konstruktlvt paa Menneskelivets Ud-
vikling. Selv i de mest primitive Tilstandc

trseffe vi sociale Ordninger i mindre Kredse
og denned Midler til at hidfere F. Efter-

haanden som Menneskelivet aendres (Familiens

Veekst til Stammer, faste Boliger, tsettere Be-
byggelse, Dannelse af Riger) underkastes Sus-

pensionen af det egentlig sociale Liv traditio-

nelt fastslaaede Regler, hvis Brug vise Samfunds-
livets Indflydelse, selv hvor dets Bestaaen lebcr

Fare (Krigserklaering osv.). Samfundssamkvem-
met bevirker, at ikke enhver fremmed som
saadan anses for Fjende, Krigens Lidelser, at

Motiverne til Kampen blive betydningsfuldere,

Krigskunstens Udvikling lokalisercr Krigen, og
Arbejdsdelingen unddrager Dele af Folkene
fra Krigshaandvaerket. Religiose, politiske og
sociale Baand knytte storre Masser sammen,
og Staterne blande sig i de enkeltes Tilbeje-

ligheder til Fredsbrud. Historien viser, hvor
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vanskeligt et saadau Arbejde for Pacifering

indadtil har vaeret (Blodhsevn osv.). Allerede

Oldtiden kendte dog til Fredshelg (Templer),

tU en vis Brug af Diplomatiens ganske vist den-
gang paa ensidig Fordel sigtende Kunst (Filip

af Makedonien) og til Voldgift mellem de mindre
Statssamfund (Amfiktyonerne i Graekeniand).

Verdensrigernes Forberedelse af kosmopolitiske

Tanker bragte ogsaa Fredstanken med sig (alle-

rede Alexanders Rige skulde grunde Verdens-
freden; Haabet om Guldalderen; Romernes
Janustempel ; Krigsberedtheden i Fredens 0je-

med: si vis pacem, para bellum).

Krdm.s saedelige Fornyelse bragte Freds-

tanken ny Kraft. Haabet om Tusindaarsriget

har sat sit Prseg paa den ene Slaegts Virken
efter den anden, og Evangeliets Bud har preget
Folkenes Retsbegreber og sociale Forhold. K.s

Krav om Stedsfred og Tidsfred har haft den
sterste psedagogiske Betydning for Mfddelalder-

Folkenes Samfundsudvikling (Hjemfred, Kirke-

fred,Gaestebudsfred,Tingsfred,Torvefred,Kvinde-

fred, Julefred, Paaskefred, Pinsefred og Hastfred,

de heje vedtagne Beder for Fredshelgsbrud ; jvfr.

saerlig Art. Gudsfred). Paven har spillet Rolle

som > Folkenes Mseglerc (ogsaa ved Udviklingen
af Gesandtskabsvsesenet), og Kejsermagten har
til Tider baaret sin Del af denne civilisatoriske

Opgavc. Hvor vanskeligt Maalet var at naa,

viser Kejsermagtens Kamp for Gennemfarelsen
af den tyske Landefred. I 11. Aarh. begyndte
Konger og Fyrster edelig at forpligte sig og
Folket til i visse Aar at forsage Fejder, for-

tolge Mordere og Voldsmcend og straffe Freds-

brnd. Fra Frederlk I's Tid udgaves disse Kon-
stitutioner nden Tidsgrtense, men siden 13.

Aarh. forfaldt atter Landefreden. Fyrsterne
og Byerne indgik da, under Kejsermagtens For-

fald, Forbund med Forpligtelse til Voldgift.

1495 flk Maximilian i Worms alle Rigssttender

til at indgaa en »evig« Landefred, Rigskam-
merretten skulde afgare Tvistigheder, og en
Skat paalagdes til Afholdelse af Omkostningerne.
Augsburger-Religionsfreden 1555 (1, 171) var
ogsaa en almindelig Landefred.

Var Vanskelighederne ved at aflose Krigen
med fredelige Forhandlinger paa bestemt juri-

disk Basis saa store indenfor det enkelte Stats-

omraade, foragedes de selvfalgelig, naar Talen
var om fremmede Nationer. Alligevel banede
mange Forhold, foruden religiose Hensyn (over-

for Kristenhedens Folk sserlig), Vejen. Handels-
interesser og okonomiske Forhold skabte i store

Kredse af Borgerskabet en Aand, der stod den
tidligere Krigslyst fjern. En Rsekke Forfattere

fra den nye Tid ktempede direkte mod den for

Mennesker uvserdige fortsatte Blodsudgydelse
og det for Menneskeliv hensynslese Magtstraeb

hos Fyrsterne. Erasmus fra Rotterdam forte

Krig mod Krigen, og en Del af >Utopierne<
(R. v. Mohl, Gesch. u. Literatur der Staats-

wissenschaften I, 167—214) og de satiriske

Rejseromaner (J. Paludan, Om Holbergs Niels

Klim, 1878), der flk saa stor Indflydelse paa
den moderne Tankegang, erklserede enten kun
Forsvarskrig for tilladelig (allerede Morus), eller

propagerede Tanken om hellere at lide Uret
end at fore Krig. Man fordemte Udlejningen
af Tropper (jvfr. ogsaa Zwingli) og virkede for

Krigens Humanisering. laser paa reformert

Kirke-Leksikon for Norton, n.

Grund blcv Religions- og Frihedskampene An-
ledning til en videnskabelig Grundlseggelse af
Natur- og Folkeretten, der oftest ud fra den
mytiske Forestilling om den oprindelige Krig
(bellum omnium contra omnes) og den sociale

Kontrakt fordamte Krigen og haabede paa en
rationel Sikring af Freden ved Voldgift. Sserlig

H. Grotius's Bog de jure belli et pads 1625 be-

grsensede Krigens Bet til Nadvarget og blev
17.— 18. Aarh.s Statsmsends og Krigeres Lede-
traad m. H. til humane Foranstaltninger under
Krigene. — Udviklingen af det Internationale
Samkvem og af Diplomatien (siden 16. Aarh.
bleve stadige Gesandtskaber almindelige i Eu-
ropa) under foraget Sans for Anerkendelse af
gensidige historiske Rettigheder (sterlig siden
den westfalske Freds Forhandlinger) gav Tanken
om en Statsfaderation til Virkeliggarelse af
• evig Fredc (af Diplomatien opfattet som Varig-
heden af status quo) nyt Liv. Allerede Henrik
IV og Sully havdc udkastet Idden om et >kriste-

ligt-europaeisk Statsforbund < (le grand desscin),

og Abbd St. Pierre (Charles Ir£n£e Castel) vakte
europteisk Opsigt med sin *Projet de paix per-
pttuelle entre Its souverains chritiens 1713, der
anbefalede den. Principielt religiose Freds-
venner vare Mennoniter og Kvoekere (W. Penns
Skrift om F. 1693), og Forfattere saa forskel-

lige fra dem som Cyrano de Bcrgerac og
Swift udbredte Had til Krigen. Oplysningstidens
Idealister, der, modsat Kontraktisterne, saa hen
til Naturtilstanden som Guldalderen, mente,
at F. kunde virkeliggeres ved at modarbejde
Overcivilisation, det absolute Kongedomme og
de staaende Hsere (Rousseau). Det sidste blev
Oplj'sningsmsendenes Feltraab: Genindforelsen
af Folkenes Ret vil blive F.s Sikring. Voltaire
erklsrede Krigen for Djssvelens Vnrk og en
europteisk Krig for Borgerkrig, Mirabeau troede
Ojeblikket ncer til at standse Krigen ved Folk-
enes Frihed, og Revolutionen proklamerede
Krig mod Konger, Fred for Folkene! Kants
beramte Bog >Zum ewigen Friedenc 1795 an-
befalede Folkenes Selvstyre, staaende Htercs

Afskaffelse, Folkefederation og Ikke-Interven-
tionsprincipct. Efter Revolutionen og Napo-
lfons-Krigene nad Europa ved den hellige Al-

liances (1815) Anerkendelse af Fr. Baaders
Program (>Ueber das durch die franz6s. Revo-
lut. herbeigefubrte Bedurfniss einer neuen u.

innigeren Verbindung der Religion und der
Politik) en 40-Aars Fred, trods al Reaktion
mod Folkefriheden, etVidnesbyrdom, at Fyrste-

magten ikke var Fredens fadte Fjende (I, 57).

De demokratiske Forfatningers Sejr har ogsaa
vist, at Fredsagens Hindriuger ligge dybere.

Fredsagens Baerere i vort Aarh. have dannet
talrige Fredsforeninger hele den civili-

serede Verden over, der gennem Agitation i

Pressen, ved Pjecer og Meder arbejde for in-

ternationale Voldgiftsdomstole, for Afvsebning,

for Afgarelse af nationale Stridsspergsmaal ved
Folkeafstemninger, for Opdragelse af en freds-

venlig Slaegt (Revision af Lsercbegerne i Historie

osv.). Den ferste dannedes af Kvsekere i London
(W. Allen), og seerlig den amerik. Kvseker, Elihu
Burrit (I, 422) har bidraget til dercs Udbred-
else. 1848 holdtes den forste Fredskongres i

Bruxelles. Det i Bern oprettede Internationale

Fredsbureau stattes ogsaa af Stater (Norge).

8
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114 Fredsagen — Freewill-Baptists.

Blandt Skrifter, der i vide Kredse have vakt
Afsky for Krigens baade aandeligt og materielt

edeleeggende Virkninger, maa nsevnes Bertha
v. Suttners >Die Waffen nieder« (1889). — Blandt
Jurister og Politikere (se Schlief, Der Friede

in Europa) er der arbejdet paa at fremme
en international Procesret og grundlagt det

hejt ansete Institut de droit international,

der har holdt Mader i forskellige Hovedstaeder.

Folkenes bevilgende Myndigheder krseve Rust-

ningernes Standsning, og Statsmcend som J.

v. Bloch have belyst den fremtidige Krigs

uhyggelige militaere, sociale og politiske Betyd-
ning. Paavirket af denne Formatters Bog om
Krigen foranledigede Czar Nikolaj II 1899 en
Fredskongres afholdt i Haag, hvis praktiske Re-
sultater udover at fuldstsendiggore Genfcr-Kon-
ventionens Bestemmelser (1864) om Humanitet
under Krige, dog synes ringe. — Stor praktisk

Betydning for Opretholdelsen af Freden har
det ved Samfaerdselsmidlernes rivende Udvik-
ling foragede internationale Erhvervsliv, der
har fremkaldt Konsulatsvaesenet og talrige in-

ternationale Retsbestemmelser, endvidere de
gennem Pengelaan skabte ekonomiske lnteresser

i udenlandske Landes Velfaerd, samt endelig den
stterkt stegne Udveksling af aandelige Vterdier

(Literatur, Kunst). — Voldgiftstanken har prak-
tisk vaeret brugt ved adskillige vigtige Strids-

punkters Udjaevning mellem de sterre Stater

og Stormagterne have garanteret Smaastater
Neutralitet. En vigtig Faktor i Fredsarbejdet
er endelig Socialdemokratiets internationale
Bestrebelser.

Men hvor store de lnteresser end ere, paa
hvilke Fredsvenner grunde deres Arbejde, viser

Erfaringen dog klart, at de for Folkeegoismen,
naar Lidenskaben ssettes i Bevasgel.se, uden
sterre Vanskelighed kunne tilsidesrettes. Krigen,

der, trods sine sargelige Virkninger, ofte ogsaa
har haft heldbringende, vsekkende og rensende
Betydning som Nationernes >Tugtemester< (Ta-

citus), har da ogsaa fundet talrige Forsvarere
(v. Moltke: >den evige Fred er en Drom og
ikke engang en smuk Dremc), og Tillwengere

af Darwins Teori have prist dens Nodven-
dighed for Udviklingen. Fra et kr. Standpunkt
set, afhsenger Fredsagens Fremtid af det mo-
ralsk-religiese Livs Kraft (se Art. Fred); bygges
Retsudviklingen kun paa det ved >Interesser<

skabte Grundlag, vil Usikkerheden snart vise

"ig °g 8've Spillerum for macchiavellistiske
Statsmsends opportunistiske Virksomhed. Alle-

rede under den vsebnede Fred sker jaevnlig Be-
nyttelsen af Overmagtens Uretfrerdighed, og
indadtil sikrer udvortes Fred ikke mod de
sociale og okonomiske Kampe, hvis Voldsomhed
ikke giver Krigens noget efter. J. O. A.

Fredshilsen. Efter Lk. 24, 36; Joh. 20, 19.

21. 26 (jvfr. Joh. 14, 27) blev den, ogsaa blandt
Joderne brugelige Hilsen: >Fred v«ere med
eder!< optagen i de gr. Liturgier som: >Fred
over alleU (tlonvn namv\ og til denne Hilsen
svarede Menigheden Prajsten: »Og med din
AandU I den vesterl. K. traadte Hilsenen:
>Herren vrere med eder!< (Dominus oobiscum)
mere i Forgrunden, og der blev det en Forret
for Biskopperne, som Kristi Stedfortredere, i

de Messer, der have Gloria in excelsis, for Kol-
lekten, at lyse Fred over Menigheden med

Ordene: Pax vobiscum. I evang. Kirkesamfund
har Herrens F., uden at have opnaaet fast Plads

i Liturgien, mange Steder skaffet sig Indgang

t. E. som et Tilheg til Velsignelsen, og dens
Betydning som Del af K.s Arv fra Herren er

navnlig fremhsevet af Grundtvig.

Fredskys. I Slutn. af nogle af de ap. Breve

(Rom. 16, 16; 1 Kor. 16, 20; 2 Kor. 13, 12;

1 Thess. 5, 26; 1 Pet. 5, 14) Andes en For-

maning til at hilse med et Kys, maaske som
en Efterligning af en Skik i Synagogen. Dette

Kys skulde vrere et Udtryk for den broderlige

Kaerlighed og den broderlige Tilgivelse (Mt. 5,

37). Ved Midteu af 2. Aarh. flk F.set Plads i

Nadverlitnrgien, og der var det ltenge, skent

indsat paa forskellige Steder, i fast Brug. Naar

der var sagt: >Fred over alle!< kyssede ferst

Klerikerne hinanden, og derefter fulgte Menig-

hedsmedlemmerne deres Eksempel. Endnu i

Innocents Ill's Dage var F. i Brug ved Guds-

tjenesten, men na'ppc alle Vegne, og i Reglen

vist kun ved Paasketid. Det var efterhaanden

bleven mere almindeligt at kysse Altret, Nadver-

elementerne, Prestens Stola, Relikvier eller

Evangeliebogen, stundum ogsaa Prestens Haand

;

nogle Steder havde man endog en sserlig Kys-

Tavle (osculatorium, instrumentum pads) af

Metal med et Billede af Korset, der i Beg.

blev rakt frem til alle, senere kun til Pnesterne.

I 19. Aarh. sogte R. Rothe og Bunsen (I, 419)

at genindfere F.set ved den tyske Gudstjeneste

paa Capitolium. — Ogsaa ved Daaben flk F.set

Plads som Tegn paa den indbyrdes broderlige

Kaerlighed ; i de ap. Konstitutloner omtales det

ved Biskoppernes Ordination, senere ogsaa hos
Psevdo-Dionysios, i Gregor d. st.'s Sacramcn-
tariam og i de asterl. Liturgier. Ved ^Egte-

skabers Indgaaelse var F. ofte Seglet paa den
afsluttede Kontrakt mellem Mand og Kvlnde
(jvfr. Qvintilians: uxorem aut maritum tantum
osculo putari). Og ogsaa de dode gav man F.;

navnlig i Klostrene var denne Skik almindelig.

Freewill-Baptists er en Gren af Baptisterne,

der stammer fra Amerikaneren Benjamin
Randall i New Durham. B. R. udgik fra

Kongregationalisterne, men blev Baptist, uden
dog at ville godkende Calvins Lffire om
Forudbestemmelsen og den uimodstaaelige

Naade, som Baptisterne dengang holdt fast

ved. Af den Grand bred Baptisterne med ham
1779, ogAaret efter dannede han med 2 andre
Baptistpnester den ferste F.-B. K. Mange slut-

tede sig til disse saakaldte Freewillers, navnlig
i de nordlige Stater; i de sydlige havde denne
Denomination kun faa Tilhtengere, fordi den
var en afgjort Modstander af Negerslaveriet.

Allerede 1835 fremkom Konferensen for F.-B~
med en Fordemmelse af dette. 1841 sluttede

New Yorks Free-Communion B. sig til F.-B.^

men senere mistede disse mange Tilhaengere

ved den adventistiske Bevregelse. F.-B. have
fremsUllet deres Lasre i en Treatise, der 1832
blev affattet af Generalkonferensen, og som
siden er bleven gennemset. I denne symbolske
Bog ha?vde de Guds frie Naade, Menneskets
Frihed baade til at folge og til at modstaa Guds
Kaldelse, og tillige det aabne Nadverbord (open
communion). Hvert andet Aar holde de en
Generalkonferens, og desuden have de aarlige

og fjerdingaarlige Mader for mindre Kredse-
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Hver Kirke har foruden sin Priest ogsaa Dia-

koner, der hjselpe til ved Daaben og Nadveren,

som uddeles hver Maaned. Siden 1791 have
de haft kvindelige Predikanter, og Kvinder
ere ikke udelnkkede (not debarred) fra at mod-
tage den samme Indvielse (Ordination), som
Msendene. 1895 havde Denominationen i 33
Stater, navnlig i Norden og Vesten, 1586 Me-
nigheder med 87,898 Nadvergaester. I Staten

Maine, som er deres faste Borg, have de 16,294

Medlemmer.
Freiburg i Breisgau, Badens 3. sterste Stad,

er bekendt ved sin Domkirke, hvis aeldste (ro-

manske) Del stammer fra 1230—50; en Del af

Langhuset og det store Taarn tillaegges af

nogle Erwin fra Steinbach (I, 798); i Dec. 1513
blev Kirken indviet. Universitetet blev op-
rettet 1455 ifelge Calixts Ill's Bulle, men traadte

ferst i Virksomhed 1457. Ved det virkede i

16 Aarh. Mend som Eck, Faber, Geiler af

Kaisersberg og Thomas Mnrner (Schreiber,

Gesch. der Universitfit F. I—III, 1857—60).
Ved Bullen Prooida solertqoe af 16. Aug. 1821
(hvortil senere kom Leo XH's Bulle Ad Do-
minici Gregis custodiatn af 11. April 1827)
gjorde Pius VII F. til et jErkessede. jErke-

bispen af F., der er den evre-rhinske Kirke-

provins's Metropolit, har 4 Lydbiskopper : Rot-
tenburg, Mainz, Fulda og Llmburg. Blandt
F.s iErkebisper maa isaer uaevnes: Hermann
von Vicari (1843—68), efter hvis Dod jErke-
stolen stod ledig i 14 Aar (se Art. om ham).

Freisiag, By i Ovre-Baiern ved Moosach,
var tidligere Saede for en baiersk Fyrstebiskop.

Ifelge Konkordatet 1817 mellem Kong Max
Joseph I og Pavestolen blev Blspedemmet F.

forandret til jErkebispedemmet Munchen-Frei-
sing, se Munchen.
Frelsens Haer er ndgaaet fra en Gren af

Metodismen, den saakaldte JVeu> Connexion (se

d. Art.). Dens aandelige Ophavsmand er Wil-
liam Booth (I, 361), der ved Fedselen til-

horte den anglik. Statsk., men som i en Alder
af 13 Aar med sin Faders Samtykke sluttede

sig til Wesleys Disciple. 15 Aar gl. oplevede
W. B. en metodistisk Opvsekkelse, og kort efter

begyndte han at holde Friluftspreedikener. 24
Aar gl. blev han en af New Connexion's Praester

og virkede ferst i London. Da han paa en
Missionsrejse til Guernsey havde fremkaldt en
stor Vaekkelse paa 0en, blev han kaldet til

York, Sheffield, Leeds og Halifax, senere til

Yarmouth, Birmingham, Bristol og andre Steder,

og overalt, hvor han praedikede, viste der sig

staerke Vaskkelser. Metodisterne vare dog ikke
helt tilfredse med det excentriske Vaesen, han
paa sine Rejser lagde for Dagen, og de segte

at bringe ham til Ro ved at anvise ham en
Virksomhed i Halifax og senere i Gateshead
ved Tyne; men B. vilde ikke lade sig binde.

Han troede paa sit Evangelist-Kald og bred
1861 med New Connexion, navnlig tilskyndet

af sin Hustru, Catherine B., f. Mumford,
(I, 362), der allerede et Aar i Forvejen paa for-

skellige Steder var optraadt som Pnedikant.
For havde man nok set Kvinder prcedike, men
det var usaedvanligt, at en Kvinde, som Mrs.
B., fremtraadte med den Paastand, at det var
hendes Pligt at prtedike.

W. B. og nans Hustru begyndte deres Virk-

somhed i Cornwall, Metodismens gamle og faste

Borg; derpaa henlagde de deres Arbejde til

Mellem-Englands store Handelsbyer, og 1865
kom B. igen til London. I Whitechapel, hvor
han havde rejst et Telt til Vsekkelses-Guds-
tjenester, fattede han Planen til et Missions-
arbejde blandt de dybest sunkne. Lidt efter

lidt udvidede han sin Virksomhed til at

blive en saakaldet East London Christian Mis-
sion, der med Held kastede Garnet ud blandt
Londons Tyve, Drukkenbolde og Skeger. Efter
1870 bredte denne >kr. Mission<, som den i

Reglen for Kortheds Skyld kaldtes, sig ogsaa
til Provinserne, men da Arbejderne vare komne
fra forskellige Lejre, var der en vis Uensartet-
hed i Arbejdet. Dette kom navnlig frem, da
B. i 1872 en Tidlang blev faengslet til Syge-
lejet; og beri saa baade han og hans Hustru
en stor Fare. Maalet for dem var at udlese
alle af de konfessionelle og sekteriske Begraens-

ninger, saa at >Missionen< kunde vlrke som
en Mand, i Lydighed mod en Vilje. Kun der-

ved vilde den efter deres Mening blive saa
>aggressiv<, som den hurtle vaere.

I Okt. 1877 havde >Evangelistenc Cadman,
en tidligere Kaminfejer, i Whitby paa Eng-
lands 0stkyst, betegnet det Arbejde, han der
vilde gore, som >Krigen i Whitby c, og givet

Missionen Navnet >Halleluja-Haeren«. Kort
efter, da der skulde udgives en Skildring af
Missionsarbejdet, skrev den energiske George
Railton, som Haeren skylder saa meget: >Den
kr. Mission er en frivilllg Haer af omvendte
Arbejdere<. >Nej<, sagde B., >vi ere ikke fri-

villige; thi vi fele, at vi maa gere, hvad vi

gore, og at vi kun opfylde vor Pligtt. Han
streg saa Ordet >frivillig< ud og skrev oven
over: salvation, saa at der kom til at staa:

»Den kr. Mission er en Frelsens Haer af om-
vendte Arbejderec. Saaledes flk >den kr. Mis-
sion* det Navn, der har gjort den beremt i hele
Verden — og Navnet drog mange Konsekvenser
efter sig. Der gik i den felgende Tid Militar-

isme i den metodistiske Vaekkelse. Lederen
blev >General<, Konferenserne >Krigsraad<;
>Haeren < flk sin Fane med >Blod og Ild< —
Kristi Blod og den Hellig-Aands lid — og 1878
ogsaa sin >Soldaterbog< (Orders and Regulations

for the Salvation Army), en Efterligning af Sir

Garnet Wolseleys >SoIdaterbog< for den eng.

Haer. Samtidig flk den ogsaa kvindelige Of-

ficerer (>Halleluja-Pigerc, Hallelujah Lasses),

Kadetskoler (training homes) og et eget Organ

:

>Krigsraabet< (the War Crg), et Ugeblad, hvis

ferste Nr. udkom 27. Dec. 1879; efter 1883
udkommer det 2 Gange ugentlig. Allerede 1884
blev det trykt i 400,000 Eksemplarer, saa at

det, hvad Lresekredsen angaar, hurtig kom
paa Hejden med de store eng. Aviser.

1880 bar G. Railton Haerens sejrrige Fane
til Nord-Amerika, og for at vaekke sterre Op-
sigt der havde Medlemmerne anlagt Uniformer.
Forfaerdigelsen af disse skaffede Haeren en be-

tydelig fast Indtaegt, og de uniformerede Frelses-

soldater vare noget nyt, der gjorde Indtryk paa
mange. 1881 blev >Angrebet< rettet mod Ko-
lonierne, ferst mod Adelaide i Syd-Australien,

og i April s. A. besluttede Generalens Darter,

Miss Catherine B. (I, 362) at storme Satans

Forter i Paris. Et Aar efter >Invasionen< i

8*
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Frankrig kunde >Marskalkinden«, som hnn
gerne kaldes, som >Trofa?er< fremvise fl. om-
vendte Parisere og Pariserinder.

Det gik dog ikke alle Vegne af uden >Slag«.

I England dannede Restavratererne endog
stundum en Modhax, der skulde forstyrre F.

H.'s Arbejde, den saakaldte Skeleton Army,
>Skelet-Haeren«, hvis Fane bar et Dodning-
hoved og Knokler ; hvor F.s H. sang sine Psalmer,
hujede >Skelet-Hseren< for at forstyrre Om-
vendelsesarbejdet. Regeringen fandt det der-
for tilsidst raadeligst at forbyde Hserens larm-
ende Processioner, men Forbudet blev over-
traadt, og derved flk Hseren sine Martyrer. For-
folgelsen ogede dog kun dens Rsekker, og fl.

Biskopper, som Biskop Tait af London, udtalte
sig sympatetisk om den. Snart kunde Times
i en ledende Artikel tale om >en Sky af bi-

skoppelige Vidner om General B.'s Fortjenester«,

og Pressen stillede sig lidt efter lidt belt paa
Hserens Side. Rige Pengemidler strommede
ind, saa at >Hovedkvarteret< kunde flyttes fra

Whitechapel til Queen-Victoria Street. Og alle

Vegne fra indlob der >Sejrs-Bulletiner<, som
meldte om Hasrens Fremgang. Mr. F. de Lau-
tour Tucker plantede Fanen i Indien, hvor
F.s H. snart vandt >Sejre«, der overstraalede
alle Missionsselskabers. Keshab Cbander Sen
(I, 378) tog sig af dem, og da de ikke lagde
Vsegt paa Daaben, kunde der i Lobet af kort
Tid meldes om »Hvervinger< i Tusindvis og
om Masser af >indfodte Offlcerer<. 1882 be-
gyndte Frk. Hanna Ouchterlony Kampen i

Sverig, og ogsaa mod Danmark, Norge og
Schweiz, hvor det kom til alvorlige Konflikter,
rettede Hseren sine Angreb.

I England selv var der 1884 kommen en
vis Ro i Tingene; men saa fandt Generalen
paa noget nyt. 1884 aabnede Hseren et Hjem
for faldne Kvinder (rescue-home), og 1885 ud-
sendte Generalen Cellar-, Garret- og Gutter-
Brigades af Slum-Sisters, der tog sig af Ren-
ligheden i de fattige Hjem, og en Drunkards-
Rescue-Brigade bragte de fulde Folk i Hus og
gav dem Kaffe. For at standse »den hvide
SlavehandeN (Salget af unge Piger til Utugts-
huse) forbandt s. A. en af Generalens Sonner,
Bramwell Booth, sig med Mr. Stead, Redak-
taren af Pall Mall Gazette, og Mrs. Josephine
Butler (I, 424) om at undersege Lastens Huler
i London, og Mr. Stead offentliggjorde derpaa
Maiden Tribute of Modern Babylon (dsk Overs.
1885), der vakte en uhyre Opsigt. Generalen
og nans Hustru agiterede i hele England for
en iEndring i Criminal Law Amendment Act,
der skulde ssette Vaernetiden for Pigebarn op
fra det 13. til det 18. Aar, og i Lobet af 17
Dage flk en Petition herom 343,000 Under-
skrifter. Under den offentlige Menings Tryk
satte Parlamentet Lavalderen op, dog kun til

det 16. Aar. Derpaa fremkom Generalen med
et Forslag til et internationalt Foretagende,
der skulde vterne unge Piger og frelse faldne
Kvinder; men denne Plan traadte en Tidlang
> Stygge paa Grand af en Proces, der knyttede
sig til Mr. Steads Afsloringer (the Armstrong
case).

Efter en Rejse til Canada holdt Generalen
(28. Maj — 4. Juni 1886) Haerskue over sine
Tropper, og de 120,000 Personer fra alle Ver-

dens Lande, der da medtes i London, vidnede
om Bcvsegelsens internationale Karakter. I de
folgende Aar blev der gjort alvorlige Forseg
paa at gore Erobringer i Tyskland og paa at
faa storre Fremgang i Schweiz ; men der stodte

Hseren stadig paa store Vanskeligheder. Vterre

gik det dog i Holland; ogsaa der blev dog
Modstanden tilsidst besejret. I de folgende

Aar indlob den ene Sejrsbulletin efter den
anden fra Belgien, Italien og Ungarn, men fra

Spanien kunde Frelsessoldaterne kun melde
om Nederlag. 15. Juli 1890 holdtes Hserens
Jubilseum med stor Reklame (>Monstre-Knse-

bojning< osv.) i London, og fra sin Dodsseng
sendte Generalens Hustru de forsamlede Frelses-

soldater sin sidste Hilsen; den var trykt med
ksempestore Bogstaver paa et blaat Baand. der
lidt efter lidt blev rullet op. Hun dade i Clac-

ton 4. Okt. 1890 >under Hserens Banner* og
blev jordffestet med den sterste Hajtidelighed.

Hendes Jordefserd var ogsaa en stor Reklame.
Kampen mod den hvide Slavehandel havde

givet Generalen et endnu dybere Indblik i de
store Stseders sociale Elendighed, og allerede

medens bans Hustru levede, havde han be-
gyndt at gruble over Losningen af de sociale

Spargsmaal. Han havde i London og anden-
steds aabnet Herberger for de allerfattigste, og
i sin Hustrus Dedsaar fremstillede han sine

sociale Planer i In darkest England and the

Way out, efter at Mr. Stead i Review of the

Reviews havde gjort Reklame og prist Bogens
Forf. som >vor Tids store Apostelc. Efter
Udgivelsen af Generalens sociale Program er
Hserens Arbejde traadt ind i et nyt Stadium,
i hvilket den sociale Interesse synes at skulle

faa absolut Overvsegt. Generalen har utrsette-

llg inspiceret Soldaterne i alle Verdensdele, og
den nye sociale Streng, han har faaet paa sin

Bue. har indbragt ham stor Sympati og Hjaelp

fra nye Venner. Navnlig have de forskellige

Herberger, der ere oprettede i en Maengde af de
storre Stseder, og Forseget med de salvation-

istiske Kolonier aabnet Hseren mange Dore.
som for vare stseugede. Da Generalen 10. April

1899 fejrede sin 70. Fadselsdag, led der fra

Hseren et enstemmigt Raab om, at man tro mod
de gamle Grundssetninger, fremdeles vilde

ksempe for »de to SS< — souls and sovereigns,

Sjaele og Penge!
Hvorledes skal Masserne erobres for Kristus ?

Det var det Problem, F.s H. fra Begyndelsen

sogte at lose, og Losningen skulde ligge deri,

at Kristendommen blev mere >angribende<

(aggressiv). Den Valplads, Haeren udsogte sig,

var den 5. Stand, det Samfundslag af ulykke-
lige og forkomne, der ligger lavere end den
egentlige Arbejderstand, og hele det ydre Ap-
parat af Reklame, den bruger, har til Formaal
at gore Indtryk paa de allerfattigste. Dertil

sigter dens ejendommelige Sange, der naesten

altid ere Kampsange, dens Guitarspil, dens
Processioner og Gadeprsedikener og de for-

skellige dramatiske Optrin, den arrangerer,

dens offentlige Bryllupper, dens store Begrav-

elser og dens >Udstillinger«.

F.s H. er som kirkehistorisk Faeuomen at

regne for en ny Form af den svsermerske En-
tusiasme, der ofte er kommet til Syne i K.s

Historie, t. E. i Middelalderens Svobebrodre
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og Halleluja-Bevsegelse. Dens Dogmatik, om
man tar tale om en saadan, laere vi at kende
gennem Doctrine and Discipline of the S. A.

og af en Afhandling af Generalen i Contem-
porary Review for 1882. Han-ens Troshere har
et afgjort reformert, nsermere bestemt radi-

kalt metodistisk Praeg, og der lsegges aldeles

ingen Vsegt paa Sakramenterne; dem kan man
brnge og undlade at bruge, ganske som man
vil. Vanddaaben nytter intet; Aandsdaaben
(lid og Blod) er alt. Men Generalen fralasgger

sig Mistanke for at have Sympati med den
moderne Rationalisme. >Vi tro<, siger ban, >af

ganske Hjerte paa K.s 3 Symbolerc ; og Biblen

saettes hejt af F.s Her. Kristi Efterfolgelse(som i

Middelalderen > Kristi fattlge Livs Efterf0lgelse<)

er 6t og alt for Salvationisterne, og fra Metod-
ismen have de arvet Lsren om den ojeblikke-

lige Omvendelse: Kl. 5 en Drukkenbold, Kl.

5*/
4 et frelst Menneske. Hovedsagen for dem

er ikke Troen, men Helliggorelsen, den fuld-

komne Helllggorelse (to be fully saved, mod-
sat to be saved), der dog ikke, efter Booths
Mening, kan naa til den syndelese Fuldkom-
menhed (sinless perfection), som Metodismen
ofte har talt om. Til Helliggorelsen kommer
man ved forst og fremmest at forsage alle

>tvivlsomme< Ting (Rom. 14, 23), saasom To-
baksrogning, Nydelsen af Vln og staerke Drikke
og den moderne Klaededragt, ved at give sig

selv og alt, hvad man ejer til >Krigens Fremme<
(to promote the war), og ved en fast Tro paa,

at den, der lever i den af Hseren paabudte For-
sagelse, ved Kristi Blod bliver rcnset fra al

Synd. > Kristi Blod og den Hellig-Aands Hd<
ere ikke alene Indskriften paa F.s H.s Fane,
men tillige det mest sammentrangte Udtryk
for dens Dogmatik. Hseren har sserlige Ri-

tualer for ^Egteskaber mellem Frelsessoldater,

for Begravelser og for Bornenes >Overgivelse

til Herren og Heeren<, der stiller den kr. Daab
i Skygge. Dens inderste Vsesen er sekterisk;

Ordet K. bar ingen Betydning for den, og det
er dens Tro, at den selv skal trade i Steden
for de tidligere Hundredaars Kirkesamfund
(Fr. Nielsen, F.s Hser 1890; Th. Kolde, Die
Heilsarmee, 2. Aufl. 1899). Om det statskirkl.

Modstykke til F.s H. se Art. Church Army (I,

508). Fr. N.
Frelsens Orden (ordo salutis) er den Be-

narvnelse, hvornnder man i den lutli. Dogmatik
plejer at sammenfatte de sukcessive Stadier
paa Frelsestilegnelsens Vej eller Rsekken af de
Udviklingsmomenter, hvorigennem Frelsen fuld-

byrder sig i det enkelte Menneske. Da denne
Udvikling bestaar i Modtagelsen og Tilegnelsen
af, hvad Guds Aand virker og sksenker, be-
naevnes dens Indbold ogsaa som >Naadevirk-
ningerne<.
Den aeldste luth. Dogmatik talte ikke om en

saadan F.s O., men nojedes med at behandle
de enkelte Led, hvorom der var Strid med de
andre Kirkesamfund (navnlig Tro, Retfserdig-

gorelse, gode Gerninger). Fra Midten af 17.

Aarh. begyndte man at samle alle Leddene til

en afsluttet Rsekkefolge, under forskellige En-
hedsbensevnelser, f. E. den Hellig-Aands til-

egnende Naade; farst i Pietismens Tidsalder
opkom det senere almindelige Navn >F.s 0.<.

LeddenesTal var hyppigst felgende sex: Kald-

elsen (vocatio), Oplysningen (illuminatio), Om-
vendelsen (conversio), Genfodelsen (regeneratio),

Guds Iboen i de troende (unio mystica), Hellig-

gorelsen (sanctificatio) ; men undertiden til-

fojedes flere, saa som Retfserdiggorelsen (justi-

ficatio) og Herliggorelsen (glorificatio).

Det ligger i Sagens Natur, at der kan tales

om bestemte Stadier paa Frelsestilegnelsens

Vej; thi Frelsesprocessen er en organisk Ud-
vikling, hvis Indhold og Hovedtrek maa vsere

faelles for alle, hvor meget end de individnelle

Forskelle gore sig gseldende i det enkelte. Jvfr.

Ap. G. 26, 17—18 (Jeg sender dig til Hed-
ningerne, til at oplukke deres 0jne, for at de
maa omvende sig fra Morke til Lys og fra

Satans Magt til Gud, for at de kunne faa Synd-
ernes Forladelse og Lod blandt de helliggjorte

ved Troen paa mig) og Rom. 8, 30 (Dem, han
har forud bestemt, dem har han ogsaa kaldet;

og dem, han har kaldet, dem har han ogsaa

retfserdiggjort; ogdem, han har retfaerdiggjort,

dem har han ogsaa herliggjort); vi minde ogsaa

om Luthers Ord i den lille Katekismus under
Forklaringen af den 3. Trosart.: »den Hellig-

Aand har kaldet mig ved Evangeliet, har op-

lyst mig med sine Gaver, har helliget og op-

holdt mig i den rette Tro<. Men Sporgsmaalet

er her, hvor mange Led der med begrebs-

msessig Ret kunne adskilles og opstilles i en
systematisk Fremstilling. Ud fra dette Syns-

punkt vil Troslseren ikke kunne beholde Rsekken

i den af de gamle Dogmatikere givne Form.
Herliggorelsen kan ikke medregnes, da den
borer ind under Menighedens hinsidige Fuld-

endelse, ikke under den jordiske Udvikling.

Heller ikke Retfserdiggorelsen borer herhen,

da den ikke udtrykker noget, der foregaar i

Mennesket som Led i dets Tilegnelse af Frelsen,

men udtrykker Guds irikendende Dom over
Mennesket. Hvad endelig de ovrige Led an-

gaar, da indeholder Rsekken ikke blot saadanne,

der virkelig udgore hvert sit enkelte Stadium og

saaledes kunne adskilles fra hverandre i Tids-

folge, men ogsaa saadanne (illuminatio og unio

mystica), der ere til Stede gennem alle eller

flere Stadier og derfor ikke kunne sideordnes

med de andre. Skal Fordringen om en sukcessiv

Fremskriden fastholdes, vil der kun kunne ad-

skilles 3 Trin: Kaldelsen, Genfodelsen (med
Omvendelsen) og Helliggorelsen. Under dlsse

Overskrifter vil hele Frelsestilegnelsens alsidige

Udvikling kunne samles. P. Af.

Preiser, se Jesus Kristus.

Frelserens Orden, se Birgittinerordenen (I,

325).

Fremantle, William Henry, eng. Teolog af

udpraget bredkirkelig Retning, fodtes i Swan-
bourne 12. Dec. 1831. Han gik 1 Skole 1 Eton,

studerede i Oxford og blev prsesteviet 1856.

1861—82 var han Kapellan hos Dr. Tait, baade

medens denne var Biskop af London, og da Tait

var bleven jErkebiskop af Canterbury; 1882

blev F. Kannik i Canterbury og tutor i Balliol

Kollegium i Oxford, 1895 dean 1 Ripon. 1883

var han Bampton-lecturer (The world as the

Subject of Redemption). Han har desuden bl.

a. skrevet: Reconciliation to God through Jesus

Christ (1870), Church Reform (1887) og oversat

Skrifter af Ruflnus og Hieronymus.
Fremling, Matthens, sv. Filosof, f. 1 Malmo
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1745, studerede i Land 1762—70, blev Dr.

phtt. i Greifswald, Docent i Fysik ved Lunds
Universitet 1771, studerede siden i Upsala og
Stockholm (her Anatomi og Medicin) og be-

klaedte derefter o. 40 Aar til sin Dad 1820
den Lterestol i Logik og Metafysik i Lund,
hvis mest fremragende Indehaver har vteret

(1720—30) den beromte Andr. Rydelius, Grund-
laeggeren af sv. Filosofl, ja af den moderne sv.

literaere Kultur. De sv. Filosofer i Lund have
endnu ikke fundet deres Historiker, men sikkert

er det, at F. indtager en betydelig Plads blandt

dem. Vel hedder det sig endnu, at Upsala-

Filosofen BoSthius skal have sagt om F., at

han var en >framling< i Filosofien. Men det

Ijener nsermest kun til Karakteristik af de
akademiske Forhold i Sverig til visse Tider.

AHe andre have vidnet anderledes om F. Som
seldre samtidig til den Kreds af glimrende og
begavede Lserde, der, samlede om C. A. Agardt

og Es. Tegner, i sin Tid gjorde Lunds Uni-

versitet til en Arne for den hejestc Kultur,

har F. isaer af de novate 2 Msend et udmsrket
Vidnesbyrd. Ogsaa alle senere bekraefte det,

isser den beramte Prof. Axel Nyblaus i Lund
(oprindelig tilharende Bostrdms Skole i Upsala)

i sit Skrift >Den filosoflska forskningen i Sve-

riget. Tegnere herlige Kvad ved F.s Dod giver

maaske det bedste Billede af Manden.
Som Skaber af en egen Lsererbygning er F.

vel ikke kendt, men desto mere beramt er

han for den Klarhed, Finhed, Skarpsindighed

og Sundhed, hvormed han fremstillede og be-

demte de forskellige samtidige Filosofer i de
store Kulturlande. Paa denne Opgave lagde

F. storstc Vaegt, uden dog at blive en protevs-

agtig Eklektiker. Som en udmaerket Redegarer
og selvstsendig Bedemmer af Rants Under-
sagelser om Gud og Udedeligheden forskaffede

han sig Leopolds dybe Beundring. Da F. siden

fordybede sig i Schellings Filosofl, ikke blot som
Genstand for en teistisk Tsenkers Kritik, men
ogsaa som Barer af nye og haje, i den nsermest

foregaaende Filosofl oversete Tanker (sserlig

Guds Immanens og umiddelbare Naervaerelse i

Verden), medfarte det en mserkelig Skriftveks-

ling mellem F. og Universitetskansleren Lars

v. Engestrem, en Modstander af Schellings Fi-

losofl og taknemmelig Elev af F.s Forgjenger Ne-
lander. Skriftvekslingen, som Andes gengivet

i Kahls >Tegne> och hans samtida<, vidner
om F.s Mod m. H. til Forsvaret for den aka-
demiske Lrerefrihed, men sluttelig ogsaa om
den retsindige Kanslers sunde Omdamme. F.s

udimerkede Redegorelse for sin Laerervirksom-

hed fuldender det Billede, som Tegners Digt

paa sin Vis har givet. I denne Redegarelse

finder man, at F. ogsaa med Iver omfattede
de til hans Lsrerstol horende Oiscipliner: Pae-

dagogik og Didaktik. Til Karakteristik af den
elskede og beramte Lserer kan sluttelig ogsaa
anfares det Ord, der ytredes ved hans Dad og
tilskrives enten den alvorlige og kraftige Teolog
Henrik Schartau eller dennes naere Ven og
Sjaelsfraende, den ansete Anatom og Fysiolog
A. Florman: >Nu har F. gatt hem<. P. E.
Fremmedartiklernc (arlieuli pro peregrinis)

er Navnet paa en Rsekke Spergsmaal om Tros-
laerdommene, som ifelge Kong Frederik II's

Befaling skulde forelaegges alle fremmede, der

vilde tage Bolig i Danmark og Norge. Anled-
ningen til Udstedelsen var den Indvandring
af Udlaendinge, som fandt Sted under de blodige

Religionsforfalgelser i Holland og Skotland.
Saerlig havde en Del Hollaendcre sagt Tilflugt

til Helsingar. I Begyndelsen bleve de mod-
tagne med stor Velvilje og flk 10 Aars Skatte-

frihed; men da det rygtedes, at de nok ikke
havde den her i Landet herskende Tro, men
holdt hemmelige Forsamlinger indbyrdes, >og
der brugte deres Handel og den Vis, som
Vederdebere og Sakramentere pleje at garec,

saa udgik der i Juli 1569 kgl. Befaling til Profes-

sorerne ved Universitetet om at anstille nejagtige

Undersegelser, hvorvidt det forholdt sig saa-

ledes, og at gare Indberetning derom, da Kongen
ingenlunde var til Sinds at taale, at noget saa-

dant flk Indgang i hans Riger. Resultatet blev
Udstedelsen af »Fem og tyve Artikler, som
skulle foregives alle de fremmede og Udlasn-

dinge, som begaere af Kgl. Maj. Vserelse og
Bolig i dlsse Riger, Danmark og Norgec Ar-
tiklerne ledsagedes af en kgl. Forordn. af 20.

Sept. 1569, hvori befaledes, at alle fremmede,
der vare komne her ind i de sidste 2 Aar,

eller her efter kom og vilde tage fast Bolig

her, skulde overhores, om de gav disse Ar-
tikler deres Bifald. Gjorde de det, maatte de
blive, hvis ikke, skulde de udvises af Landet.
>Befindes og nogen under et helligt Skin eller

svigelig at annamme og svasrge paa samme
Artikler, og der efter kan sparges og i Sand-
hed bevises anderledes at gore, da skal den
eller de, hvis Brest saa Andes, straffes paa
Liv og Gods uden al Naade i nogen Maade<.
Ifelge almindelig, fra Samtiden stammende An-
tagelse ere F., der indeholde de vigtigste Punkter
af den lutherske Laere, forfattede af Professor

Niels Hemmingsen. Nadverartiklen er utvivl-

somt luthersk, men uden den Tendens til kon-
fessionel Tilspidsning, der da og senere var
raadende i strengt lutherske Kredse. Efter

Udstedelsen bleve F. med den tilhorende For-
ordning publicerede i 3 Sprog (Latin, Dansk,
Tysk), og senere blev det paalagt Bisperne i

begge Riger at lade det kgl. Mandat opslaa
paa Kirkedare og Raadhuse i Kabsttederne i

deres Stifter, og med Flid vaage over dets
Overholdelse. I et Synodalmonitum fra hin
Tid paalsgges det Praesterne en Gang hvert
Aar at oplaese Forordningen fra Prasdikestolene.

I et Brev af 1576 til Kurfyrsten af Sachsen
forsikrede Frederik II, at der mange Gange
om Aaret holdtes ofTentlige Overharinger af

Kongens >forordnede Pastorer og Teologer<

over F., og at man lod de fremmede, der
underkastedes denne Prove, bekraefte deres
Udsagn med Ed. — I lang Tid vedblev, i alt

Fald lejlighedsvis, Iagttagelsen af Forordningens
Bud om Overharing af fremmede, om end i

Laengden naeppe med samme Nidkserhed som i

Begyndelsen. Det var et Vaaben, man kunde
bruge eller hsenge hen, som man fandt det
tjenligt. Kort efter den farste store Reforma-
tionsfest >sammenkaldte<, som en samtidig
Forf, siger, >Biskop Hans P. Resen 21. Febr.
1618 i Frue Kirke alle Borgere i Kbhvn, om
hvem han vidste, at de vare af anden Reli-

gionsbekendelse, og nadte dem til at svaerge

paa Frederik II's Artikler*. Der Andes nye
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Oplag af Artiklerne fra 1615 og 1643, sidste

Gang dog kun i en sterre Samling af Forord-
ninger. Men som Tiden skred, faldt Benyt-
telsen af dem mere og mere hen. Danske (og

norske) Lov(1683) indeholder ikke nogen Hen-
tydning til F. H. F. B.

Fremstad, Martinns, bekendt norsk Laeg-

pnedikant, blev fodt 22. Dec. 1830 i Birid og
dede 23. Sept. 1891. Var ferst Skolelserer, saa

Gaardbruger. Ved Siden deraf virkede han
som I.segpraedikant og nod som saadan alminde-
lig Tillid. I mange Aar rejste han som Bibel-

bud og Emissrer for den norske Lutherstift-

else. A. B.

French, Thomas Valpy, f. 1. Jan. 1825 i

Burton upon Trent, studerede i Oxford og meldte
sig 1850 til Church Miss. Soc, der sendte ham
til Indien for i Agra at grunde en hojere

kr. Undervisningsanstalt (college). Her var han
i 8 Aar og kom meget i Beroring med Muham-
medanerne, som han droges til at arbejde iblandt.

Overanstrengelse og Sygdom drev ham flere

Gauge hjem, men han gik atter ud til Indien
1862—63 som Missionar blandt Afghanerne i

Derajat (i Pandsjab), 1869—73 for at oprette

en teol. Skole i Lahore og 1877 som Biskop
for det nyoprettede Stift Lahore (for Pandsjab).

Dette Embede nedlagde han 1888 for at kunne
virke som Missionrer blandt Muhammedanerne.
Han gennemrejste derefter Mesopotamien, Sy-
rien og Palaestina samt Algier, Tunis og jEgyp-
ten og slog sig saa ned i Muskat i Arabien.

Her dede han 14. Maj 1891. Hans store Lrerd-

dom og Fromhed, hans Selvfornsegtelse og fulde

Hengivelse til Gerningen har sat dybe Spor i

Indien (Birks, Life and Correspondence of Th.
V. F., I—II, London 1895). V. Sn.

Freppel, Charles Emile, fr. Biskop, fedtes

1. Juni 1827 i Obernai i Alsace. 1852 blev
ban Kapellan ved St.-Genevieve i Paris, Aaret
efter fik han den teol. Doktorgrad, 1855 blev
han Hjffilpeherer i gejstlig Veltalenhed ved Sor-

bonnen, 1858 Professor ved Sorbonnen. Som
saadan holdt han en lang Rsekke senere ud-
givne Forelcesninger over Apologeterne og de
sidste Kirkeftedre. Da Biskop Maret (se d.

Art.) optraadte imod den paatenkte Proklama-
tion af Ufejlbarhedsdogmet, tog F. Ordet til

Forsvar for Ultramontanismen. Sidst paa Aaret
1869 blev han kaldt til Rom for at tage Del
i de forberedende Arbejder til det vatikanske
Koncilium. Under Konciliet blev han (1870)

valgt til Biskop af Angers og tog som saadan Del
i Forhandlingerne og virkede ufortroden for det

nye Dogme om Ufejlbarheden. Efter sin Hjem-
komst fulgte han med stor Interesse den poli-

tiske Udvikling, og i sine Hyrdebreve behand-
Iede han ofte de brcendende Spergsmaal, ogsaa
Forholdet til Tyskland, der laa ham, som fodt

i Alsace, sasrlig paa Sinde. 1873 maatte den
fr. Kultusminister paa Bismarcks Forlangende
give ham en blid Formaning til ikke at

volde Regeringen Vanskellghed ved en alt-

for uforbeholden Udtalelse af berettigede Fol-

elser. 1880 blev han valgt til Medlem af
Deputeretkammeret, som Ombud for Brest,

og siden genvalgt 1881, 1885 og 1889. Som
Deputeret spillede han en ikke ringe Rolle og
var en af Lederne for det romersk-katolske
Hojre, frygtet og hadet paa Grund af den hen-

synslose Veltalenhed, der var hans Styrke.
Han dede 22. Dec. 1891 (E. Cornut, Msgr. F.,

1893).

Frese, Jakob, flnsk Digter, blev fedt i Wi-
borg o. 1690 i en gammel flnsk Slaegt. Faderen
var Raadmand. F. blev Student 1703 i Abo,
flygtede i den store Krigs Tid til Sverig, hvor
han i det mindste allerede 1712 opholdt sig.

I Begyndelsen var han ansat i Kongens Kan-
celli og blev 1724 Kancellist ved Kammer-
ekspeditionen. Han dede i Stockholm efter

langvarig Sygelighed 31. Aug. 1729. Hans
Digte vare 1 Begyndelsen glade Bryllupssange
og Kserlighedsdigte, men med hans tiltagende
Sygelighed stemtes Tonerne fra hans Lyre
stedse mere alvorllgt, iser da han traadte i

Forbindelse med den pietistiske Vskkclse.
1712—28 forfattede F. >Werscr i sjukdom<,
gennemtnengte af en strengt religios Stemnlng;
desuden har han udgivet >Andelige och werds-
lige dikter< (1726), >Karta sedelarar<, >Nagra
poetiske samblingar< og >Passions-Tankar< (alle

fra 1728). A. N.
Fresenius, Johann Philipp, tysk pietistisk

Pnest, f. 1705, studerede i Strassburg, blev
1729 Pnest efter sin Fader i Niederwiesen,
derefter anden Slotsprsest 1 Giessen og 1736 Hof-
diakonus i Darmstadt. Her arbejdede F., som
1731 mod Jesuiten Weislingers Smsedeskrift

:

»Friss Vogel Oder stirb< havde udgivet Anti-
ivcislingerus, ivrigt for Proselyters grundige
Undervisning i den evang. Ltere; han fik ved
Landgrevens Hjtelp oprettet en Proselytanstalt
i Darmstadt, hvis aandelige Leder han blev.

Den optog efterhaanden og hjalp aandeligt og
timeligt over 400 Proselyter, mens mere end
600 som uterlige bleve afviste. Efter en kort
Virksomhed som Prof, i Giessen, blev F. 1743
Pnest i Frankfurt a. M., senere tillige Senior
for Byens evang. Prtesteskab indtil sin Ded
1761. FrederikVaf Danmark tilbed ham for-

gives Generalsuperintendenturet 1 Slesvig. —
F.s Betydning ligger dels paa det praktisk-pa-
storale Omraade, dels paa det polemiske. Mest
kendt er hans Navn bleven ved hans »Beicht-

und Kommunionbuch< (1746, 10. Aufl. 1885;
overs, paa Dsk 1765, 7. Opl. 1853; paa Svensk
1753, 10. Opl. 1861). Af hans andre Opbyggel-
sesskrifter (>Pastoralsammlungen<, I—XXIV,
1748—60; >Heilsame Betrachtungen fiber die
Sonn- und Festtagesvangelien<) ere Dele overs,

paa Dsk og Svensk. — F.s Virksomhed faldt

samtidig med en sberk herrnhutisk Bevsegclsc

i Frankfurt og Omegn, der i disse Aar (Menig-
hedens saakaldte >Sichtungszeitc) undertiden
havde en svermersk Karakter. F. blev Herrn-
hutismens ivrige og forargede Modstander; af
hans polemiske Skrifter kan mevnes >VorlSuflge

Antwort, welche er denjenigen zu ertheilen

pfleget, die ihn fragen, ob sie zu der Herrnhuti-
schen Gemeine ubergehen, oder In derselbigen

bleiben sollen< (overs, paa Dsk. 1748), videre
fort i »Bew5hrte Ansichten von Herrnhutl-
schen Sachen< (I—IV, 1746—51) og >N6tige
Prufung der Zinzendorflschen Lehrart«. Til-

lige udgav han I. G. Walchs >Theolog. Beden-
ken von der Beschaffenheit der herrnh. Secte«

(overs, paa Svensk af I. Kumblaus 1749). —
Fra herrnhutisk Side, ssrligt af Zinzendorf,
blev der feeldet en haard Dom over F., fra
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auden Side (Susanne v. Klettenberg, Goethe i

•Wahrheit u. Dichtung<) skildres han som en
vrerdig og dygtig Prsest. Kn. H.

Freylinghansen, Johann Anastasins, Prsest

og Psalmedigter, f. 1670 i Gandersheim i Fyrsten-

demmet Wolfenbuttel, blev undervlst af sin

fromme Moder og fra sit 12. Aar tillige af sin

Morfader, Prxsten P61in. 1689 kom han til

Universitetet i Jena, stiftede her Bekendtskab
med Studenter af Spener'sk Aandsretning, herte

Francke i Erfurt og blev fra 1692 hans og
Breithaupts Discipel i Halle, hvor han fuld-

endte sine Studier. En kortere Tid opholdt
han sig nu i Hjemmet; men 1695 fulgte han
Franckes Kaldelse til at blive Kapellan hos
ham. Som saadan predikede han hver Son-
dag til Aftensang, forrettede Ugegudstjenesterne
og havde desuden en Del Timer i Vajsenhusets
Skole. I denne underordnede Stilling blev han
staaende i 20 Aar uden at modtage saa meget
som in Ore i Lon. Men da Francke 1715 for-

flyttedes til Ulrichskirken i Halle, blev F. hans
Eftermand i Glaucha og tillige s. A. hans Sviger-

son. Efter Franckes Dod 1727 blev hans >hejre

Haand< F. ogsaa hans Eftermand i Halle som
Pwest ved Ulrichskirken samt Oirekter for

Vajsenhuset. Til stor Velsignelse fortsatte F.,

trods nedbrudt Helbred, Arbejdet og Omsorgen
for de af Francke grundede Stiftelser, indtil

han 1739 flk Hjemlov. — Af de pietistiske

Psalmedigtere cr F. en af de fortrinligste.

> Hans Psalmer< , siger Dr. Lange, >udmeerkesig
ved Erkendelsens Renhed, Falelsens Inderlig-

hed, Tankens Klarhed og Udtrykkets Skenhed<.
Til en storre Psalmebog, han udgav (I 1704,

II 1714, udg. i Here Oplag), og hvori Andes 44
af hans egne Psalmer, samlede og tildels skabte
han de saakaldte >HaIleske Melodier<, som
isser inden pietistiske Kredse var i megen
Yndest. Felgende af F.s Psalmer har Brorson
overeat: >Op, thi Dagen nu frembryder« (Psbg.

f. K. ogHjem 391; Landstads 95), >Uopl0selige
Kilde<, "Triumph, Triumph, vor Sol er alt op-
runden< (Pontoppidans Psbg. 112, Rosk. Konv.
Psbg. 230), >0 alle Tings Monark<, >Hvor er

saadan en<, >Kommer, hvo vil Visdom lserec

(Pontoppidans Psbg. 291, Guldbergs 350, Psbog
f. K. og Hjem 499). Overs, af iEgidius's: >Bort
er den Dag< (Pontoppidans Psbg. 534). (Jvfr. E.
E. Koch, Geschichte des Kirchenlieds u. Kirchen-
gesangs, IV, 322 f.). J. N. S.

Freymann, Katrine, horte til en Kreds af
vakte, der i 1720-Aarene samlede sig om Stlfts-

provst Anders Hof i Kristiania. Hendes For-
ftedre havde tilhort de mahriske Brodre. Selv
traadte hun i Forbindelse med Herrnhut, gav
det forste Sted til Dannelsen af et >Brodre-
samfnnd< i Kristiania og foranledigede i 1737
Bredremenigheden i Herrnhut til at sende 2
Prsedikanter til Norge. A. B.

Fri estafrikansk Mission, stiftedes 1889 i

Kristiania af den forhenvaerende Zulu-Missioneer
og Prtest i den norske K., Paul Wettergren.
Hans 2 Sonner Jakob og Olaf afrejste 4. Juli

tilligemed dcres Hustruer samt Frk.ne Olava
Solberg, Martha Sanne og Sofie Nielsen fra Dan-
mark (17 Aar gl.). Paul Wettergren dede under
deres Overrejse til Durban i S. Afrika, men
en Komit£ i Kra. paa 9 Medlemmer fortsatte

Hjemmearbejdet. Nogle Dage efter Ankomsten

til Afrika dede Olaf Wettergren s Hustru paa
en uopklaret Maade. Den af den sv. Stats-

kirke udsendte, men fra denne udtraadte Mis-
sionoer Otto Witt traadte nu i Forbindelse
med dem og blev Misslonens Leder; en Farm
indkobtes, og Stationen kaldtes Ekutandaneni
(a: Brodcrkaerlighed). Nogle flyttede derhen,
andre bleve i Durban og drev Mission. I Dec.
1889 dede Jakob Wettergren, og hans Enke
rejste hjem. Witt slog snart helt over I Svter-

meri, vilde hverken anerkende nogen Styrelse

eller Menighedsordning, men kun pnedlke
Evangeliet frit paa Rejser. Han rev de andre med
sig, og de sagde sig les fra Komiteen. Olava
Solberg giftede sig med en engelsk Missionser

Dawson, men dode 1890; Witt forlod dem og
rejste til Sverig; men den dske Fru Petra
Nielsen med Sen, Peter, sluttede sig til dem
1891. Paa Olaf Wettergrens Opfordring dan-
nedes saa en ny Komite' i Kra., og denne fun-

gerer endnu med Kaptajn A. Bergh som For-
mand. 1893—94 var Fru Nielsen paa Beseg
i Norge, og hun flk Niels Schaug med sig, da
hun rejste tilbage. Olaf Wettergren kom ind

paa uskriftmaessige Laerdomme, og da han ikke
vilde bryde denned, afskedigedes han af Komi-
Wen. Oplesning var i det hele taget kommet
ind i Raekkernc; S. Nielsen rejste ogsaa bort,

et Par ugifte Kvinder ligeledes, saa at af de
ferste 9 Udsendinge er nu kun tilbage Frk.

Sanne, som arbejder ved en Bistation nede
ved Havet, medens Fru Nielsen, Schaug og en
Frk. Heidalsvik ere paa Hovedstationen. Mis-

sionen stettes af det norske og det danske Mis-

sionsforbund ; i Lebet af de svundne 10 Aar er
der indkommet 52,445 Kr., men Missionaererne

have ofte lidt under aldeles utilstrskkelige

Pengemidler. T. L.

Fribourg i Schweiz, Hovedstad i Kantonen
af samme Navn, er bekendt ved sin St. Niko-

laj-Kirke, der har etafVerdens sterste Orgeler

(67 Registre med 7800 Orgelpiber); det er bygget

af A. Mooser (d. 1839). 1883 blev Mermillod (se

d. Art.) rom.-kat. Biskop af F., og 1889 lykkedes
det ham der at faa oprettet et rom.-kat Univer-
sitet med et teol. Fakultet af Dominikanere.

Fricke, Gustav Adolf, tysk Teolog, f. 1822,

var teol. Prof, og Prrest i Leipzig 1867—87.
Som Ekseget overgaar F. i stringent Metode
sin Laerer R. Anger (I, 91); hans dogmatiske
Standpunkt er et andet mere subjektivt, paa-

virket af Schleiermacher. I en Lserestrid paa

Meissner-Konferensen 1866 stillede han sig paa

Formula Concordia's Stade, men sluttede sig

samtidig i Praksis til Unionen. 1882 rettede

F. i >Metaphysik und Dogmatik in ihrem ge-

genseitigen Verhaltnis< et skarpt Angreb paa

Ritschls Teologi. Hans Prasdikener >Gottes-

grusse< 1883 f. minde i deres Anlseg om Vinets

Conferences. I flere Aar (fra 1874) var F. Gustav

Adolf-Foreningens dygtige Leder. Kn. H.
Friderichsen, Johan, Skolemand, Digter, f.

i Flensborg 1603, hvor hans Fader, Mag. Fr.

Hansen, var Diakonus ved St. Nikolaj Kirke,

viste sig tidlig som en af Flensborg Skoles mest

udmserkede Disciple. Han blev Student 1622,

rejste flere Aar udenlands og blev efter sin

Hjemkomst Rektor i Kege. 1633 tog han Ma-
gistergraden i Kbhvn og begav sig atter paa

Rejser i Udlandet. Han vandt et stort Navn
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som Digter, saa Kejser Ferdinand II sksenkede
ham et Digtervaaben. 1638 blev ban Rektor
i Malme og Aaret efter i Roskilde, hvor ban
tillige var Prof, poeseos ved Byens Gymnasium.
Han gjorde sig bemsrket som en dygtig Skole-

mand og var en stor Elsker af Sang og Mnsik.
F dade allerede 9. Apr. 1641 af Brystsyge. —
I Anledning af sit Bryllup forfattede han Psalmen
>I Jesu Navn skal al vor Gerning skec, som
ban med sin klangfulde Rest sang til Orglet

paa sin Bryllupsdag. Hans Psalme optoges i

Hoists Psalmebog og gik derfra over i Kingos
og alle scnere dske og norske Kirke-Psalme-
bager (Ny Kirkehist. Saml. IV, 158 f.). J.N.S.

Fridolin eller Fridold kaldes den mytiske
Stifter af Klostret Sackingen paa en i

Rhinen. Mnnken Balther af St. Gallens For-

belling om denne formentlig keltiske Missionjer

er en ren og skter Opdigtelse (A. Hauck, Kgesch.

Dentschlands 1, 2. Aufl. 1898, 328).

Fridreknr (Frederik), Islands farsteMissloner,

var >en Biskop fra Sachslandc I sin Hjemstavn
dabte ban Thorvald den Vidfarle, og denne
bad siden Bispen drage med op til Island, >for

at debe hans Fader og Moder og andre Fr«en-

der<. Deres Ophold paa Island falder i Aarene
981—85. Paa Nordlandet havde de, trods Hed-
ningernes Fjendskab, nogen Fremgang, og Lan-

dets forste Kirke byggedes paa As i Hjalte-

dalens vigtigste Bygd, Skagafjorden, hvor senere

Nordlandets Bispesaede H61ar oprettedes. Paa
Altinget medte deres Forkyndelse blot For-

baanelse. Thorvalds heftige Sind og Vikinge-

natur forenedes ikke med F.s kristelige Sagt-

modighed, hvilket ferte til deres Adskillelse,

og Bispen drog hjem til Tyskland, hvor han
dode. »Kristni saga< regner ham for >en sand-

bellig Mand<. Han kendes kun fra de islandske

Sagaer, der give en sasrlig smuk og sympatetisk
Skildring af ham og tilleegge ham adskillige

Undergerninger. Th. B.

Friedberg, Emil Albert, f. 22. Dec. 1837 i

Konitz i Vestpreussen, har, efter kortere Op-
hold i Berlin som Privatdocent fra 1862, i

Halle som Professor fra 1865 og 1 Freiburg

fra 1868, virket som Leerer i Kirkeret ved
Universitetet i Leipzig siden 1869. F. har i

en Rsekke Skrifter givet Bidrag til brsendende

kirkepolitiske Spergsmaals Lasning (Forholdet

mellem Stat og Kirke, Statens Forhold til

Romerk.), og han evede en betydelig Indflydelse

paa Kirkelovgivningen i det nye tyske Rige (Maj-

lovene). ^Egteskabslovgivningen har han be-

bandlet 1 flere Skrifter. 1879—81 udgav F.

Corpus juris canonici I—II, og 1884 udkom en
omarbejdet Udgave af hans »Lehrbuch des

Kirchenrcchtsc. F. har desuden vseret en

flittig Bidragyder til >Zeitschr. f. Kirchenrechtc,

hvis Medudgiver han blev 1864, og til dets Fort-

ssttelse >Deutsche Zeitschr. f. Kirchenrechtt,

som han nu ndgiver sammen med Professor

Sehling i Erlangen. Kn. H.
Friedlieb, Saren, norsk Biskop, f. i Ands-

ager 11. Aug. 1717, teol. Kand. 1738. Efter

et Par Aar at have v«ret Rektor i Hobro blev

han 1741 Spr. til Vcstre Moland og 1760 Stifts-

provst 1 Kristiansand. 1762 fik han Titlen af

ekstraord. Prof, i Teol. ved Kbhvn.s Univer-
sitet. Efter i 4 Aar at have fungeret som kon-
stitneret Biskop i Kristiansand blev han 1778

udnevnt til Biskop i Bergen, men dade allerede

1. Marts 1779. F., der var en ivrig Tilhtenger
af den gamle Ortodoksi, var en dygtig og nid-

kaer Gejstlig og tog sig iseer med Iver af Al-
mueskolevaesenet. Som Biskop i Bergen ud-
arbejdede han en Plan til Omdannelse af se-

minarium Fredericianum, men oplevede ikke
Sagens Afgerelse. Han har udgivet en Del
Prtedikener. A. B.

Friedrich, Johann, gammelkat. Teolog, fadtes

5. Maj 1836 i Poxdorf i Baiern. Han studerede
i Bamberg og Munchen og blev prssteviet
1859. 1862 blev han Privatdocent og 1865
extr. Prof, i Teol. i Munchen. 1869 fulgte han
med Kardinal Hohenlohe til det vatikanske
Koucilium som dennes Teolog. Hans >Tage-
buch, gefuhrt w&hrend des vatik. Konzils<
(2. Aufl. 1873) og hans tDocumenta ad illustr.

Cone. Vatic. « ere ikke uvaesentlige Kilder til

Konciliets Historie. Da han efter sin Hjem-
komst vcegrede sig ved at underkaste sig de
vatik. Dekreter, kom der (13. April 1871) For-
bud mod Besaget af hans Forelssninger, og
17. April s. A. blev han (og Ddllinger) ekskom-
mnniceret. Da han trods Ekskommunikationen
25. Juni rakte sin Kollega, Zenger, ligeledes en
Modstander af Ufejlbarhedsdogmet, Dedssakra-
mentet, mistede han sit Beneficium ved Hof-
kirken. Han tog Del i Grundlseggelsen af det
gammel-kat. teol. Fakultet i Bern og holdt
Forelasninger dtr 1875. Derimod sagde han
sig 1878 las fra de tyske Gammelkatolikers
Synode (se Art. Gammelkatoliker), fordi han
ikke vilde gaa med til Ophaevelse af Calibats-

tvangen. Han har bl. a. skrevet en vidtlaftig

• Gesch. des vatik. Concilsc (I— III, 1877) og
paany udgivet Ddllingers Skrift om Paven og
Konciliet (>Das Papstthum< 1892). For Tiden
er han i Fsrd med at skrive en udfarlig Bio-

grafl af Ddllinger.

Fries. 1) Jakob Friedrich F., tysk Filosof,

er fadt i Barby 1773; han var ferst Prof, i

Filos. i Heidelberg, siden 1817 Prof, i Filos. i

Jena; han dade 1843. Hans Filosofl kan be-

tegnes som et Forseg paa at forene Kant og
Jacob! med hinanden. Ligesom Kant lader

han Filosofien begynde med en Kritik af Er-
kendelsens Vtescn, men han gaar udover Kant,
idet han forseger at underbygge denne Kritik

med en psykologisk Fremstilling. De aprioriske

Elementer i vor Fornuft kunne kun faststilles

gennem en empirisk Paavisning. Men en saa-

dan vil ikke blot godtgere, at der gives en
virkelig Viden 3: en sanselig, forstandsnuessig

Erkendelse, men den maa ogsaa anerkende Til-

stedevserelsen af en Fornufterkendelse. VI stade

nemlig med vor sanselige Erkendelse overalt

paa Skranker, og hermed henvises vi da til

en hajere Betragtning af Tilvserelsen. Det er

gennem Ideerne, at den gar sig gssldende og
Navnet paa den er Tro. Den averste ld6 er

det absolutes, der fremkommer ved en Nega-

tion af alle Skranker. Idet vi anlsegge en
saadan ideal Betragtning paa Tilvaerelscn, ere

vi vistnok ude over den egentlige Videnskab,

men det er ligefuldt en Virkelighedserkendelse,

som her foreligger. Under 3 Synspunkter frem-
byder Tilverelsen sig for os, og hertil svarer

der 3 forskellige Artcr af Erkendelse. Den ydre,

sanselige Verden er den nsermest liggende; den
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er imidlertid kun af faenomenal Art (Erschei-

nung); den opfattes gennem Viden. Saa er der

en indre usynlig Verden, der ligger til Grand
for den ydre; den er en Realitet i sig selv

(Ding an sich); den gribes gennem Troen. Og
endelig er den ydre Verden en Afspejling af

den indre; dette Forbold opfattes gennem Anel-

sen. Herved forstaas en nedvendig Overbevis-

ning, som grander sig paa en blot Folelse,

idet den finder det evige i det timelige. —
Som Troens Geustand maa det absolute be-

stemmes som den hellige Urgrund til alt. Den
naermere Udforejse beraf kan imidlertid kun
gives, naar man tager Vserdibestemmelsens

eller Formaalets praktiske Synspunkt med til

Hjffilp. Herefter bliver Verden for den reli-

giose Betragtning et Formaalenes Rige, hvor
baade ldeen om Friheden og Sjielen faar deres

Plads. Men det maa stadig indrommes, at

det kun er gennem Anelsen, at denne Betragt-

ning vindes; det vil med andre Ord sige, at

den religiose Verdensbetragtning ikke er af

intellektuel, men af oestetisk Art; den hviler

paa en Felelse, paa en Grundstemning af An-
dagt, thi deri bestaar Religionens Vaesen. Men
heraf felger da endelig, at den tankemeessige

Bestemmelse, som gives af de religiose Objekter,

kun kunne have en billedlig eller symbolsk Ka-
rakter. Idfierne ere efter deres Vassen af ne-

gativ Art, og enbver positiv Fremstilling maa
blive ganske uadiekvat. Der kan nok tales om
en Aabenbaring, men den sande Aabenbaring
er dog en naturlig. Det kan have sin Betyd-

ning at betragte hele Tilveerelsen under et

religiost Synspunkt, hvilket vil sige det samme
som at se alle Livets Modsaetninger udjaevnede

i en sestetisk Harmoni, og det har sin sterlige

Betydning at finde den religiose Symbolik ud-
trykt i den positive Religion med dens Kultus
og Laere; men Billedet og Sagen maa aldrig

forveksles, og den mytologiske Karakter maa
aldrig glemmes. — Den kritiske Karakter, som
pneger den hele Tankegang, vil lettelig ses, og
det vil forstaas, at F., som levede samtidig
med den romantiske Spekulations Heroer,

maatte blive Genstand for stor Antipati og
Haan fra deres Side. Til Trods herfor har
bans Tanker dog vist sig at have storre Raekke-

evne end hines. Ikke blot har F. haft ansete

Disciple, saadanne som Filosofen Apelt og Teo-
logen de Wette, og ikke blot staar han som
sasrlig Repraesentant for den Retning i den
nyere Religionsfilosofi, som man har kaldt
sestetisk Rationalisme, men ved sin Afvis-

ning af Metafysikens Forbindelse med Re-
ligionen har han dannet Indledningen til den
sepere Ny-Kantianisme i Teologien, som hvis

fornemste Repnesentanter i nyeste Tid kan
naevnes Lipsius og Ritschl. — Af hans Va;rker
kunne ntevnes: >Neue Kritik d. Vernunft«,
I— III (1807, 2. Aufl. 1828—31), >Wissen, Glaube
u. Ahndung<, (1805), >Religionsphilosophie o.

d. Weltzwecklehrec (1832), jvfr. E. Henke, J.

F. Fries aus seinem handschriftl. Nachlasse
dargestellt, 1867. F. C. K. — 2) Karl F., f. 8.

Sept. 1861 i Stockholm, blev 1892 Dr. phil. i

Upsala for en paa Tysk skreven Afhandling
> WeddAtS Marj&m Ein athiopischer Lobgesang
an Maria, herausgegeben and ubersetzt«. 1888
blev F. Sekretser i K. F. U. M. i Stockholm og

Sekretser i >Fdrbundet mellan Sveriges krist-

Iiga FOreningar af unge Mane. Ved Stiftelsen

af »Verdens kr. Studenterforbund* (se d. Art.)

1895 blev F. dettes Formand. Kn. H.
Friesere er Navnet paa en germansk Folke-

stamme, der, saa langt vi kunne folge den til-

bage, har boet ved Nordsoens lave Kyststrwk-
ninger, og hvis Sprog efter Filologernes Mening
har dannet en Enhed med det angelsachsiske
inden Udvandringen. Da Romerne skod deres
Graense frem til Rhinens nederste Lob, bleve
F., der dengang i det mindste boede mellem
Schelde og Ems og allerede udmaerkede sig ved
deres Agerbrug, Kvaegdrift og deres Selvstsen-

dighedstrang, delvis undertvungne. Trods Rom-
ernes Fremtrsengen mod Nord vedblev i Virke-
ligheden Rigets Graense efter Kristi Fodsel at
veere Rhinen, og den diokletianske Provins Ger-
mania inferior havde ikke et nordligere Kultur-
centrum end Trajectum ad Rhenum (Utrecht).

Under Folkevandriugen bredte F. sig langs
Kysten mod 0st, inddigende det flade Marsk-
land, og de dannede formentlig allerede i den
aeldre Middelalder de 3 Landsdele eller Retsom-
raader, som de gamle Love vidne om (Vest-

friesland, svarende til nuvserende hollandske
Provinser: Zeeland, Zuld- og Noord-Holland
samt en Del af Utrecht-Zuidersoen var indtil

13. Aarh. en Indso; Mellemfriesland: Prov.
Friesland; 0stfriesland : Prov. Groningen, preus-
sisk Ostfriesland og Dele af Oldenburg). Deres
Hedenskab var det almindelig germanske; en
betydningsfuld Plads indtog Stavo (Thor), efter

hvem det gammelfriesiske Kongesaede Stavoren
ved Zuidersoen er opkaldt.

Frankerkongen Dagobert begyndte Missionen
mellem F. efterat have faaet Utrecht i sin
Magt. Her byggedes et Kapel o. 630, og Bi-

skop Amandus fra Maastrecht (1, 66), Remaclusog
Eligius fra Noyon (1, 742), forsogte at skaffe Krdm.
Indpas. Den frankiske Mission naaede dog ikke
vidt, og da Kong (eller Hertug) Radbod siden
odelagde Kirken, syntes dens Spor udslettede.

Imidlertid havde Angelsachseren Wilfrid afYork
678 forkyndt Evangeliet i Egnen ved Zuider-
soen og tog nu Missionen op ved sine Sende-
bud. Ogsaa den hi. Egbert sendte Missionserer.

Efter et forgaeves Forsog af Wictberct kom 690
>F.s Apostel< Willibrord (se d. Art.) med 12 Led-
sagere for at omvende de haardnakkede Hed-
ninger. Paa Grand af Radbods heftige Fjend-
skab mod Frankernes Religion, maatte dog
Willibrord, der imidlertid i Rom havde faaet

Missionstilladelse, vende sig til de Friesere,

som vare under frankisk Indflydelse. Virke-
feltets Omfang udvidedes imidlertid netop nu,
thi Pepin af Heristal tnengte atter Radbod til-

bage og satte sig i Besiddelse af hele Vestfries-

land. Den Angelsachser Suitbert, som, under
Willibrords Fravserelse, i York var viet til F.s

Biskop, vilde Pepin dog ikke anerkende, da han
ikke onskede den nye Kirke indordnet under
en fremmed Interessesfsere. 22. Nov. 695 viede
saa Paven Willibrord til ASrkebiskop over F.

med Ssede i Trajectum, og nu grundlagdes
Kirker og Klostre i det undertvungne Land.
Derimod opnaaede Willibrord intet vaasentligt

i Mellemfriesland. Da Pepin dode 714, kom
Landet atter i Radbods Haender, Kirker ode-
lagdes, og Willibrord maatte flygte. Allerede
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718 overvandt dog Karl Martell Radbod, der
dede 719. Vestfriesland til Vlie blev atter

frankisk, og Willibrord dodc 739 i sit JErke-

ssde, der imidlertid forelobig ikke blev besat.

Praesten Gregor, der styrede Kirken i Utrecht,

tog sig saerlig af Skolegerningen. Den beramte
Wynfrith (Bonifatius), der stod ved Willibrords

Side i hans sidste Aar, led Martyrdoden 754

i Doccnm i Mellemfriesland, da han, efter at

have fuldendt sin store Gerning i Tyskland,

atter vovede sig ind paa de uafhasngige F.s

Omraade (I, 357). Ferst Karl d. store banede
med sine Vaaben (775—85) Evangeliet Vej her,

og trods Modvilje og Opstande, slog Krdm. nu
varig Rod i hele Friesland til Weser, iseer ved
Angelsachseren Willehed (af Bremen) og Frie-

seren Luidger (af Munster), Gregors Discipel.

785 ordnede Karl ved en kr. Bearbejdelse af

lex Frisionum de 3 Landsdeles Forhold, til hvis

Styrelse beskikkedes Grever. Den tidligere paa-

taenkte kirkelige Organisation blev imidlertid

opgivet, idet Landet i kirkelig Henseende ind-

ordnedes under de Seeder, hvortil Missionerne
vare knyttedc. Utrecht (nu Bispesaede under
KSln) fik Broderparten (Vest- og Mellemfries-

land), Bremen det estligste, Resten deltes mellem
Osnabruck og Munster. Fra nu af steg F.s

Betydning; fra det vestlige Friesland dreves
vigtlg Handel paa Udlandet, og en By som
Duurstede flk Betydning for Krdm.s Udbred-
«Ise til Norden; paa den anden Side kom F.

i 9. Aarh. til at lide under Normannernes Plyn-
dringer, en Tid (til 885) sattc de sig endog
fast i Landet.

Efter Forliget i Verdun 843 herte F. til Lo-
thringen (Ostfranken). 870 kom de med dette

til Tyskland, men 911 udskiltes F. fra Lothrin-

gen, og Friesland blev i Virkeligheden et selv-

stendigt Landskab, der dog regnedes til Tysk-
land. I 11—12. Aarh. bredte F. sig til de
wendiske Lande og til Marsklandene ved Ve-
sterhavet (Ditmarsken og >Utland< i Sender-
jylland, jvfr. P. Lauridsen i Histor. Tidsskrift

1893). Vestfrieslands Selvstaendighed gik ferst til

Grande, idet Greveme af Holland vandt starre

og starre Magt; i den nuvaerende Provins Nord-
holland var isaer 1 13. Aarh. Kampen haard;
endnu er Navnet >Vestfriesland < dog bevaret

her, Iigesom Sproget holdt sig langt ned 1 Tiden

;

nu er det fortraengt. Mellem- og Ostfriesland

dannede fra Midten af 12. Aarh. et Folkefor-

bund, delt i >Gaue< og Bylag, ledede af folke-

valgte Dommere og Talsmaend. Fsellesstyrelsen

dannede den aarlige Forbundsdag ved >de Up-
stallsboom< ved Aurich. Selv overfor deres

kirkelige Overherrer besad de stor Frihed. Mod
de saakaldte Stedinger, der boede paa begge
Sider af Weser N. for Bremen, tillod Paven
allerede 1207, at der prasdikedes Korstog paa
paa Grund af deres Ulydighed. 1232 anklagede
Gerhard II af Bremen dem som Kaettere, og
ved Konrad af Marburgs Iver udbredtes de
frygteligste Hlstorier om deres Djasveldyrkelse

og usasdelige Liv. Et nyt Korstog ordnedes
af de omboende Fyrster, og Stedingerne er-

klseredes i Rigens Akt. Efter det frygtelige

Nederlag 1234 delte Bremen og Oldenburg
Byttet. I 14. Aarh. gik under indbyrdes Uenig-
hcd og fremmed Angreb ogsaa Friheden i >de
7 friesiske Se-Landec til Grunde. Mellemfries-

land og Groningen tilfaldt 1524 det habsburgske
Hus og deler fra da Skaebne med det evrige
Holland. Da Ref. trasngte ind, sejrede den
ogsaa blandt F. Ikke ringe Udbredelse vandt
Mennoniterne blandt F. baade i og udenfor
Holland. Et Parti blandt dem i Provinsen Nord-
holland kaldtes ligefrem » Friesere*. Det gamle
Sprog er bevaret i Provinsen Friesland paa
Landet til vore Dage. 117. Aarh. tryktes Lej-
lighedsskrifter paa Friesisk, og i Gysbert Ja-

picx (1603—66) flk F. en betydelig Digter, der
ogsaa skrev og oversatte Psalmer. I vort Aarh.
dyrkes det gamle Sprog atter ivrigt. — De vest-

ligste F. i Tyskland bleve efter frygtelige Kampe
mellem Hevdingene 1454 et Rlgsgrevskab under
Huset Cirksena, og da dette uddede 1744, til-

faldt det Preussen. Naar undtages friesisk Olden-
burg ere ogsaa de evrige Dele af F.s gamle
Land sluttelig tilfaldet Preussen, og Sproget er
omtrent helt traengt bort af det Plattyske. I

Oldenburg indfarte Anton I Ref. og ophasvede
Klostrene. 1573 ind fortes ved Hamelmann og
Selnecker en strengt luthersk Kirkeordning. I

Ostfriesland prtedikede Jurgen von der Dore
(Aportanus) tidlig Evangeliet. Zwinglianere og
Svaermere (Karlstadt, M. Ring, begge uddrevne
1530) vandt ogsaa Indpas. Forgasves sogte Grev
Enno at indfere Luneburger-Kirkeordningen.
1543—47 virkede den indkaldte Joh. a Lasco
i Emden og Omegn, og der fremstod nu blom-
strende reform. Menigheder. Hertil kom flygt-

ende Englaendere og Nederlasndere. Modstan-
den fra Lutheranerne tvang endelig Lasco bort,

men forgasves segte Regeringen at skabe et

Kompromis mellem de 2 evang. Lejre. Det
1643 oprettede luth. Konsistorium laa i stadig

Strid med de Reformerte, der fordrede, at det

skulde indrettes paritetisk. Ferst 1882 have
de Reformerte naaet fuld Ligeberettigelse og
Selvstaendighed under det paritetisk ordnede
Konsistorium i Aurich. J. O. A.

Frihed er i sig selv et negativt Begreb, som
betegner Modseetningen til at vasre hemmet
eller bundet ved noget bestemt. Men med det

samme er der vist hen til en positiv Betyd-
ning af Ordet; det maa betegne Evnen til at

udvikle sig i Overensstemmelse med sit eget

Vassen. Det kan vistnok siges om et Dyr, at

det er frit, naar det har Lejlighed til at leve

indenfor de Forhold, som bedst passer for det,

saaledes som Fuglen 1 Luften eller Fisken i

Vandet. Men i fuld Forstand er der dog ferst

Tale om F., hvor det er det paagteldende V«e-

sen selv, som bestemmer, hvad der er i Over-
ensstemmelse med dets Vassen. F. bliver saa-

ledes en menneskelig Egenskab, der er uad-
skillelig forenet med Bevidsthed og Vilje. Den
fuldbyrder sig ved Hjselp af en Overvejelse

gennem et Valg.

Men ogsaa indenfor Menneskelivet er der
Uenighed om, hvad F. vil sige, og det er sikkert,

at Ordet kan tages i mange forskellige Betyd-
ninger. Selv om det nemlig fastholdes, at F.

er Evnen til at bestetnme sig i Overensstem-
melse med sig selv, saa viser det sig, at dette

Selv kan opfattes paa meget forskellig Maade.
Man kan ferst ttenke paa en udvortes F. »:

en saadan Tilstand, hvor ingen ydre Hindringer
trtede i Vejen for Udevelsen af de givne Evner.

Eksempler paa en saadan er den politiske eller
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sociale Frihcd. En naerbeslaegtet Brug af Ordet

er det, naar man nerved taenker paa en Uaf-

haengighed af indre Tvang, saaledes at man
uden at vaere hemmet ved Frygt for Felgerne

af sin Handlen tor felge sin Nature Tilskynd-

elser. Et saadant Frihedsbegreb er ret al-

mindeligt i den nyere radikale Literatur. Det
er i Virkeligheden ikke andet end en rent

driftsmaessig, naturlig Tilstand, som hermed
betegnes, Overensstemmelsen med den givne

Natur, som maa fremkalde en vis Lyst. I en
anden Betydning tages Ordet, naar man ner-

ved taenker paa Evnen til at beherske sig selv,

saaledes at man til enhver Tid er Herre over

sine egne Handlinger og ikke ger noget i Blinde,

nden at vide eller ville, hvad man ger. Her
er F. naermest opfattet som den fornodnc Styrke
til at handle. Som saadanne Faktorer, der
kunne fremkalde en slavisk Afhsengighed hos et

Menneske, kan ister naevnes Sindssygdom,
Orukkenskab og habituelle Laster. Det er den
saerlig retslige Betragtning af F., som her
kommer frem. Kun den, der har Herredemme
over sig selv, er at betragte som tilregnelig,

og kun han kan derfor straffes; kun her kan
der overhovedet ogsaa vaere Tale om Hand-
linger i egentlig Forstand. I en noget lignende,

men snaevrere Betydning kan Ordet tages, naar
man derved taenker paa det fornodnc Kendskab
til de forskellige Muligheder, hvorimellem der
kan vaelges, idet man skal handle. Det er jo
ganske vist, at Muligheden for at gore det
rette er betlnget ved Kundskaben dertil. Den,
som ikke kender det gode, er for saa vidt

bundet til det slette. Dette Synspunkt bliver

undertiden fra intellektualistisk Side urgeret
saa staerkt, at F. nsesten bliver sat lig med
Oplysning. Endelig kan F. betegne den speci-

fiske Evne hos Mennesket til at haeve sig op
over sine sansellge Drifter og Tilbejeligheder
og i Stedet for lade sig bestemme af for-

nuftige og aandelige Motiver. I hejeste For-
stand er det Evnen til at overvinde sin egoi-

stiske Natur og derimod at lade sig bestemme
ved et uegennyttigt Hensyn til andre, som her
kommer i Betragtning. Det er den saakaldte
ssedelige F. Ferst her staa vl ved den Egen-
skab, der i fuld Forstand betegner, hvad den
menneskelige F. betyder. Det er til Aner-
kendelsen af den, at Forestillingen om Men-
neskets ejendommelige Vaerdighed knytter sig;

her er Betingelsen givet for al sand Moral.
Det er dennc samme Egenskab, som af Kant
betegnes som Viljens Autonomi.
Men hermed er vi ikke faerdige. Thi Re-

fleksionen over den saedelige F.s Begreb har
fort til videre Bestemmelser. Fra gammel Tid
af har man fundet, at Jeget som saedeligt

frit maa baere Ansvaret for, hvad for Hand-
linger det foretager, og man har derudfra
sluttet, at Viljen maa vaere fri 1 den Forstand,
at den har Grunden til, hvad den vaelger, alene
i sig selv, i sin egen vilkaarlige Evne til at
vaelge, uden at den kan tsenkes afhaengig af
nogen Kausaiitet udenfor. F. opfattes her som
en Modssetning ikke blot til Tvang, men til

Nedvendighed ; den er Evnen til at begynde
i absolut Forstand, som ren Spontaneitet. Det
er den saakaldte formelle Frihed, liberum
arbitrium eller libertas indifferentice. Som Mod-

saetning hertil ger man fra deterministisk Side
gaeldende, hvad der kaldes for den positive
eller den reale F. Ogsaa dette er en gammel
Bestemmelse, der kan feres tilbage blandt andet
til N. T. (Job. 8) og til Kirkefaedrene. Der be-
tegnes nerved en Gennemferelse af den saede-

lige Frihed i den Forstand, at de aandelige og
uegoistiske Motiver ere blevne raadende og her-
skende. Mennesket er bleven frit derved, at
bans Vilje er kommen i fuld Overensstem-
melse med hans inderste Vaesen, og Resultatet

heraf maa blive den dybeste Hvile. Om An-
vendelsen af denne Art af F. ere baade Deter-
minister og Indifferentister enige; Uenigheden
er kun om, hvorvldt den som sin nedvendige
Betingelse kraever den formelle Frihed eller

ikke (se Determinisme I, 25 og Indifferent-

isme). F. C. K.

Friis. 1) Anders F., Mag., Spr. ved Niko-
laj Kirke i Kbhvn samt Kantor ved Frne Kirkes
Kollegiatkapitel (1497), bekhedte gentagne Gange
Stlllingen som Universitetets Rektor. Han viste

stor Gavmildhed overfor de 2 Kirker, han var
knyttet til, og har, foruden ved sine Stiftelser,

Fortjeneste af Gudstjenestens vaerdige Udfer-
else ved Udgivelsen af Missale Hafniense (1510)
og Diurnale Roscildense (1511); han dede 19.

Febr. 1526. — 2) Christen Begtrup F., dsk
Prsest, f. 24. Maj 1808, blev teol. Kand. 1833,

virkede ferst som Skolemand, siden 1836 som
Spr. i Here Embeder, indtil han 1876 tog sin

Afsked. F. bar udgivet Haandbogerne: >Lands-
byskolen< (1857) og >Prsestegjerningen i den
danske Kirke< (1878). F. dede 28. Okt. 1898.
— 3) Christian F. til Borreby, Kongens
Kansler 1596—1616, blev fedt 21. Dec. 1556
paa det nuvaerende Orbaekslunde paa Fyn.
Allerede i 10 Aars Alderen sendtes han til

Udlandet og studerede ved forskellige Univer-
siteter i Tyskland, Schweiz, Frankrig og Ita-

lien. Med sin fortrinlige Uddannelse og frem-
traedende Begavelse, sin faste Karakter, og sin

Stette i den ansete og rige Familie betraadte

han efter sin Hjemkomst 1581 en aerefuld Lebe-
bane. Efter administrativ Uddannelse i Rente-
riet og Kancelliet og forskellig Lensbestyrelse,

tiltraadte han 1596 det betydelige Embede som
Kongens Kansler og flk Ssede i Rigsraadet

(tillige indtil Christian IV's Kroning i Regerings-

raadet). I disse Stillinger har han haft vaesent-

lig Del i Datidens indcn- og udenlandske Po-

litik. Ikke mindst maerkedes dog hans lnd-

flydelse i Kirken og Skolen. Allerede hans
Indberetninger som Lensmand i Trondhjem
foraarsagede den vigtige Visitats i det norden-

fjeldske Norge, der vaesentlig afhjalp Mislig-

hederne i Praesternes Liv og foregede deres

Antal (trondhjemske Reformats 1589). Saerlig

efter at han var kommet under H. P. Resens

Indflydelse, befordrede han Ortodoksien. Ordi-

nansens Overholdelse holdt han strengt paa, og

han optraadte kraftigt mod Rester af >papistisk

Afguderi< (Valfarter). Ved Universitetet fore-

toges omtrent ingen vigtigere Afgerelser uden
at indhente den paapasselige Kanslers Minde.

Han tilsaa Studenternes ssedelige Liv og holdt

Professorerne haardt til Uden med deres Fore-

laesninger og paabudte Disputatser. Under hans
Auspicier fuldendtes den nye store Auditorie-

bygning (1601). Resens Ansaettelse i det teol
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Fakultet skyldtcs F., og under Striden med
den calvinsk-sindede Prof. Stub modte F. selv

1 Konsistorium og fordrede Stubs Domfreldelse.

Han delte Resens Interesse for Skolesagen, hvor
Forbedringer ikke mindst nedvendiggjordes af

H. til den farlige Konkurrence fra udenlandske
Jesuitskoler. Skoleordnlngen af 1604, der op-
tog Graesk, Hebr., Aritmetik og Geometri paa
Skoleplanen, var dog ugennemferlig. Derimod
fik han kort far sin Dad indfert faste Kon-
rektorer i de sterre Skoler. Ogsaa for det
danske Sprog i Skolen interesserede han sig,

ligesom han stettede dansk Videnskabelighed.

F. dede 29. Juli 1616 i Oslos Havn. I Hof-
prsest M. J. Medelfars Ligpraediken prises hans
Visdom, Forfarenhed og store Arbejdsdygtig-
hed. >Dog gores hermed ingen Engel af ham,
han jo som et andet Adams Barn kunde og
have haft sin Braek<. Til disse Pletter herer
ikke mindst hans Haardhed overfor Tyge Brahe.— 4) Christian F. til Kragerup, Kongens
Kansler efter foregaaende, f. 4. Nov. 1581 paa
Krastrup i Viborg Stift, gennemgik efter Skole-
gang i Sore en omhyggelig laerd Uddannelse
ved udenlandske Universiteter (Tyskland, Frank-
rig og Italien) og indtraadte siden 1607 i kgl.

Tjeneste. Under Kalmarkrigen fik han gen-
tagne Gange Lejlighed til at hendrage Kongens
og Kansler Friis's Opmterksomhed paa sig, og
1615 udsaas han til den udvalgte Prins's Hof-
mester. Allerede i Dec. 1616 blev han Kongens
Kansler, Rigsraadets Leder og Ridder. Hans
noble Fremtraeden, aedle, milde og fromme
Tacnkesaet, hans Kundskabsrigdom og viden-
skabelige Interesse, hans utraettelige Arbejds-
dygtighed og praktiske Evner hjalp ham med
Haeder gennem den omfattende og mange-
sidige Virksomhed, han trods sin Ungdom
kaldtes til. Som Politiker savnede dog F. den
Maalbevidsthed og Energi, som de hejst vanske-
lige Forhold under Trediveaarskrigen krsevede.

Han manglede ingenlunde Klarhed over den
farlige Situation, Kongen skabte for Landet
ved at blande sig i den tyske Krig og fast-

holde sin uvenlige Politik overfor Sverig, og
holdt igen efter Evne, men hans aegte lutherske
Opfattelse af 0vrighedens Betydning tillod ham
ikke, far den yderste Nod var for Doren, at
optraede med den nedvendige Skarphed over-
for Christian IV. Den voksende Uvilje mod
Adelen og Rigsraadets ofte spaendte Forhold
til Kongen beklagedes af Hjertet af den ret-

skafne og velvillige Kansler, der baade interes-

serede sig for Borgerstandens Opkomst og var
villig til at haeve Vornedskabet. Foruden ved
den anerkendte Dygtighed, hvormed han vare-

tog sit omfattende Arbejde paa Herredagene
og ved Rigsraadsmederne bar F. isaer vundet
Navn ved sin usvaekkede Interesse for Viden-
skab, Skole og Kirke. Saerlig stettede han
redebont Forskerne af Danmarks Antikviteter
og Historie. Ved Siden af Holger Rosenkrantz
staar han som Foregangsmanden i Adelen m.
H. til Arbejdet for at faa nye brugelige Under-
visningsmidler, forbedret Metode, udvidet Laese-

pian ved Stiftsskolerne og tidssvarende Re-
former ved Universitetet (de nye Skolebeger,
den giessenske Undervisningsmetode, Oprettel-
sen af Stiftsgymnasier eller Collegia, af Sore
Akademi, Udarbejdelsen af Universitetets >No-

veller<). Da H. Rosenkrantz (se d. Art.) kom
paa Kant med de ledende Teologer, anvendte
F. al sin Flid for at opretholde Freden i Kirken,
men ogsaa paa at vserne den fromme Adels-
mand mod uvillig Behandling. For K.s Tarv
havde han aabent 0je og Iagde tillige ved privat

Gavmildhed sin Interesse for Prsestestanden for

Dagen. F. dede 1. Okt. 1639. J. O. A. —
5) Jacob Jergen Frederik F., dsk Priest og
Romanforf., fedtes i Faaborg 4. Maj 1815, blev
teol. Kand. 1848, 1858 Spr. for Home og As-
dal i Aalborg Stift, 1871 for Veggerby og Bis-

lev i Viborg Stift. D. 15. Nov. 1879. Han
bar skrevet en Raekke Romaner, hvis Stof
tildels er hentet fra Laaland, hvor han havde
tilbragt sine Kandidataar som Huslterer og
Laerer 1 Nakskov (»Svenskerne paa Lolland<
1856; >Fiskelarsi 1857; >Lybekkerne i Nak-
skov* 1858; >Magnus Heinesen< 1870). Han
besergede ogsaa en ny Udg. af P. Rhodes >Sam-
linger til Laalands og Falsters Historiec (1859
—60), og efter hens Ded udkom hans >Ung-
domserindringer og Fortaellinger< (1880). Fr. N.
— 6) Jep F., tidligere Kannik i Ribe, blev 1453
Biskop af Berglum. Som Medlem af Rigets

Raad tog han Del baade i uden- og indenrigske

Sager. I Berglum stiftede han et Kapel, men efter

hans Ded 1486 rejste Kapitlet Erstatningskrav

mod hans Familie for bortkommet Gods. —
7) Johan F. til Hesselager, f. 1494, stude-

rede efter Skolegang i Odense og Aarhus (Morten
Barup) i Kbhvn og udenlands, hvor han i KOln
tog Magistergraden og i Wittenberg blev vundet
for Evangeliet. Allerede under Frederik I blev

han Kongens Kansler, og efter dennes Dad
virkede han med Iver for Christian Ill's Sag.

Under Grevefejden blev han taget til Fange
af Christoffer af Oldenburg og maatte svaerge

ham Troskab, siden undslap han og sluttede

sig til Christian III, og efter dennes Sejr over-

tog han atter sit gamle Embede og arbejdede

med Iver for at bringe Kirken, Universitetet

og Skolerne paa god Fod igen. F. var en Ynder
af historisk Videnskab og stattcde baade Sva-

ning og Vedel i deres Arbejde. Vedel, der holdt

Ligtalen over ham, roser ogsaa hans Iver for

at saette >klar Skilsmisse imellem den rette

og falske Laerdom< i Kirken. F., viste ogsaa

stor Redebonhed til af sin store Rigdom at

stette studerende og Videnskabsmaend og stif-

tede et betydeligt Legat ved Universitetet. Op-
rettelsen af Kommunitetet skal ogsaa skyldes

hans Tilskyndelse. Han dede 5. Dec. 1570.
— 8) Jsrgen F., f. o. 1494, var en af de verds-

ligsindede og godskaere Prselater, der ved deres

kirkelige uvaerdige Liv og Virksomhed i hoj

Grad arbejdede Ref. i Haende. F. der havde
endt sine Studier med Magistergraden, kom
meget tidlig i Statens Tjeneste og fik gode
Prtebender (1519 Provst i Bogense, 1520 Dom-
provst i Viborg). Ved kgl. Gunst blev han an-

befalet til Bispesaedet i Viborg og 1521 ud-

naevnt ved pavelig Provision. Han indviklede

sig straks i en Raekke Godsstridigheder og

kom paa Kant med Klostrene i Stiftet. Hans
saedelige Liv var ingenlunde eksemplarisk.

Efter at have svigtet Christian II's Sag og ar-

bejdet for at jaevne Farbroderen Vejen til Tronen,

kom han snart til at staa overfor en ny Tid.

hvis Kraefter han var magtesles overfor. 1525
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kom Hans Tausen til Viborg og rejste den
evang. Bevtegelse der, som tvang Bispen, der
aldeles manglede aandelig Myndighed til at

imedegaa de nye Lterere, til at forlade sin

Stiftsby. Snart laa den forhadte Praelat ikke

alene i Strid med de lutherske Pnedikanter,

der forplantede Bevtegelsen rundt i Stiftet,

skaermede af Kongens Vsernebreve, med Praest-

erne, der giftede sig og unddrog sig hans gejst-

lige Jurisdiktion, og med Borgerne, der tilrev

sig Klosterkirker og nedrev de overflodige

Sognekirker, men ogsaa med Kongen, ja med
K. selv, idet en pavelig Bandbulle opsloges

mod bam i Anledning af en Strid med en
anden Pnelat. Efter Frederik I's Ded gav han
sit Had til de lutherske Prtester frit Lob, men
i Viborg opnaaede han end ikke at faa den
rom.-kat. Messetjeneste fornyet i Domkirken.
Snart kom ogsaa Bondestormen, der flk et af

sine Hovedpunkter i Viborg. Efter Greve-
fejdens Afslutning var J. F.s Tid omme, skent

han allerede ved Modet i Ry 1534 havde sluttet

sig til Christian III. Aug. 1536 toges han til

Fange ved sit stierkt befcestede Slot Hald og
flk forst sin Frihed efter at have opgivet sit

Embede. Han blev dog atter Medlem af Rigs-

raadet og verdslig Lensmand. Hans evindelige

Godsstridigheder ophorte ikke. Manglen paa
almindelig Anseelse, som hans umaadelige Be-
geerlighed og mindre serlige Optreden allerede

tidligere havde forskaffet ham, og som havde
paadraget ham Beskyldning for Falskneri, blev
uforandret til det sidste, saaledes at en Adels-

mand mod Slutningen af hans Liv erklterede,

>at han ikke vidste, om Hr. J. F. var den
Mand, han burde gaa i Rette med<. F. dade
1547 (A. Heise i Ny klrkehist. Sml. V). —
9) Jergen Lanridsen F., Praest i Sevel, Ribe
Stift (fra 1637). er blevet bekendt ved den
haarde Behandling, han blev Genstand for ',i

Anledning af sin stserke Fremheevelse af Ret-
fterdiggerelseslseren og Daaben som stadig Kilde
til Syndsforladelse. Knud Gyldenstiernes Hu-
stru, Cbristence Juel, havde nemlig, paavirket
af Biskop Jersin og Holger Rosenkrantz, ind-

rettet sig en Husgudstjeneste paa Stubbergaard
med Bedetimer og en ugentlig Fastedag. Over-
for dette fastholdt Pnesten, at >ingen kommer
i Venskab med Gud ved den usle Penitents*,

og fra Prcedikestolen begyndte han med Iver
at raodarbejde en saadan Form for Hellig-

gorelsesliv. 1642 anklagede Fruen ham for

Vranglsere i Bispens og flere Praesters Ntervsar-

else. Skont man havde ondt ved at finde Af-

vigelse i Lsere hos ham, og Menigheden gav
ham det bedste Vidnesbyrd, kom Sagen for

Varde Landemode og siden for samtlige Bisper
og det teol. Fakultet. Bispen anklagede ham
maerkelig nok for >kalvinistiske Irringer<, og
1643 frademtes han sit Embede. Christian IV,

der var forbitret over >den lemfeldige Dom<,
mente, at >Bodlen burde rive Tungen ud< paa
>den fine Ponitentsprsestc, og lod ham ssette i

Blaataarn og siden i Jsern paa Bremerholm.
Omsider slap ban dog fri, fik i Rostock Testi-

monium for ren Ltere og opnaaede endelig et

Embede i Halland, der nu var i svensk Be-
siddelse. Ogsaa her indvikledes han i Strid

med Bispen. Han dede som Spr. i Veddige
1688 (O. Nielsen, Hjerm og Ginding Herreder,

S. 461—86). J. 0. A. — 10) Morten F., dsk
Teolog, f. 8. Juli 1684 i Ribe, blev Magister
1712, 1717 Hsrpnest og 1719 teol. Prof. 1

Kiel. Der dode han 15. April 1750 efter i 14
Aar at have vaeret Universitetets Prokansler.

Han har udgivet Fundamenta theologice theticce

(1724). — 11) Nicolaus Christian F., norsk
Pnest, fadtes i Christianssund 1. Febr. 1714,
tog teol. Embedseksamen 1736 og blev nseste

Aar resid. Kapellan i Alstadhov og Missionsr
for Finnerne der og i Vefsen. 1744 blev han
Sognepr. i Bode, og 1748 gjorde han sig Haab
om at blive Biskop i Trondhjem. Han maatte
dog nejes med for 8000 Rdl. at faa Titel af
Biskop. En falsk Anklage fra ham mod en
Lcegmand vakte Harme imod ham, og der blev

derpaa indledet en Undersegelse om hans Styr-

else af Missionens Kasse, som bragte hans
Kassesvig for Dagen. Trods alt dette gjorde
Struensee ham 1771 til Priest ved Korskirken
i Bergen, og 1772 blev han genindsat i sit for-

rige Embede. Han lod dog Embedet bestyre
af en Vikar og dode i Bergen 1777. Fr. N.
— 12) Niels F., teldre Broder til ovennsevnte
Jep F., var Magister og blev efter Tjeneste i

Kancelliet belonnet med Viborg Bispestol (1498).

Ved sin kirkelige Virksomhed har han ikke sat

sig noget Minde af Betydning. Hans Dedsaar
er ukendt. 1508 er Erik Kaas electus I Viborg.
— 13) Niels F., seldre Halvbroder til oven-
na;vnte Biskop Jorgen F., var Magister og fra

1518 Kantor ved Viborg Kapitel. I Anledning
af sin Forlening, Sebber Kloster, kom han i

heftig Strid med Broderen og sluttede sig nu
til Lutherdommen. F. deltog siden i Forhand-
lingerne om Kirkeordinansen af 1539. Han var
gift. D. 1557. — 14) Peder F., Biskop i Barg-

lum (o. 1396 — o. 1426), var tilstede ved det

beromte Kalmarmede 1397 og deltog som
Rigsraad i flere vigtige Forhandlinger. Han
hsevdede med Kraft sin Jurisdiktionsret over
Lseso overfor Viborg Kapitel. 1425 deltog ban
i det vigtige Provinskoncil i Kbhvn, der segte

at vaerne om Sogneprsesternes Ret overfor
Munkenes Overgreb i Sjtelesorg, men ogsaa at

gennemfere Reformer i Prssternes Liv. J. O. A.

Frikirke, frie Kirke eller frie Kirker er
officiel Betegnelse for en Del evang. Kirke-

samfund i England, Skotland, Frankrig, Schweiz
og Italien, der m. H. til Lsere, Styrelse og
Underhold staa uafhsengige af Staten. Gsengs
Sprogbrug anvender ogsaa Ordet om en Del

andre protest. Menighedsdannelser, der have
lssrevet sig fra Statskirker (Tyskland og Hol-

land), men ikke optaget Navnet. Selvunder-
hold og Selvstyre i Forhold til Staten Andes
ogsaa i de kirkelige Samfund, der i celdre og
nyere Tid ister af dogmatiske Aarsager have
dannet sig paa protestantisk Grund (de saa-

kaldte Sekter) og i de baade evang. og ikke-

evang. Samfund, som bestaa i Lande, hvor Staten
betragter Religionen som Privatsag (Amerika),

eller hvor Statskirken i alt Fald er ophsevet

(de engelske Kolonier); og vaesentlig lignende

Forhold genflnde vi for Romerkirken i visse

Diasporalande (f. E. hos os), for visse orien-

talske K. i Hedningelande, og, hvad Selvstyret

angaar, for visse af Romerkirken udskilte Sam-
fund osv.

Den Opfattelse af det i Navnet liggende Be-
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grab, som trods al Usikkerhed arbejder sig frem
i Frikirkekredse, gar det dog rimeligt, at be-

graense Sprogbrugen af Navnettil visse evang.
Samfund. Vel har »Fri Klrke< vaeret en Pro-
grambetegnelse, saaltenge der bar vaeret noget
Forhold mellem Stat og K. ; og Frikirkeprin-

cipet: Laeren om, at Guds Rige som et aande-
ligt kun har Kristus som eneste Hoved og
Lovgiver, er egentlig almenkirkeligt, hsevdet

baade af Romerkirken i dens alvorlige Kampe
med Staten og af Forsvarere af den territoriale

Statskirke, men den moderne Frikirkeopfattelse

har sin Rod i Reformatorernes Optagelse af

denne Laere og saerlig i den kalvinske og visse

engelske Dissenters-Kredses Forstaaelse af dette

Princip. Ikke den ydre Adskillelse af Stat og
K. alene er for dem Kendetegnet paa den frie

K. (absolnt gennemfort kan den aldrig blive,

da Statens Tilsynsret, ogsaa hvor K. er privat

Korporation, vedbliver, og Spergsmaalet om
Stillingen til visse faelles Omraader f. E. Skolen
ingenlunde er lest; Stillingen til pekuniaer
statslig Understottelse er ogsaa forskellig),

heller ikke den selvstaendige kirkelige Organi-

sation i enhver Form, men en saadan Orga-
nisation, hvor Organet for det Regimente, som
ene tilkommer Herren gennem hans Ords vej-

ledende Kraft, er Menigheden selv som den,

der ledes af den forjtettede Hellig-Aand. I

den presbyteriale Menighedsordnings Protest

mod alt Hierarkis Enevwlde og mod Statens

Overgreb paa det den fremmede Omraade
ligger den moderne F.s Oprindelse. Tilside-

saettelser af den levende Menigheds Ret ved
Staten eller det paa den sig stettende Prsestc-

skab (m. H. til Laere, Kultus eller egentlig

Styrelse) raedfarte de ydre nodtvungne Separa-

tioner; men siden dem har ganske vist Volun-
taristgrundstetningen : at K. bar underholde
sig selv, vundet sterre og storre Raaderum
indenfor F., dels af H. til den paaviselige

Stigning i Men ighedslivets Kraft og Sandhed
(Borteblivelsen af Skinkdstne), dels fordi For-

udssetningerne for at tale om en >kristen

Stat« vaesentlig have sendret sig (de frie For-

fatningers Indflydelse; Radikalismens og Ate-

ismens Vaekst). Og Kamp mod Rangforhold
mellem Konfessioner og mod Opretholdelse af

Statskirker er derfor taget op med fornyet

Kraft. Optagelsen af Voluntarismen som ned-
vendig Side af Frikirkeprincipet er udgaaet fra

de engelske Dissenters; og fra Kongregational-

ismen stammer ogsaa den i flere F. herskende
independentiske Hsevdelse af Enkeltmenighed-
ernes fulde Selvstaendighed (jvfr. Samfundets
Benaevnelse »frie Kirker<). Det Arbejde for

Tolerance, som Independentismens Respekt
for aandelig Frihed tidlig affodte i Dissenters-

kredse, ytrer sig i den moderne F. i den levende
ireniske Sans, der f. E. har skabt en Union af saa
forskelligt laerende Menighedssamfund som dem,
der arbejde sammen under The national Coun-
cil of the Evangelical Free Churches; en Sans
for Individualisme, der ofte nsermer sig til

dogmatisk Indifferentisme.

Medens Reformatorernes Optagelse af Laeren

om Stat og K. som 2 forskellige, men selv-

staendige og guddommelig indsatte Sfaerer (mod-
sat Romerkirkens Teokrati) og Forkastelse af

Lseren om et synligt Hoved for K. i de lu-

therske Lande >kun forte til en Kirketeori

uden tilsvarende Livsform* (se Art. Statskirke),

idet K. blev Departement af Staten og dens
Ordning og Styrelse beroende paa Statslov-

givning, skabte den calvinske Indflydelse i re-

forraerte Lande Ordninger, der harvdede K.s
Ret til »eksklusiv Jurisdiktionc (Lovgivning og
Ordning uden Statens Indblanding). Trods K.s

Frihed blev Calvins K. dog Statskirke, opret-

holdt af Staten og forsvaret af den; thi andre
Opfattelser taaltes ikke og straffedes. Men
denne >Magistratens< Stotte i de aandelige Ting
kom snart til at hsevne sig. — I Skotland,
hvor Calvins Tanker gennemfertes med Klar-

hed og Kraft, dannede Menigheden 1560 paa
egen Haand, uden Parlamentets Samtykke, en
Oversynode (General Assembly) af Praester og
Laegfolk, der overtog Kirkestyrelsen og i Book
of Discipline (ny Udarbejdelse 1581) haevdede

den uafhaengige og eksklusive kirkelige Juris-

diktion. Laegmandspatronatet indskraenkedes,

saaledes at de enkelte Menigbeders Kaldelses-

ret ikke tilsidesattes (om Skotternes gentagne

Kampe for denne Ordning se Skotland ; om en
tidlig Separation se Cameronianere I, 464).

1712 genindfortes Lsegmandspatronatet, og under
den sig bredende >Moderatisme< nyttede Pro-

tester og Anssgninger intet. 1743 foretog da
Erskine atter en Udtreedning (I, 797), og 1752

foregik af samme Grand en ny Secession (the

Relief Church). 1847 forenede disse Frikirker

sig til The United Presbyterians. Da 19. Aarh.

bragte nyt religiost Liv i den af Indifferent-

isme udmartrede Statskirke, vaagnede ogsaa

Klarheden over Betydningen af Grundseetningen

om Kristi aandelige Kongedomme og de Me-
nigheden deraf flydende Rettigheder. 1834 ved-

tog Generalsynoden Veto-Loven, at ingen Praest

maatte paatvinges Menigheden mod 0nske.

Da den civile Domstol (Court of Session), trods

Prebyteriers, Provinssynodens og General As-
sembly's Veto, demte (1838), at en Patronats-

kandidat skulde indsaettes i Embede, vedtog
Generalsynoden hojtidelig en Erklering om
K.s aandelige Uafhtengighed ; men 1839 stad-

fsestede House of Lords Civilrettens Afgerelse.

Under Ledelse af Dr. Chalmers (I, 494), Dr.

Welsh og Th. Guthrie optoges saa Kampen
for K.s gamle Frihed. Da de borgerlige Dom-
stole vedblev at faelde Domme, der viste, at

K.s Styrelse i Virkeligheden var i Heenderne

paa Staten, traf man Forberedelse til Dannelse

af en F. efter Chalmers Plan, og 18. Maj 1843

skete Separationen (The Free Church of Scot-

land). 470 Praester udtraadte, en stor Del af

Menigheden og alle K.s Missionwrer fulgte.

Ved sjeelden Offervillighed tilvejebragtes Kirker,

Skoler og en videnskabelig Anstalt for Praester

(New College, Edinburgh) samt Fonds til Lan-

ning af Praester, Underhold af Mission osv.

F., der stadig bar vokset sig stserkere, har
gentagne Gange sogt Union med United Pres-

byterian Church, der principielt holder paa

Voluntaristgrundsaetningen, medens F., der har

fastholdt, at Ovrigheden ilovlig kan anerkende

K.s Tro og Jurisdiktion som vserende i Over-

ensstemmelse med Guds Ord«, ikke har villet

forkaste en Ordning med Statsunderstettelse.

Nu har Frivillighedsprincipet dog sejret i F.,

og i Okt. 1900 skulle de 2 Samfund danne The
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united Free Church. AUerede 1876 bar en
Del af The Reformed Presb. Church sluttet sig

til F., der nu bliver Skotlands (se d. Art.)

sterste Kjrkesarafund (C. E. Floystrup, Folke-

kirken og den frie K. i Skotland; Bayne, The
Free Church of S., 1893).

I England gennemfortes Ref. Ted Statsmagt,

og Henrik VIII erklterede sig for K.s Hoved.
Enkelte fremragende Talsmsend for K.s Selv-

staendighed optraadte vel (Biskop Hooper, Th.
Cartwright >den eng. Presbyterianismes Fader<,
I, 482), men de frikirkeligsindede maatte paa
Grand af Statens Forfolgelse og Statskirkens In-

tolerance danne smaa Menigheder i det skjulte.

Disse Dissenters vare selv gennemgaaende lige-

saa intolerante og anbefalede >Magistratens<

Ret og Pligt til Forfolgelse af >Ksetterne<. I

de baptistiske Menigheder er den klareste

Protest mod Samvittlghedstvang ferst udtalt,

og Frivillighedsprincipet hsevdet; Independent-
erne bleve ogsaa modsat Presbyterianerne tidlig

Tolerancens natnrlige Fortalere. Kvsekerne
have dog isrer udmarket sig som Tolerancens
og F.s principielle Tilhtengere I moderne For-
stand. Den Rsekke Love, som fra 1661—73
(se Corporations-Akten I, 557) rettedes mod
Nonconformisterne, bidrog i Virkeligheden til

at styrke deres aandelige Magt, og fra deres
Tid datere en Meengde Frimenigheder sig.

Forfolgelserne standsedes ved Tolerance-Loven
1689, og Dissenters kunde nu i Ly af Retten
rejse sig Huse til Gudstjeneste; men Hadet og
den borgerlige Undertrykkelse vedblev, og den
om sig gribende Indifferentisme medforte en
ejensynlig Nedgang i de frikirkelige Samfunds
aandelige Indflydelse. Ogsaa dem kom dog
Metodismens Vtekkelse til Gode. Fra Slutn.

af 18. Aarh. daterer Fornyelsen sig, der viste

sig baade i Iver for filantropisk Arbejde og
for Missionen (Baptistselskabet 1792). Den
endelige Metodist-Separation fik ogsaa stor Be-
tydning for de frikirkelige Idlers Vaekst. Bap-
tisterne (1813) og Kongregationaiisterne (1832)
styrkede sig ved Unioner, og siden ere andre
Dissenters fulgt efter. Dissenters's voksende
Betydning lagde sig ogsaa for Dagen gennem
Opheevelsen af de gamle Love, der indskrsenkede
deres Borgerrettigheder og haemmede deres
virkelige religiose Frihed. 1828 ophaevedes
Test- og Corporations-Akterne. Indtil 1836
maatte Frikirkernes Medlemmer gaa til Stats-

kirkerne for at vies; 1854 aabnedes Adgang
for dem til at tage Grader ved Oxford-Univer-
sitetet; 1868 ophievedes de kirkelige Afgifter,

bvorved Dissenters maatte bidrage til Opret-
holdelse af et Kirkesystem, som de misbil-

ligede, og endelig 1880 aabnedes Kirkegaardene
for dem, saaledes at Begravelsen kan ske ved
deres egne Praester. Dissenters-Praedikanterne
tildrog sig voksende Opmaerksomhed. Spur-
geons Forkyndelses Virkninger fik et synligt

Udtryk i Indrettelsen af det enorme Metro-
politan Tabernacle (1861). ^Egteparret Booth
(I, 361) begyndte deres vaeldige Arbejde i Lon-
dons East-End. En stadigt voksende Virksom-
hed er i den sidste Menneskealder taget op
baade m. H. til indre og ydre Mission fra

Frikirkernes Side; og den ritualistiske Strom-
ning i Statskirken, der seerlig i de sidste Aar
atter er kommet saa stwrkt frem, liar fort de

mange Samfnnd naermere sammen i Kampen
for Englands 'Evangelisation < og, gennem Ind-
flydelse i Parlamentet, for Statskirkens Af-
skaffelse (Jvfr. den allerede 1844 dannede Anti-
state-church-association). 1863 begyndte Kolo-
nierne at ophasve Statskirkerne (ferst New South
Wales), 1869 nedlagdes den irske Statskirke, og
1871 indbragtes Forslag om Ophaevelsen af den
engelske Statskirke, et Maal, der stadig arbejdes

henimod fra frikirkelig Side. Af sterste Be-
tydning for Frikirkernes fremtidige Virksomhed
er imidlertid Ivserksaettelsen af den store Fa-
deration, der efter Forberedelser gennem Coun-
cils rundt om i Landet, fuldfortes 1896 i Not-
tingham (First National Council of the Evange-
lical Free Churches). Hovedlederne i denne
Bevtegelse vare Ch. Berry, T. Law, J. M. G.
Owen, Mackennal. Foderationen omfatter: Kon-
gregationaiisterne, Baptisterne, Metodisteme,
Presbyterianerne, de frie biskoppelige Klrker
og Kvsekerne. Et ivrigt Opvaekkelsesarbejde

paa ikke-konfessionel (indenominational, un-
secterian) Grand er sat i Gang, og ved Optag-
else af et Sognesystem med hyppige Husbesog,
ved Masser af Meder og Agitation baade i

Tale og Skrift haaber man paa en enestaaende
spiritual movement (Skeais & Miall, History
of the Free Churches of England 1688—18- .

,

London 1891; Houlder, A short History of
the Free Churches, 1899; Free Church Cate-
chism; F. C. Hand-Book).
Nederlandene har fra gammel Tid vasret

Tolerancens Arnested, og her har i broget
Flseng levet frie smaa lutherske, mystiske, ra-

tionalistiske, wallonske, engelske og skotske
Menigheder; her fandtes Romerkirken, senere

ogsaa De oude Roomsch-katholieke Kerk (Jan-

senisterne, Mennoniter (Doopsgezinden), og her
dannede Remonstranterne efter at vscre ud-
stodte af Statskirken deres egne Menigheder.
Sserlig de 2 sidstnaevnte have arbejdet den
independentiske F. i Haende. Intetsteds som
i Holland har i vort Aarh. Tanken om at ad-
skille Stat og K. vandet saa almindelig Ind-
gang i de forskelligste Kredse. Faktisk er
Gennemferelsen ogsaa sket. Kultusministeriet
er ophsevet; Skolen er religionslos. Kun paa
det okonomiske Omraade er Adskillelseu ikke
fuldstaendig. — Indtil 1795 var Dordrechter-
Bekendelsens Gereformeerde Kerken Statskirke,

men Grundlseggelsen af den bataviske Repu-
blik gav alle Religionssamfund Ligeberettigelse

og Frihed. Statskirken, der omordnedes 1816,

fik (under Navn Hervormde Kerk) imidlertid

en meget bureaukratisk Karakter, og under
den herskende Rationalisme blev den fra en
Bekendelseskirke til en Reglementskirke. Da
Veekkelsen til Dels ved Opbyggelsesskrifter fra

Scbweiz og Frankrig kom i Trediverne, ved
hvilken Digteren Bilderdijk(l, 307), Statsmanden
Groen van Prinsterer og de 2 Proselyter, Digt-

eren da Costa og Lsegen Cappadose, optraadte
mod den livlose Supranaturalisme og Rational-

isme, var Sansen for calvinsk Laere og den gamle
Presbyterialordning ikke levende. Men ude i

Folket modte Lederne en pietistisk Calvinisme i

overvintrede Smaakredse. Her vilde man ikke
vide af den nye Psalmebog af 1805 med dens
evang. Hymner, og i Okt. 1834 traadte Prsesten

de Kock, en ivrig Calvinist, i Ulrum i Groningeu
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med den sterste Del af siu Menigbed ud. og trods
Forfelgelse bredteSeparatismeu sig. Kirkegodset,

som de paastod tilharte de enkelte Menigheder,
maatte de dog give Afkald paa. 1869 forbandt
disse udtraadte sig med en Del andre smaa >re-

formerede Menigheder under Korset«, der ogsaa
havde udskilt sig af konfessionelle Grunde, og
i Stedet for det tidligere Navn >kristelig fraskilte

Kirker« (Afgescbeidene christelijk-gereformeerde

Gemeenten) optoges Benaevnelsen >kr. reformert
Kirke< (Christelijkgereformeerde Kerk).

En ny Udtraedelse af Statskirken (der imid-
lertid ved Ordningerne 1852, 64, 70 i Virkelig-

heden var naaet til samme Frihed overfor

Staten som de andre Kirkesamfund) skyldes

ogsaa Kampen mod den berskende Rational-

isme (>moderne< Religiesitet) samt Synodalord-
ningens Tilsidesaettelse af Enkeltmenighedernes
Ret (>Hierarkiets Aag<). Bevaegelsen lededes

af den fremragende calvinske Teolog og Poli-

tiker Dr. Kuyper og Prof. Rutgers. Oprinde-
lig var Tanken en Generobring af Statskirken
for Calvinismen, aandeligt ved en Nyvsekkelse
i Menigheden (fra det i Amsterdam 1880 grund-
lagte frie Universitet skulde skaffes rettroende
Pnester), materielt ved Kampen for Paastanden
om de enkelte Menigheders fulde Autonomi
og Ret til Kirkegodset. 1885 kom det til lige-

fremme Naevekampe om Nieuwe Kerk i Am-
sterdam, som de ortodokse i Tillid til Menig-
hedsretten erobrede fra de moderne, der stot-

tedes af Classikalevrighed og Synoder. Da
den retslige Afgorelse gik de ortodokse imod,
besluttede man sig til en Nydannelse af den
reformerte K. for 1816, og Jan. 1887 boldtes

en Kirkekongres, der vedtog Grundssetningen
om Kristus som Kirkens eneste Hoved og for-

domte det >synodale Hierarki< som >vild

Sammenblandingi. I Kirkerne paa Landet
kom det mange Steder til uhyggelige Sammen-
sted mellem Partierne. I Juni samledes under
Rutgers Forssede i Rotterdam den nye Fri-

kirkes Synode, der vedtog den gammeldags
presbyteriale Organisation (Voorloopig Kerk-
verband pan Sederl. Gereformeerde doleerende
Kerken). Hidtil har man forgaeves sogt en
Union med Secessionkirken af 1834 (Cbantepie
de la Saussaye, La crise religieuse de Hol-
lande; Gloel, Hollands kircblicbes Leben, Wit-
tenb. 1885; Matthes. Allg. kircbl. Chronik; Or-
ganet for den nye F. er De Heraut).

I det nuvaercnde Schweiz berskede Ra-
tionalismen i Praesteskabet i Beg. af Aarhun-
dredet, og Territorialtankens Sejrslob gennem
Enropa havde ogsaa gjort det af med den
gamle calvinske Menighedsfrihed. I Geneve
(siden 1815 schweizisk Kanton) optraadte det
rationalistiske vinirablc eompagnie des pasteurs
mod enbver Menighedsrerelse, baade de aeldre

Pietisters og den nyere Vaekkelse, der begyndte
ved Fru v. Krudener (1813) og Skotten Robert
Haldanes Bibellaesninger (1817). Maend som
Historikeren Merle, Pnesterne Gaussen og Ma-
lan vaktes ved denne Forkyndelse, der atter

hasvdede Herrens Guddom (om den metodi-
stisk farvede og saerlig ved indvandrede Eng-
kendere og Skotter fremkaldte Riveil, se Em-
paytaz I, 759 og P. A. Bost I, 370). Forfalgelsen

af Privatforsamlingerne gav Anledning til Dan-
nelsen af 2 Frimenigbeder (1816 den i Bourg-
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de-Four. 1824 liglise du timoignage). 1849
sammensluttedes de til liglise fioangelique, der
er presbyteriansk og bekendelsestro (Apostoli-

knm). Den lille K. (700 Medl.) staar i et

aandelig naert, men frit Forhold til det 1831
ved Gaussen stiftede tocitti evangilique, ved
hvis Prsesteskole Merle virkede. — Ogsaa Fri-

kirken i Pays de Vaud skylder >Opvaekkelsen<
sin Tilblivelse. Forfolgelser ramte Konventik-
lerne, troende Pnester afsattes, og de vakte
dreves over i sekteriske Samfund. Tanken om
en Adskillelse af Stat og K. for at hidfere To-
lerence kom nu frero, og det af Vinet (se

d. Art.) 1825 udgivne Mimoire en faveur de la

liberie" des cultes bidrog staerkt dertil, skent
Forf. endnu holdt paa Statskirken. 1839 ud-
stedtes en Landslov, der ganske lagde Kirke-
styrelsen i Statens Haand, og nu afskaffedes

den helvetiske Bekendelse. 11 Prsester ned-
lagde deres Embede og en stjerk BevKgelse
mcerkedes i de vakte Kredse ; ogsaa Vinet ned-
lagde af Samvittighedsnod 1844 sit Embede
som Prof, ved Akademiet i Lausanne paa Grand
af det intolerante Kirkestyre. Da den radikale
Regering, der fulgte Revolntionen 1845, opfor-

drede Pnesterne til som Statsembedsmaend at

godkendc den nye Ordning, protesterede 221.

Nov. 1845 indgav 150 deres Dimission; over-
for Statens radikale Holdning var der intet

andet at gore end at danne et nyt Samfund.
1847 samledes den ferste Synode for Vtglise

Evangilique libre du canton de Vaud, der nu
tseller 42 Menigheder og gennemgaaende be-
staar af de intelligenteste Elementer i Folket.
Hvad Laeren angaar, staar den frit, og Profes-

sorerne ved det teol. Fakultet i Lausanne staa

i noje Forbindelse med den tyske Teologi.

Praesterne vaelges af Menighederne, men lennes
af K.s Firlleskasse. Hovedstyrelsen Andes hos
Synoden, der er sammensat af Pnester og Lseg-

folk. K. har med Iver optaget Missionsarbejdet
(isaer i Transvaal; nu fselles for Schweiz's 3
Frikirker). — Dannelsen af £glise Evangilique
Neuchateloise, indipendante de I'Atat skyldes
det store Raads Vedtagelse 1873 af Statsraadets

Udkast til en Kirkelov, mod hvilkcn Synoden
havde protesteret som en Haan mod Menig-
hedens Ret. Det indforte nemlig granseles
Lsrefrihed, regulerede Prsestevalget, saaledes

at politisk og kirkelig Valgret faldt sammen,
og ophaevede Synodens kirkelige Selvstaendig-

hed. En Petition fra 10,300 Vaelgere tog Raadet
ikke Hensyn til, og en ny Petition om Ad-
skillelse af Stat og K. forkastede en Folkeaf-

stemning med 16 Stemmers Majoritet. 21 Me-
nigheder med 24 gejstlige dannede saa Fri-

kirken og et nyt teol. Fakultet i Neuchatel.
Frikirken er naermest at betragte som Folke-
kirke (o. 14,000 Medl.), den er vaesentlig orto-

doks. Ogsaa her tonnes Pnesterne af Synodens
Faelleskasse. Ogsaa her er livlig Deltagelse i

Missionsarbejde, og alle 3 Frikirker have virket

med Iver for Evangelisationsarbejdet i Frankrig,
Belgien, Spanien, Italien osv. (Guers, Notice
historique sur l'Eglise evang. libre de Geneve,
1875; Cart, Hist du mouvement relig. dans le

canton de Vaud, I—IV, 1870; Fr. Nielsen, Ka-
rakteristiker og Kritiker (1884); Monvert, Hist,

de la fondation de l'Eglise evang. Neucbfiteloise

independante, 1898).
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Til Frankrig bredte Frikirkebevaegelsen sig

fra Schweiz, forberedt her som de> ved engelsk
Evangelisationsarbejde. Den reformerte K., der,

mcdens det nantiske Edikt gjaldt, var en stats-

grnndet F., havde siden Ophtevelsen levet under
de mest trykkende Forhold, men seerlig i Slut-

ningen af 18. Aarh. sank den hen i Rational-

ismens Dad. Excesser mod Protestanter vare
ikke ualmindelige (1814); da Vaekkelsen flk

Fart, oprettedes flere Steder Kapeller(>ikke lon-

nede af Staten«) og Frimenigheder (1831 i Lyon
om Adolphe Monod), og 1833 dannedes et So-
ciili ioangilique som det i Geneve, der virkede

for Evangelisation ved Pnediken, Bibeludbred-
else og Traktatspredning. Vinets Tanker om
religies Frihed vandt megen Udbredelse, og
Forlangender led om Adskillelse af Stat og K.

(1848). Da den ref. K. i dette Aar samledes
til Synode, bevirkede den liberate Majoritets

Optrteden, at Prsesten Fr. Monod og Grev de
Gasparin opfordrede til Dannelse af en F.

1849 dannedes i Paris Union des itglises ivan-
giliques libres de France, der har o. 50 Prsester

og Evangelister. Menighederne ere fritstaaende

baade m. H. til Kultus, Disciplin og Forfat-

ning, ogsaa hvad Laeren angaar, hersker, trods

Positivitet, stor dogmatisk Frihed. — Foruden
denne F. besidder Frankrig flere tiglises indi-

pendantes, Baptist og Metodistsamfund osv.

De frikirkelige Menighedsdannelser i Italien
henhere, bortset fra mindre Samfund og Bap-
tisternes og Metodisternes osv. Diasporamenig-
heder, til Valdenserkirken eller til Unione
dette chiese Ubere in Italia. Om det ferst-

nsevnte se Art. Valdensere. 1848 flk de Kul-
tusfrihed og borgerlig Ret i Sardinien, siden
have de bredt sig med Kongeriget Italien ud
over hele Landet og virke baade ved Evange-
lisation, Bogudbredelse og Skoler. Hidtil er
Valdenserkirken dog mere at betragte som en
Missionskirke, der maa stettes med fremmede
Bidrag fra evang. Lande. Hovedstyrelsen er

et Slags Konsistorium, valgt af den aarlige

Synode, der ogsaa vrelger Evangelisationskomi-
Uea. Prtesteskolen i Torre Pellice (1855) flyt-

tedes 1862 til Firenze; dens bekendteste Lserer

har Desanctis (I, 624) vseret. — Frikirkernes

Union stammer fra 1870, da 23 evang. Menig-
faeder, der stod uafhtengige af Valdenserne og
havde et mere protestantisk Praeg, paa For-

anledning af den tidligere Barnabit Al. Ga-
vazzi (se d. Art.) sluttede sig sammen i Milano
under egen Bekendelse og Forfatning. Disse
Menigheder vare delvis fremkomne ved en
Spaltning indenfor Valdenserkirken, ved hvilken
Mazzarelli (se d. Art.) og Desanctis ndtraadte

1855; Darbyisterne havde faaet stserk Indflyd-

else i disse Kredse, men beksempedes bl. a.

af Gavazzi (de Menigheder, som ikke sluttede

sig til Unionen, kalde sig Chiesa Crittiana li-

bera de' Fratelli). Ogsaa Unionen stottes ved
fremmede Bidrag. Den Spreading, der har
hersket mellem den og Valdensernes Samfund,
er vel blevet mindre, men Forsegene paa en
Union, der i 1886 syntes at skulle krones
med Held, ere dog hidtil slaaet fejl. 1890 be-

sluttede Generalforsamlingen, der reprsesen-

terede 40 Menigheder, at optage Navnet Chiesa
evangelica in Italia (Borgia, Ursprung u. Ent-
wickelung der freien chr. K. in Italien, Triest

1880; Angelico, Die freie chr. K. in Italien u.

ihr Evangelisationswerk, Rom 1887 ; Free Chr.
Church in Italy, Firenze 1887 ; Muston, Herrens
Folk i Alperne, 1898; Comba, Storia dei Val-
desi, Torino 1893).

I den luth. K. begravedes de oprindelig fri-

kirkl. Tanker tidlig i Statskirkesystemets tet-
sluttende Grav. Sporadisk Forsvar for Menig-
hedsselvstyre (Flacius, J. V. Andrese, Th. Gross-
gebauer, til Dels Spener) flk ingen virkekraftig

Betydning, og naar undtages Bredremenig-
heden (I, 402) have de smaa Frimenigheds-
dannelser, der under trykkede Forhold frem-
stod hist og her med visse Saerlaerdomme, ingen
almenkirkelig Indfiydelse faaet, dels paa Grund
af den herskende Tvang, dels fordi selve F.-

tanken var tilbagetrsedende hos dem. — I

Preussen foraarsagede Proklamationen af
Unionen (se d. Art.) mellem de to evang.
Kirkesamfund og Paabydelsen af den reviderede
Agende 1830 en frikirkelig Separation til Be-
varelse af luthersk Lacre. Bevsegelsen havde
sit Udgangspunkt i Breslau, hvor Prof, og Dia-
konus Scheibel allerede 1817 havde protesteret

i Lutherdommens Navn. Hans Optrseden mod
Agenden medfarte Suspension, men over 2000,
mest Haandvserkere, men ogsaa Msend som
Prof. Huschke og Prof. Steffens holdt fast ved
ham og Wittenberg-Agenden og indgav An-
dragender til Regeringen om at maatte danne
en sterlig luthersk K. med egen Forfatning.

Herpaa kom intet Svar. 1832 nedlagde Scheibel
sine Embeder og forlod Preussen. Separationen,

der havde bredt sig i Schlesien og snart ogsaa
udenfor, flk nu Huschke til Leder, og 1834
samledes den farste Synode i Breslau. Staten
betragtede dem nu som Oprorere ; de Prsester,

som havde sluttet sig til Kredsen, afsattes,

Pengeboder og Fsengselsstraf idemtes, og i en
Landmenighed, der modsatte sig Agenden, an-
vendtes Militsermagt og Indkvartering. For-
folgelserne vakte stadig sterre Tilslutning, og
Regeringen, der stod raadvild, benyttede derfor
Tronskiftet 1840 til at hidfore Freden. Fried-
rich Wilhelm IV tsenkte at kunne bevare
Gammellutheranerne som en Trope i Stats-

kirken, men paa Generalsynoden i Breslau
1841 flk Huschke gennemfort en presbyteriel

Forfatning, med en Generalsynode hvert 4. Aar.

Den udovende Magt fik et Overkirkekollegium.
Konkordiebogen fastholdtes som Lsrenorm.
1845 gav Kongen >de fra Landskirken adskilte

Lutheranere« en General-Koncession; men for-

geeves androg de om en Del af Kirkegodset og
Statshjselp. 1847 skete en ny Udtnedelse af
Statskirken, der tilfarte Gammellutheranerne
o. 10.000; men Uenigheden om Overkirkekol-
legiets Ret og Betydning, som allerede for var
kommet frem, spaltede nu snart Samfundet,
saa indbyrdes Strid lammede dets Kraft. Af-
settelsen af Pnesten Diedrich i .label 1862
medforte Dannelsen af et sterligt Samfund
Immanuel-Synoden (se d. Art.). Nogen gennem-
gribende Betydning for Tyskland i frikirkelig

Retning have Gammellutheranerne ikke faaet.

En Del mindre trie K. have vel dannet sig (i

Sydtyskland, Sachsen og isser i Hannover, sidst-

mevnte vigtig ved sin Missionsiver), men de fleste

Steder er der indtraadt Spaltninger. Breslauer-
Frikirken er i Tilbagegang (om rationalistisk
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og frireliguM F.dannelse se Lysvenner). — Den
Intherske K. i Tyskland er vel blevet lest fra

den tidligere ydmygende Afheengighed af Staten

red Forfatninger ; men Summepiskopatsbaandet
er ikke ophaevet, og den staerke Trang til fuld

Adskillelse mellem Stat og K., som ytrer sig

i de evang. Kirker, der grander paa Calvin-

iamen, er ikke kommet kraftig til Orde. Er-

kendelsen af de store Vanskeligheder ved et

roldsomt Brad med det historisk overleverede,

den endna svage Sans for Sclwirksomhed hos
Menigheden og endelig Statens stadige Vaerd-

uettelse af de aandelige Goder (for Samfunds-
moral, Skole osv.), som den noje Forbindelse

med Kirken betyder, har hidtil holdt igen paa
den Udvikling, hvorimod rigtignok den stigende

Mod&astning mellem bevidst Trosliv og voksende
religias Indifferentisme synes at vise hen. Det
voldsomme Angreb paa >offlciel Krdm<, som
S. Kierkegaard fremforte hos os, indeholder
Vesensmomenter af Grundkraften i det evang.

F.princip, og den sidste Menneskealders Gen-
optagelse af Laegmandsvirksomheden samt Er-
faringer i storre Omfang m. H. til Voluntarist-

principet (indre og ydre Mission, Kirkeneds-
spergsmaalet hos os f. E.) afgive Forudsaetninger
for en Vaekst til virkelig kirkeligt Selvstyre. Jvfr.

Art. Stat og K. og Tolerance (Fr. Nielsen, Stats-

kirke og Frikirke, 1883; Lohmann, Die luth. Se-

paration in Deutschland, 1878; Rudelbach, Den
evang. Kirkeforfatnings Oprindelse og Princip,

1849 ; Thirsch, Krdm. og Staten. 1886). J.O.A.
Frimann, Clans, norsk Provst, Digter, blev

bdt i Ssele Pnestegaard 25. Maj 1746. Hans
Foreldre vare Spr. Peder Harboe F. og Sara
Cold. Efter Faderens Ded 1759 nod nan med
line 3 Bredre Undervisning i Hjemmet og blev
Student 1765. Saasnart han havde taget Anden-
eksamen, maatte han rejse hjem igen og blev
nu HusUerer hos Praesten til Fane, Jargen
Meldal, med hvis Datter han blev forlovet.

Ved den Vejledning, hans Spr. gav ham, men
dog isaer ved Selvstudium, drev nan det til, at

ban 1768 kunde underkaste sig teol. Embeds-
eksamen. Straks efter blev han Huslserer hos
Spr. til Valden, den herde Hans Strom, og fra

19. Dec. 1771 tillige hans Personelkapellan.
Dette Ophold hos Prof. Strom og trolig Benyt-
telse af hans store Bogsamling bidrog uden
Tvivl meget til F.s Udvikling i mange Ret-
ainger. Da Strom 1779 forflyttedes til Eker,
rejste F. til Kbhvn for at sege Befordring og
ndgav under sit Ophold der sin 1. Psalme-
samling, blev 18. Okt. 1780 udnaevnt til Spr.
til Daviken i Nordfjord og 1800 til Provst i

Nordfjords Provsti. 9. Jan. 1822 flk han Afsked
fra sine Embeder og boede siden paa sin Ejen-
domsgaard Frimannslund taet ved Davikens
Pnestegaard til sin Dod 1. Okt. 1828. Om
nan som Teolog ikke blev aldeles upaavirket
af Oplysningstidens Synsmaader, kan han dog
Ikke med Rette kaldes Rationalist, og om han
som Praest, navnlig i sine yngre Aar, af og til

laa I Strid med sin Menighed, er Grunden der-
Ul nasppe at sage udelukkende hos ham. —
Ved sit prisbelennede beskrivende Digt >Fjeldet

Hornelen« (1776) vendte han Opmaerksomheden
ken paa sig som Digter og befaestede senere
«it Digterry navnlig ved sin i 1790 udgivne
Digtsamling >Almuens Sanger'. Som Psalme-

digter af Rang viser han sig i den naevnte
Samling >SangeoverEvangelierne<, tildelsogsaa

i >Soe-Cabinet« (Kbhvn 1793), og >Nyeste origi-

nale Psalmer, efter Indbydelse forfattede som
Bidrag til den forventede nye Psalmebog<
(Kbhvn 1794). Blandt disse sidste, 100 i Tallet,

er der ikke faa, hvori K.s Tro og isaer dens
Haab har fundet et baade sandt og smukt Udtryk.
I >Evang. kr. Psalmebog< er F. rigt repnesen-
teret. Af dens 560 Psalmer ere 60 af ham.
14 ere hentede fra >Sange over Evangel!erne <

(75, 76, 122 [Ros. Konv. Psbg. 182], 146, 183,

313, 319, 328 [Ros. Konv. Psbg. 523], 333 [Ros.

Konv. Psbg. 535], 340 [Ros. Konv. Psbg. 529],

384, 425 [Ros. Konv. Psbg. 262], 436, 538);
II fra > See-Cabinet < (81 [Ros. Konv. Psbg. 30],

544, 545, 546 [Ros. Konv. Psb. 119]. 547 [Ros.

Konv. Psbg. 123], 548, 549, 550, 551, 552, 553
[Ros. Konv. Psbg. 392; Psbg. f. K. og Hjem 456]),

og 35 fra >Nyeste origin. Psalmerc (24, 27, 65,

94, 111 [Ros. Konv. Psbg. 116], 143 [Ros. Konv.
Psbg. 244], 155, 160, 162, 200 [Ros. Konv. Psbg.

462], 204, 214, 246, 253 [Ros. Konv. Psbg. 461],

260 [Ros. Konv. Psbg. 425; Psbg. f. K. og Hjem
375], 275, 320, 345, 355, 377, 386, 387, 391, 405
[= 204], 416 [Ros. Konv. Psbg. 552], 422 [Ros.

Konv. Psbg. 389], 445, 450, 492, 495, 505, 535
[Ros. Konv. Psbg. 372], 540, 541, 543 [Ros. Konv.
Psbg. 399]). Uagtet de optagne Psalmer ere i

Reglen staerkt omarbejdede og derved beravede
meget af sin oprindelige Kraft og Friskhed, ere

de dog blandt de bedste i Bogen. J. N. S.

Frimenigheder kaldes i Danmark de smaa
frikirkelige Menighedsdannelser af grundtvigsk
Farve, hvem den ved Valgmenighedsloven givne

Frihed ikke har vaeret tilstnekkelig stor til at

opretholde Samfundet med Folkekirken. For
Tiden bestaar der kun 4. Enkelte andre Me-
nighedsdannelser (se Carstensen, I, 481 og Grun-
net) med saeregne Laerdomme samt hjemlige Dia-

spora-Samfund af fremmede Dissenters kaldes

ogsaa ofte F. I Tyskland bruges Navnet for-

uden om Dissenters-Samfund isaer om de liberalt

sindede Samfund, der som Udlebere af den
gamle Rationalisme fremstod med Protest mod
den af Friedrich Wilhelm af Preussen i Stats-

kirken skaermede Ortodoksi (Protestant-Venner,
Lysvenner, sed. Art.); siden 1848 kalde de sig

ofte >frireligiose<, og Bevaegelsen er ofte lobet

ganske ud fra den kirkelige Bane (Tilslutning

til >Internationalt Fritaenkerforbund« af 1880,

til Socinianerne eller Forkaemperue for »den

frie Tanke og Menneskelighed<). Om Sverig se

Art. Sverig og Waldenstrom. /. O. A.

Frimission. Ved F. forstaas i Sverig al kr.

Virksomhed, som eves uden at udgaa fra den
sv. Statskirke, altsaa i videste Forstand baade
>Evang. FosterlandsstifteIsen<, >Sv. Missions-

forbundet<, >HelgelsefOrbundet<, Metodister og
Baptister. Medens den ferstnaevnte staar al-

deles bekendelsestro i den lutherske K. ere

alle de andre >okyrkligac, men vedblive dog
at staa indenfor Statskirken, som derfor er

fuld af >frikyrkliga<, om end de staa i Mod-
strid med dens Laere og dens Praester. Men
nogen enkelt Mission under Navnet F. Andes
altsaa ikke i Sverig, hvorimod det bruges om
en bestemt organiseret Virksomhed i Norge og
Danmark, opstaaet netop ved Paavirkning fra

Missions- og Helgelseforbundene i Sverig.
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I Begyndelsen af Firserne fik alt det »okyrk-

liga< og >frikyrkliga« Liegmandsrore Indgang
i Norge, saerligt i Smaalenene langs Sverigs

Grcense og i Kristiania, Drammcn og Larvik,

men det har efterhaanden bredt sig ikke alene

over 0stlandet, men er ogsaa traengt frcm paa
Vestlandet. Efter i ltengere Tid at have gaaet

paa egen Haand sluttede ved Fransons (se S. 103)

Tilskyndelse de forskellige smaa Kredse sig

sammen under Navnet >Det norske Missions-

forbund<, hvis Organ er >Missionseren<, som
begyndte at udkomme 1889 (1 Gang ugentlig).

Sierlig Fart fik F. i Norge, da den forhen-

vsrende Missionrer i Zulu og Priest i den norske

K., Paul Wettergren, i sit sidste Leveaar 1889,

lod sig gendabe af dem. Hans 2 Senner stiftede

s. Aar den frie estafrikanske Mission (se denne).

Forbundet har en Hovedbestyrelse i Drammen
og Kristiania, hvilken leder alle dets Anlig-

gender. De opgive selv at telle >en 50,000

sympatiserende, tildels indskrevneMedlemmer<.
Det norske Missionsforbund bar egen Mission

i Zulu, Kina og blandt Lapperne.
Til Danraark kom F. o. 1883 ved indvan-

drende Laegfolk fra Norge og Sverig, fra Norge
mest til Nordjylland, fra Sverig mest til Sjsel-

land, hvilke til Dels ved Hjaelp af Zitar sang
Folk til sig med deres amerikansk-metodistiske

og frelseshsersagtige Feltraab. Paa Sjaslland fik

Franson givet Bevaegelsen Vind i Sejlene. Han
og de andre sv. Lsgmaend fik venlig Modtagelse
af en lille Forening i Kbhvn >Traktatforeningen <

,

der senere antog Navnet >Kbhvnskr. Missions-

forening< . I Nordjylland fik Bevregelsen navnlig

strcrk Fart ved Frk. Juel fra Norge, som holdt
talrige Meder, og om hvem alle Slags sekterisk

beveegede Folk samlede sig. En sterlig, dygtig

Leder fik Frimissionen i Fiskebandler Jensen-
Maar, som lod sig gendebe i Thisted Bred-
ning og efter at have prsediket rundt om i

Danmark ogsaa rejste til Norge og blev en
anset Taler indenfor det norske Missionsfor-

bund. En nsrmere Sammenslutning mellem
de enkelte Smaakredse bragtes 1889 tilveje

under Navnet >Det dske Missionsforbund «,

men hvert Samfund har sin lokale Styrelse og
leder sine indre Forhold aldeles uafluerigigt.

De enkelte Samfund benrevne sig forskelligt,

f. E. >Arentsminde fri Missions Menighed<,
• Frcderiksvserks Menighedsforsamling<, > Morse
Friforsamling<, >Harridslev Menighed<. Miss.

Forbundet ledcs af en valgt Bestyrelse. De
enkelte Forsamlinger have /Eldste, der vaelges

af Menighedqrne paa 2 Aar, og hvis Pligt det

er at iagttage, at Moderne gaa sommeligt og
med Orden, at Menighedsmedlemmerne ieve et

aandeligt og kr. Liv samt i Kserlighed sege at

komme de faldne til Hjselp for om muligt at

redde dem«. Med Hensyn til Sakramenterne
hersker der et meget frit Forhold. Daaben
betragtes n^rmest som en Trolovelse, og Gen-
daab bruges; Barnedaaben bruges ogsaa, men
ses ikke som Genfedelsens Bad. Nadveren ses

naermest som en Ihukornmelse. I Sommeren
1899 vedtog Generalforsamlingen : >Daab og
Nadvere forrettes af alle Forbundets Praedi-

kanter efter deres Opfattelse af Skriften ; dog
tillades det de yEldste at uddele Nadveren i

paatraengende nodvendige Tilfcelde<. Virksom-
heden gaar sterligt ud paa at opvaekke til Om-

vendelse og Tro paa Kristus, og af Bibelordet

fremdrages derfor mest det, som sigter paa
Vsekkelsen, naermest i den amerikansk-svenske
Vsekkelsesform. Ligesom >Frelsens Ha?r« holder
Missionsforbundet (ogsaa >Forsagelsesuger« for

at skaffe Pengemidler til sin Virksomhed. Der
holdes ogsaa Predikantmeder. Efter at have
vaeret paa Prove >beskikkes Evangelister til

Evang.s Tjeneste under Bon og Haandspaa-
lteggelse af de ,Eldste<. De iblandt Praedi-

kanterne, som have nogen srerlig Uddannelse,
have faaet den ved >Svenska Missionsfdrbundetsc

Skole. For Tiden findes 28 ordinerede Prsedi-

kanter. Ved Moderne i Hanherrederne for nogle
Aar tilbage fandt adskilligt Svsermeri Sted, ja
noget, der maatte minde om onde Aanders
Indgriben med Skrigen og en Slags Henryk-
kelser, men det var rent lokale Fa;nomener og
gaelder ikke Helheden. En overfladisk Vaskkel-

sesmaade og en falsk Aandelighed kendetegner
derimod denne; men der er ogsaa skonne og
alvorlige Personligheder imellem dem, om end
alle Slags Sekterere holde sig neer til dem.
Mellem Missionsforbundets Tilhsngere og den
Indre Missions Folk har der oftere vsret
skarpe Rivninger, fordi F.s Forere have for-

segt at modarbejde den kirkelige Forening for

Indre Mission. Nu er ogsaa dette stilnet af,

og F. ferer en mere ubenuerket Tilvcerelse

end under det stterke Rore ved dens Frem-
komst. Der findes i Danmark 27 organiserede
frie Forsamlinger (Aalborg, Aarhus, Arden,
Arentsminde, Btslev, Bolleskov, Brobyvserk,

Frederiksvaerk, Gjol, Halager, Harridslev, Hel-
ium, Helsingor, Holbeek-Morkov, Horsens-Ham-
mer, Jetsmark, 2 i Kbhvn, Morse, Nibe, Ran-
ders, Stjser og Seballe, Thisted, Tolstrup, Tors-
lev, Truslev, Tylstrup). Desuden en uorgani-
seret i Nerre-Sundby. Som man vil se findes

Flertallet i Aalborg Stift og Nord-Sjselland. 10
af disse have Forsamlingshuse som egen Ejen-
dom; de andre have dels lejede Lokaler, dels

samles de i private Huse. De vide ikke selv

deres samlede Antal, men antage, at det er ca.

2000. Sidste Regnskabsaar var IndtKgten til

Fsellesvirksomhedcn 6243 Kr. 16 0re. De stette

den frie estafrikanske Mission, Madras Tamul-
Mission og underholder Marie Petersen i Balti-

stan ved Tibets Gnenser sammen med den
skandinaviske Alliance Miss. Forbundets For-
mand og Sekretcer er Missioiuer S. K. Nielsen

i Aalborg, dets Redaktor Jensen-Maar i Hel-

lerup; dets Blad >Morgenstjernen< udkommer
2 Gange maanedlig siden 1889. Deres Saug-
bog, som er en Blanding af Kirkepsalmer og
amerik.-sv.Opvffikkelses-Sange, hedder >Evange-
liets Basun«. — Med Missionsforbundet maa
ikke forveksles >Frimissiona?r< N. Rask, der
nu bor i Rudkebing og udgiver >Morgenreden<.
Han staar ganske isoleret og har ved sin Fserd

gentagne Gange paadraget sig Domme, senest

i Okt. 1898 en Hojesteretsdom, og efter denne
har hans Virksomhed faaet et Knrek. T. L.

Frimodt, Jens Christian Rudolf, blev fedt 24.

Dec. 1828 paa Birkendcgaard ; hans Fader, Johan
F., var Godsinspekter paa Lerchenborg. F. blev

teol. Kand. 1854, s. A. Laerer i Borgerdyds-
skolen paa Kristianshavn, 1857 Adjunkt i Sore,

og 1861 Spr. ved den nyopferte St. Johannes-
Kirke i Kbhvn. Hans store Gaver til at paa-
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virke andre kristeligt, der allerede havde vist

sig i hans Lterervirksomhed, kom her ret til

Udfoldelse; han bier en vann og veltalende

Vckkelsespnedikant, om hvis Prsdikestol store

Skarer samledes. 1865 var han Medstifter af

•Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvnc
(at Art Indre Mission), der, ligesom den nogle

Aar for af F.s Barndomsven Vllh. Beck (I, 244}
omorganiserede >Kirkelige Forening for indre
Mission i Danmarkc, vilde arbejde for Kristen-
Hvets Vaekkelse. F. blev dens Formand til

sin Ded; og flere af dens Virksomheders Op-
rettelse skyldes ham (Magdalenehjemmet). I

iKbhvns Kirkesag< blev F.. den forste Priest

red den ferste nye Kirke i den bortigt voksende
By. en Foregangsmand; ham skyldtes Opfer-
elsen af Stefanskirken (1874) og Jakobskirken
(1878). Men endnu mere skylder Kirkesagen
ham indirekte; mange af dens senere Venner
og Talsmaend bleve ved F.s Forkyndelse vakte
til kr. Alvor. Faa dske Praesters Gerning har
baaret saa rig Frugt i Menighedslivet som hans.
F.dade allerede 21. Marts 1879, begraedt og savnet
•am faa. Han udgav 1866 >20 Predikenerc, 1871
>Nogle Pnedikener fra Trinitatistiden< ; efter

bans Ded udkom 1879 >24 Praedikenerc og
1896 >Pnedikener paa Kirkeaarets San- og
IWligdage< (H. Stein, R. F., 1879; P. Krag, J.

C R. F. i >Ny chr. Samlerc 1880). Kn. H.
Fristelse. Det etiske Begreb af F. er det

af en, den saedelige Personlighed angribende
og mod dens Fald henbejende Indvirkning,
trod enten dette Fald bestaar i enkelte Brud
paa Loven eller endog i Menneskets Affald fra

Samfundet med Gud. Men dette rent etiske

Begreb er vanskeligt at udklare af Skriftordet.
De Skriftord, som baade ifelge deres Betydning
i Grundsprogene og deres teol.-kirkelige Brng
indeslutte Begreberne friste og F., fremholde
nemlig tillige en Forestilling, som mindre ved-
rorer F_i Vtesen end de ikke blot i aandelige
Kriser, men i alle Afgerelser, ogsaa udenfor
det etiskes Omraade, gyldige Virkem idler:
at forsege og at prove. Som saadanne Skrift-

ord maa naevnes, 1 G. T. : nisah, Piel af en
nbragelig Kalform nasah, forseger (frister);

itndmassah, Forsegelse (Fristelse), undertiden
ogsaa bakhan, prove; i N. T. nnqa^a, forseger
(Mater); (foxifiuCw, prever, underseger; deraf
ViQattfutS, doxtfiq, doxifucaia, to doxlfuov. Tve-
tydigheden i disse Ord har faaet en vis Hjemmel
> det lutherske Kirkesprog, navnlig fra Tysk,
gennem Dobbeltbetydningen af >versuchen<
oaade at forsege (prove) og at friste. I Forholdet
til Gad. lad os kaldc det Evighedsforholdet,
og iodenfor dette fra det teocentriske Stand-
pnnkt o: saaledes, at det er Gad, som tsenkes
Wstende (forsogende) Mennesket (f. E. 1 Mos.
Jl 1: 2 Mos. 16, 4; Dom. 2. 22), vise Skrift-
ordene med Nadvendighed tilbage til den gud-
dommelige Forsynsstyrelse, indenfor hvis Kreds
* til Brad med Guds hellige Vilje sigtende
FormaaJ eller tilsvarende Indvirkning paa Men-
«skelivet dog ikke lader sig taenke. >Gud
Mster ingen/ (Jak. 1, 13). Antropocentrisk
derimod set, o : det er Mennesket, som praver,
feseger Gud (bans Langmodighed, Retfserdig-
"ed osv.X fremkommer det i Skriftordet ved
SWra af de nsevnte Betydninger slumrende
8«greb af et fristende med selvstaendig Ret,

som ogsaa Ordet udtrykkeligt ndsiger: > Men-
nesket frister Gnd< (5 Mos. 6, 16; Ps. 78, 18;
95, 9; Jes. 7, 12; Ap. G. 15, 10, sml. Mt. 16,

1; 22, 18; Lk. 10, 25; 1 Kor. 10, 9; Hebr. 3, 9),

hvori tilsidst dog kun ligger en Anklage af og
en Dom over det Menneske, som userer den
Gad fristende Tanke og, naar han kommer
frem med den, gar sig skyldig i oprersk, ora
end afmtegtig Trods mod Guds Majestaet; tlii

>Gnd fristes ikke af det onde< (Jak. ssteds).

Heller ikke der, hvor det dlrekte Gudsforhold
er udelukt, hvor F. altsaa staar paa Men-
neskelivets egen Grund, vaere sig i sanse-
lig eller i aandelig Skikkelse, er den omhaod-
lede Dobbelthed fjernet. Der gives mangt et

nnQaCfiy og doxipdtn>; mange Forsag og Praver,
ogsaa med en vis etisk Betydning, som for-

saavidt kun have Ojeblikkets Ret, som deres
Resultater forsvinde med dette, medens den
menneskelige Sjeelehistorie lserer os at kende
ogsaa saadanne Forsegelser, som raekke ind i

Livets Dybder, og hvor det, naar de tage Fri-

stelsens Skikkelse og Magt, geelder om Person-
lighedens Inderste. Aabenbart behaver Skrift-

forskeren her en Mellembestemmelse, som kan
oplose og klare Dobbeltheden.

Mellembestemmelsen, som kraever at ind-
feres i denne kun i store Tnek paapegede
Skriftsammenhteng for at udklare F.s rent
etiske Begreb, er Menneskets syndige Na-
tur. I enhver F. er der 2 Momenter til Stede:
det befrugtende, efter sin Natur fristende, som
bringer Syndens Stedekorn til at spire, hvor
det opnaar Forbindelse denned, og det und-
fangende, den relative, af den syndige Natur
begnensede, Valgfribed, som i Undfangelsens
0jeblik slaar over 1 Begsrligheden, der drager
og lokker (Jak. 1, 14). Begge Momenter ere
fornedne for at frembringe en F.; derfor, og
fordi det sidste hos de ferste Mennesker fattes

den afgerende, Modtageligheden betingende
Mellembestemmelse, er det ferste Syndefald et

Mysterium, hvis Kendsgerning ikke lader sig

forklare, skent hele Syndens Historie og Magt
forklares ud fra den.

Vende vi nu ferst tilbage til Evighedsforholdet,
det mellem Gud og Menneske, hvor der, som
ovenfor berert, ikke kan vaere Tale om en som
F. tilsigtet Indvirkning af Gud paa vor syndige
Vilje, fremtrseder ikke desto mindre her det
store Realitetsfaenomen, som formedelst den
syndige Naturs Mellembestemmelse er bleven
ajensynlig Virkelighed, at i den almindelige,

den hele Menneskesltegt givne Aabenbarelse af
Guds hellige Vilje, Loven, er der for Menneskets
af Naturen forvendte, syndebundne Vilje sat en
almengyldig F., en Solicitation, som aegger til

Synd (Rom. 7, 5). Lovens Kraft er ikke blot

den, at den virker Syndens Erkendelse (Rom.
3, 20) — endog Begaerligheden kendte jeg jo ikke
(nemlig som Synd), hvis Loven ikke havde sagt

:

du maa ikke begaere (Rom. 7, 7)— og dammer
Synden (Rom. 5, 13. 20), men ogsaa den, at den
forager Synden. Uden Lov er Synden ded, men
da Budet kom, blev den levende; den tog Anled-
ning af Budet, forferte og draebte mig ved dette

(Rom. 7, 7—1 1). Ved Siden af denne, for den hele

syndige Menneskesltegt faelles, ulmodsigclig fra

Guds Side komne Anledning til Synd, staar endnu
en anden, indenfor Verdensstyrelsens Plan ud-
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sprungen, nemlig den guddommelige Pr0vel.se,

isser gennem Trengsler, Lidelser (ljob. 34, 36

;

Ps. 66, 10. 11; Visd. 3, 5; Jer. 9, 7; Sak. 13,

9; 2 Kor. 8, 2; Jak. 1, 3; 1 Pet. 1, 6, 7), for

Vantroen til Opvaekkelse og Dom, men for de
Kristne sigtende til at prove Troen og gennem
Forsogelsen at styrke Taalmodigheden og Haabet.
Der stode de saa sammen med den syndige
Natur, med det, ogsaa i de genfedte levende,

gamle Menneske, Moderskodet for alle de tro-

endes Fristelser og, netop fordi de ere gen-

fedte, grundige Fald, som selv Paulus ejnede
som sit Livs dunkle Mulighed (1 Kor. 9, 27).

Saaledes >fristede< Gad Abraham (1 Mos. 22, 1)
o: provede (jvfr. Hebr. 11, 17, hvor Li netberg
oversaetter: >satte paa Prove*) hans Tro og
Lydighed. I denne enestaaende Prove reflekterer

sig hos Gud selv den menneskelige Egenvilje,

Faderens Vilje lige over for Barnet, som det
befrugtende Moment, der gennem Mellerabestem-
melsen af Naturens Syndighed modstaar Abra-
hams Frihedsvalg i Retning af Troens Under-
kastelse. Men Undfangelsen udeblcv : Abraham
bestod Proven (sejrede i F.), fordi Guds Forjset-

telse var staerkere i ham end F.s Magt, Tvivlen,
Dobbeltheden. Som de troendes Fader tvivlede

ban ikke, men gav Gad jEren, styrket i Troen
(Rom. 4, 20). Saaledes >fristede<, prevede Gud
ljob (ljob 7, 18; 23, 10), men han bestod ikke,

fordi hans syndige Natur, det gamle, selvraadige

Menneske undfangede i Utaalmodighedens F. og
fedte Synd, da det formerkede Guds Raad med
uforstandig Tale (ljob 38, 2). Guds Provelse er
for det genfedte Menneske som Smelterens lid

og som Tvsetterens Lud (Mai. 3, 2), der lige

over for Dobbeltheden i den genfodtes Natur
kommer tilsyne i en dobbelt Virkning: Guldet
falder rent til Digelens Bund (1 Pet. 1, 6. 7;

sml. Hagg. 2, 8); men hvad der tilhorer den
fordasrvede Natur fortseres som Ho og Straa

af Herrens lid (1 Kor. 3, 12. 13).

De 2 Potenser, som alle Vegne samvirke i F.,

fremtraede med ikke mindre Klarhed, hvor den
staar blot paa Menneskelivets Grand. Her er

Jak. 1, 13—15 Hovedstedet, og det vsesent-

lig, fordi det ikke fremstiller Fristelsens

Genesis, dens Oprindelse, men griber midt
ind i dens Historic, dens Udviklingsgang
de>, hvor den i sig selv passive syndige Natur
(edgi xal alfia) saettes i Bevsegelse af den be-

frugtende Potens og virker som Begeerlighed.

Men naar saa Fristelsesprocessen er fuldbyrdet,

og Begaerligheden har undfanget, har optaget

i sig det befrugtende Element, og Personlig-

heden, Viljen, har overgivet sig, enten den nu
samtykker med en Beslutning, eller den iigger

under for den viljelese Betagethed, foder den
Synd. Som Ked og Blod i sig selv er neutralt,

hvilende, saaledes har det ingen Del i den
aandelige Kamp, for det tages i Tjeneste af

den befrugtende Potens: >vi have ikke Kamp
mod Ked og Blod, men mod Fyrstendemmer
og Magter, mod Verdens Herrer, mod Ond-
skabens aandelige Hser under Himlen< (Ef. 6, 12).

I denne fyldige paulinske Bestemmelse er Syn-
dens sidste drivende Magt, den befrugtende,

naevnet i en Sum som Ondskabens aandelige

Her, der har sin Fyrste, Djaevelen (ssteds V.

1 1), hvis Vawen og Gerning gennemvirker alle

F.r. Negativt, naar han tager Ordet af deres

Hjerte, at de ikke skulle tro og blive salige

(Lk. 8, 12). Positivt, naar han i Paradiset
frister de ferste Mennesker i Slangens Skik-
kelse, thi Slangen er Djtevelen og Satanas
(Aab, 12, 9; 20, 2); naar han i 0rken frister

den anden Adam (se Art. Jesu F.); naar han
endnu frister baade den forste Adams Bern
og den anden Adams Brodre gennem sine
Tjenere, der ere en Hser. Som denne Hasr er
iblandt os >i denne Tids Marke«, er den mang-
foldig, forskellig, dog baade disciplineret og til

en vis Grad uniformeret, og den kommer ad
mange Veje. Ved Traeskhed (2 Kor. 11, 3),

ved Forferelsens Kunstgreb (Ef. 4, 14), ved
Snarer (1 Tim. 3, 7), og i forskellige Skikkelser,

som Potifars Hustru, naar Satan frister hemme-
lig ved Kadets Lyst (1 Kor. 7, 5; 2 Tim. 3, 6\
men ogsaa aabenbart, som en brolende Love,
der soger, bvem han kan opsluge (1 Pet. 5, 8),

bhendende som en Lysets Engel (2 Kor. 11, 14),
isser i Kunst og Videnskab, ja endog i en
Apostels Skikkelse (Mt. 16, 23). Men med alt

dette er han kun >Guds Sigtetrel* (Besser);

han er stillet ved Sigtekvaernen af Gud for mod
sin Vilje at skille Hveden fra Avnerne, og for
de troende strander den ondes F. paa den
Helliges Forbon, at deres Tro ikke maa aflade
(Lk. 22, 31). Han bruger ogsaa Menneskenes
Lidelser, de rene Smerter, de af Gud bestemte
Naadens Provelser (1 Pet. 1. 6. 7; 4, 12. 13;
jvfr. Lk. 13, 16 om den Abrahams Datter,
som >Satanas i 18 Aar havde bundet< i Syg-
doms Baand) og blander dem med Utaalmodig-
hedens, Forbitrelsens Trods (>Meriba«: 4 Mos.
20, 24; 5 Mos. 33, 8; Ps. 81, 8), saa de blive
ikke til Troens Befsestelse, men til Fald.

Mod alle disse F., alle Djaevelens snedige
Anlob (Ef. 6, 11) har en Kristen de to daglige
Vaaben, Herrens Ord, Kraftordet: Vig tilbage,

Satan ; og Bonnen, den 6. i Herrens Bon : Led
os ikke i F. Gud frister ingen, leder intet

Menneske gennem Uskyldigbedens relative Valg-
frihed ind paa Syndens Veje. Men paa den
anden Side kan Tanken i den 6. Bon heller ikke
vsere den, at Gud skulde lede os gennem det
umulige, saa at vi undgik de F., hvis univer-
selle Magt over Menneskelivet, der er som
Luften, vi indaande (Ef. 2, 2), grander i vort
eget Fald, og hvorfor vi ej kunne unddrage os
vor egen Del af Skyld; thi Skylden er ikke
blot det enkelte Menneskes, men Menneskets
for os alle principielle Skyld (Augustin: non
inviti tale* sumus). Hvad der til Bonnens For-
klaring derfor nodvendig maa bemaerkes, er
den organiske Forbindelse af den 6. med den 7.

Ben: >men fri os fra det onde<. Vi bede alt-

saa, at de Forhold, gennem hvilke Gud ferer
vor Vej, ikke maa bringe os i saadanne F.,

hvor vi fristes over vor Formue (1 Kor. 10, 13%
saa det onde vinder Sejr, men at baade F. og
dens Udgang maa blive til Guds jEre og saa-
ledes, at vi kunne taale det. Svaret paa denne
Bon have vi fra den samme, som gav os Ben-
nen: Vaager og beder, at I ikke skulle falde

i F.

Den hejeste af alle F. er den, som knn de
troende kende og de, som endnu ikke helt have
lidt Skibbrud paa Troen (1 Tim. 1, 19), den
aandelige Anfaegtelse, hvor alle Naademidler-
svigte, fordi Kristenlivets faste Grand er an-
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grebet, og Tvivlens F.r true med at oplase Troen
eg gore Gnds Naade forgieves. Anftegtelsen er
altid en F. af den subjektiveste Art, fordi den
angriber Personligheden i dens dybeste Grand,
men Anftegtelsens Nerve, Tvivlen, kan have
baade en udvortes og en indre Grand. Den
forste er tilstede, naar Tvivlen gselder Aaben-
baringens Sandhed i Almindelighed eller, suerlig

naar den stiller det hejeste Trosproblem under
Debat: hvis Sen er Kristus? og Forargelsen
ligger for Daren. Da er der ingen anden Ud-
vej end den, Johannes den Deber valgte i sin

Anfaegtelse, at gennembryde Belejringen og gaa
til Herren selv med sit Spargsmaal: >Er da
den, som kommer, eller skulle vi vente en
anden < og at bsere Svaret hjem, som ban fik

det, og bevare det, om end til en Tid sammen
med og i Kamp med det naturlige Menneskes
fristende Tvivl, men i en fast Beslutning at

ville opleve Sandheden af Forjtettelsen : >Salig

er den, som ikke forarges paa mig< (Mt. 11,

3, 6). Smerteligere, men neppe fuldt saa farlig,

er Anftegtelsens F., naar Tvivlen staar paa
den indre Grand som Tvivl om egne Synders
Forladelse og derated om egen Frelse. Ikke
om Syndernes Forladelse i det store og al-

mindelige, men om dens Gyldighed for dette

Menneske selv; fordi hans Synder ere altfor

store, de raabe til Himlen, og hans Tro er
altfor lille til at gribe Forjtettelsen og bolde
den fast. Her er Udvejen den, at se ganske
bort fra os selv og alt vort eget for alene at

kaste os paa Guds Barmhjertighed, den Vej,

som Luther har vist de saaledes anfegtede:
Gad har befalet dig at tro dine Synders For-
ladelse, og om Troen kun er et Sennepskorn,
men levende, flytter den Syndens og Dedens
Bjerge (Mt. 17, 20; 21, 21). Hvor fuld af Merke
og Angst end denne Anfsegtelse kan vsere,

er den dog neppe saa farlig som den farste,

fordi den ferste vokser med en stigende Kulde-
grad, men den sidstes Element er den person-
lige Smerte. Gud bryder ikke det knuste Rer
og ndslukker ikke den rygende Tande (Es. 42, 3),

og Forargelsens Dyb er her endnu langt borte.

F. V. A.

Fristelse, Kriati, se Jesus Kristus.

Fritsch, Ahasveras, f. 1629 i den lille kur-
sachsiske By Mdcheln, hvor hans Fader var
Borgermester. Trediveaarskrigen rasede den-
gang, og da han var 2 Aar gammel, maatte
ban med sine Forseldre tage Flugten. Mocheln
blev lagt i Aske, og alt det, de ejede, gik tabt.

Flere Aar maatte nu Familien vanke om fra

Sted til Sted. Da F. var 14 Aar, mistede han
sin Fader, men Moderen udvirkede, at han
kom ind i Gymnasiet i Halle. Efter 6 Trceng-

selsaar kom han 1650 til Universitetet i Jena
for der at studere Retsvidenskaben, men maatte
allerede det felgende Aar vende tilbage til

Halle og der overtage en Huslsererpost. 1653
saa han sig i Stand til at fortsaette sine Stndier

i Jena og opholdt sig der til 1657, da han
nventet blev kaldet til Rudolstadt, for at vtere

den unge Grev Albert Antons Lterer. 1661 tog
han Doktorgraden og blev s. A. udnawnt til

Hof- og Justitsraad, 1679 til Konsistorlalpne-

sident og Efor for alle schwarzburgske Skoler,

og endelig 1687 til Jena-Universitetets Kansler.

Han var en Mand med usminket Gudsfrygt

samt dygtig og tro i al sin Gerning. F. dade
1701, rammet af Slag. 1 de Psalmesamlinger,
han besergede, og hvoraf den ferste ndkom
1668 under Titel >Neue himmelsusze Jesus-

lieder<, er der flere, som ere digtede af ham
selv, men ogsaa en Del, som han har hentet
fra andre >Paradishaver<. Til de forste maa
henregnes de af Brorson oversatte : » Alle Vegne,
hvor jeg vanker« (Psbog f. K. og Hjem Nr. 641,

Landstads Nr. 400), >Er det saaledes, eller sker<,

>Hvo er denne Fyrste-Datter«, samt den af J.

Arrhenius paa Sv. omplantede >Jesus allt mitt
goda ar< (Wallins Psbg. Nr. 215). J. N. S.

Fritxsche. 1) Karl Friedrich August F.,

tysk Ekseget, f. 16. Dec. 1801, blev 1826 Prof,

i Teol. i Rostock, 1841 i Giessen. Han dade
6. Dec. 1845. Som Fllolog var han uddannet
i Gottfr. Hermanns Skole, og hans Styrke var
den sproglige Side af Eksegesen. Hans Hoved-
vterk er hans Kommentar til Romerbr. (I—III,

1836—43); ogsaa Matth. (1826) og Mark. (1830)

har han fortolket. En Del af hans kerde Pro-

grammer ere optagne i Frilzschiorum opuscula

aeademica (1838). — 2) Otto Fridolin F., oven-
neevntes Broder, f. 23. Sept. 1812, blev 1837

Prof, i Teol. i Zurich og virkede her til sin

Dad (1896). Ham skyldes den bedste Haand-
udg. af det gl. T.s Apokryfer (1871), og i For-

ening med W. Grimm i Jena udgav han en
kortfattet ekseget. Haandbog til de gltestl.

Apokryfer (1851—60).
Fritaenkere. Navnet F. stammer fra den

eng. Deismes (I, 619) Dage. Da skrev Filo-

soffen Anthony Collins (1,536) et lille Skrift:

A discourse of Freethinking, occasioned by the

Rise and Growth of a Sect called Freethinkers,

der skulde bevise, at ethvert Menneske har Ret
til at tsenke frit om alt, ogsaa om religiose

Emner, og at Bragen af denne Ret er det

eneste Middel til at undgaa Overtroens Onde.
FritxenkningensNadvendighed vilde Collins godt-

gore ved at vise hen til den nendelige Mcengde
forskellige Meninger om alle relig. Spargsmaal,
som Prsester have haft. Han gennemgaar der-

nsest de Indvendinger, der kunne gores mod den
frie Taenkning og slutter med at give en Liste

over 19 vise og dydige Fritaenkere lige fra So-

krates til iErkebiskop Tillotson. I den felg-

ende Tid bragtes Navnene F. og Deister i

Fheng, saaledes t. E. allerede af Biskop War-
burton. Derved blev der banet Vej for den
Opfattelse, at enhver Brag af Tankens Frihed
med Nodvendighed maatte fare til lignende An-
greb paa Kristendom og kr. Tro som Deismens.
Deisterne vare ivrige for at harvde deres Eneret
til Navnet F., og mange fromme Sjsele, der
paa alle Pnnkter vare Tilhsengere af det gamle
og aengstelige for Lys og Frihed, arbejdede for

Udbredelsen af denne Misbrug af Navnet F.

ved at kalde enhver, der hsevdede Retten til

og Nadvendigheden af en Pravelse af det over-

leverede, en F. Derved blev den nu alminde-
lige Brag af Ordet lidt efter lidt slaaet fast.

Frivillig Studenterbevaegelse (Volunteers,

Student Volunteer Movement) kaldes den Mis-
sionsbevasgelse, der i de sidste Decennier er
opstaaet i Studenterkred.se, isasr i Amerika og
England. I Sommeren 1886 indbad D. L.

Moody paa Mount Hermon i Northfield, Mass.,

Studenter til at samles en Maaned om Bibel-
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studium og Ban. Blandt de 251 Deltagere var

Rob. P. Wilder fra Princeton College. Han
samlede de Studenter. der bavde bestemt sig

for Missionsgerningen, og 21 i Tallet under-
skrev de felgende Erkhering: >Jeg er villig til

og attraar, om Gud tillader det, at blive Hed-
ningemissioneer<. Heraf Navnet >de frivillige<

(Volunteers)^. Ved Medets Slutning havde o.

100 underskrevet Erklceringen, og derved sluttet

sig til >de frivilliges' Feltraab: »Verdens Evange-
lisation i Tor Generation'. Ved udsendte Rc-

presentanter (Rob. P. Wilder og John M. For-

mann) forplantedes Bevaegelsen til Hojskolerne
i Nord-Amerika og Kanada; paa Konferensen
i Northfield 1888 fik den en fast Organisation.

Uafh&engig af den amerikanske, var en lign-

ende Beva?gelse allerede 1884—85 begyndt ved
engelske Universiteter. Stodet til den gav nogle

Studenter, >de 7 fra Cambridge*, der rejste

som Missionerer til Kina; deres kr. Opvsek-
kelse skyldtes Moody, der 1882 havde besogt

Cambridge. For Afrejsen foretog 2 af dem,
begge kendte Msend i Sportskredse, Stanley
Smith og Charles T. Studd, en Rundrejse til

Universiteterne, hvor mange vaktes til Kristen-

tro og Missionsiver; saaledes i Edinburgh, hvor
Bevsegelsen fra 1884—94 fik en fremragende
Leder i Henry Drummond (I. 681). Under
amerikansk Paavirkning skabtes en Organisa-
tion, men Englaenderne forholdt sig dog ret

ksligt overfor Amerikanerne og vilde ikke vide
af den underskrevne Erklaering. Ved Rob. P.

Wilders Bese-g 1891—92 (paa Vej til hans Mis-
sionsstation i Indien) dannedes et engelsk For-

bund efter amerikansk Monster (Student Vo-
lunteer Missionary Union). Aarlige Meder (Kes-

wick, Aberyswith, Ripon) holdes i Fsellesskab

med det store kr. Studenterforbund (British

College Christian Union). Stor Betydning fik

Liverpool-Konferensen Jan. 1896. Her antog
Engltenderne Amerikanernes Feltraab : >Verdens
Evangelisation i vor Generations Til Liverpool
vare efter Indbydelse Studenter komne fra

Holland, Frankrig, Schweiz, Tyskland og Skan-
dinavien. Ved deres Tilbagekomst kom der nyt
Liv i de smaa missionsinteresserede Studenter-
kredse i Hjemlandene, de fleste Steder dannedes
smaa Forbund af >frivillige«. Senere have Wil-
der's, Luther D. Wishard's og Formanden for

Liverpool-Konferensen Donald Fraser's Beseg
fremmet Sagen. De frivilliges Antal er (Jan.

1900) o. 6200 (i Amerika 4000, England 1652,

Tyskland 62, Australien 78, Sydafrika, hvis

Hejskoler Fraser besogte paa Vejen til sin

Missionsstation i Livingstonia, 150), af hvilke

o. 2000 arbejde paa Missionsmarken. De skan-
dinaviske >Frivillige Studenters Missionsfor-

bund< (F. S. M. F.) sendrede ved Studenter-

medet paa Setnesmoen 1899 sit Navn til >Akade-
miske Frivilliges Missions-Forbund< (A. F. M.
F.). Dets Motto er Sak. 4, 6. Det var stiftet

28. Marts 1896 i Kobenhavn ved Donald Fra-
ser's Besog med 6 Medl. (Danmark 1, Norge 2,

Sverig 3); Jan. 1900 teller det 32 (Danmark
17, Finland 4, Norge 7, Sverig 4), af hvilke 2

ere paa Missionsmarken. — Ordlyden af de
>frivilliges< Erklaering er forandret til: >Det
er mit Forsset, om Gud vil, at blive Hedninge-
missionser<. Amerikanerne og Engltenderne for-

lange den underskreven, A. F. M. F. og det

tyske >Studentenbund fur Mission • (S. f. M.)
derimod ikke. Frivilligbevsegelseu og den af
den fremkaldte kr. Va?kkelse forte til Stiftelsen

af >Verdens kr. Studenterforbund' (se d. Art.);

her i Norden gav den Stodet til de >Nordiske
Studentermeder med kr. Program' (sed. Art.).

Den har fremmet Bibel- og Missionsstudium
og udgivet mange Smaaskrifter desangaaende.
(H. W. Oldham. The Student Christian Move-
ment of Britain 1899: I. E. Nielsen, Frivillige

Studenters Missionsforbund i de nordiske Lande

;

H. Ussing, Evangeliets Forkyndelse for hele Ver-
den i vor egen Tid). Kn. H.

Frobenfus, Johann, Bogtrykker, stammede
fra Hammelburg i Franken, men nedsatte sig
1490 i Basel, hvor nan havde studeret. Det
ferste gr. N. T. blev trykt hos ham (1516).

Erasmus brugte hans Trykkeri meget, men F.

naegtede, af Hensyn til ham, at trykke Luthers
Skrifter. Han dede 1527.

Froment, Antoine, f. i Dauphinl henimod
1509, sluttede sig til Reformationen, ledsagede
fra 1529 Fare! (se S. 13) og blev 1532 af ham
sendt til Geneve, hvor han aabnede en Skole
og forkyndte den nye Lsere. Da hans Til-

horere 1. Jan. 1533 ikke kunde rummes i den
Sal, hvori han talte, bar de ham ud paa en
offentlig Plads, og de> prsedikede han saa mod
Kirkens Misbrug. Han maatte derefter flygte.

men vendte snart tilbage og forblev i Geneve,
indtil Ref. 1536 havde sejret. Aaret efter blev
han Prsest i Thonon i Chablais, men han gav
Ansted ved at drive en Kebmandsforretning.
Farel var meget misfornojet med ham og skrev
til Calvin : »Jeg \£d ikke, om Froment mest er
fraek eller uvidende<. Han blev forflyttet til et

andet Sted, men forlod 1549 Pwestegerningen

:

hvorledes dette er gaaet til, vid man ikke. En
Tid var han Sekretter hos den Iserde Bonivard,
der overdrog ham at skrive Geneves Historic
og 1552 blev han Notarius publicus, men 10

Aar efter blev han paa Grand af lose Seeder

afsat fra dette Embede. 1574 blev han imidler-

tid genindsat, og i denne Stilling dede han
1581. Han efterlod sig et Skrift, Les actes et

gestes meroeillenx de la cite de Genioe, som
forst blev udgivet af G. Revilliod 1854. C. E. F.

Frommel. 1) Emil Wilhelm F. blev fedt

i Karlsruhe 5. Jan. 1828. Faderen var Maler
og Kobberstikker. 1 det gennemdannede, kunst-

elskende Hjem var der stor Gudsfrygt. F. stu-

derede i Leipzig, Erlangen og Heidelberg, her
paavirkcdes han sterkt af Ullmann og Um-
breit. 1850 blev han Vikar i Alt-Luszheim

;

foretog en Rejse med Broderen Max til Italien;

blev 1854 Prsest i Karlsruhe. Kom 1864 til

Wupperthal, hvor der var et udviklet Menig-
hedsliv, og hvor det lykkedes ham at faa 2

Kirker byggede. Her virkede han utraettelig

under en Koleraepidemi. 1869 blev han Gar-
nisonspnest i Berlin; deltog som Feltprsest i

Krigen 1870—71 og havde Kvarter ved Strass-

burg. Kejseren, som satte megen Pris paa F..

udnsevnte ham 1872 til Hofprsest i Berlin,

hvor han fik en stor Virksorahed. 1895 tvang

Sygdom ham til at nedtegge sit Embede. 1896
flyttede han som Overkonsistorialraad til Plen.

hvor hau overtog Religionsuudervisningen for

Kejser WilKelm lis 2 seldste Senner. Her
dede han 9. Nov. 1896. Foruden mange Folke-
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skrifter og Proedikensamlinger har han ud-
jr»et »Von der Kanst im t&glichen Lebenc
Siden 1880 var ban Medndgiver af >Neue Chri-

stoterpe<. Han er en Mester i at forbelle og
pn Anvendelse af det fortalte. Han var en
reltalende Mand, hos hvem Alvor og Humor
kom jasvnsides til Orde. Hans Skrifter ud-
auErke sig ved vaekkende Tanker og stor Tros-
varme. — 2) Max P., Broder til foran om-
Ulte, blev fodt 15. Marts 1830 i Karlsruhe.
Studerede i Halle under Tholuck og Jul. Mfiller,

i Leipzig under Harless, 1850 i Erlangen, hvor
Hofmann paavirkede ham. Her kom hans Tros-
hv til Gennembrud under Samlivet med akade-
miske Venner. — Han udtraadte af den unerede
Landsklrke og sluttede sig til den luth. K.;

det var ham en Samvittighedssag at bringe
dette Offer. Fra 1853 var han HJelpeprsest i

Liegnitz. Blev 1854 Prast i Reinswalde, hvor-
fra han betjente flere, spredte Menigheder.
1858 overtog ban en lignende Stilling i Ispringen

;

dm kravede vseldigt Arbejde, og han gennem-
fk mange aandelige Kampe, men virkede til

stor Velsignelse; sserlig i Sjeleplejen var ban
tortrinlig. 1880 blev F. Generalsuperintendent
I Celle. Skont det ikke lykkedes ham at over-
rinde de separatistiske Spaltninger i den han-
oovcranske Landskirke, virkede han rategtigt

Ttd sin Prtediken og viste stor styrende, or-

ginisatorisk Evne. 1883 blev han teol. jEres-
doktor ved Universitetet i Dorpat. Da han
•a* Grand af Svagelighed ikke mere kunde
pnedike, udsendte han mangt et Skrift For-
odtn de paa Dsk oversatte (Karakterbilleder;

Indad, opad, fremad) har han udgivet tre Po-
stiller(Herzpostille, Hauspostille. Piigerpostille).

F. dode 5. Jan. 1890 i Celle efter mange, svsere

Lideber. J. P.

Fronton dn Due (Fronto Duceeus), fr. Jesuit,

f. 1558 i Bordeaux, traadte 1577 ind i Jesuiter-

Ordenen. Han dode i Paris 25. Sept. 1624.
Vi skylde ham bl. a. fortrinlige Udg. af Kry-
xstomos (1614), Basilios (1618) og Nikeforos Kal-
fati (1638).

Frosterns, en finsk Presteshegt, hvis ferste

liedlem ordineredes allerede 1573. — 1) Johan
F„ t 1751, pnesteviedes 1771 og blev Kapellan
i Karsimaki og Spr. i Pudasjarvi; 1809 blev
han Spr. i Kolajoki, Dr. Iheol. 1826 og dode
1838. Han udgav 1826 53 af ham digtede
Ptalmer og 1829 en finsk Haandbog i Kristen-

domsUeren. — 2) Robert Valentin F„ fore-

gaaendes Sen, f. i Pudasjarvi 14. Febr. 1795,
blev 1810 Student i Abo, Dr. phil. 1819, Docent
i TeoL ved Universitetet 1821, teol. Licentiat

1824. pnesteviedes 1826, blev siden teol. Ad-
junct og betjente forskellige Professurer. 1837
Utrsadte F. Sognekaldet i det vidtstrakte lden-
ulmi Pastorat, og 1840 promoveredes han til Dr.
OuoL Da et nyt Stift oprettedes i Kuopio
Uer F. den ferste Biskop 1851. I sin lange,

Uaarige Bispegerning blev han mangfoldige
(jange benyttet til offentlige Hverv. Hans teol.

Studpunkt var det i Aarhundredets 1. Halv-
ed almindeligt herskende deistiske. Ved sin

knftfulde, vujestserke Personlighed vandt han
taseelse indenfor sit Stift. Nogle Aar for sinM (20. Maj 1885) mistede han sit Syn. A. N.
rVo*4e, Richard Hurrell, eng. Prtest, blev

Wt i DarUngton i Devonshire 1803. Han gik

i Skole i Eton og studerede i Oxford, hvor
han boede i Oriel College. 1826 lserte ban
Newman at kende, og 1828 bragte han denne
og Keble sammen. Under Paavirkningen fra

Newman folte F. sig staerkt dragen til Rom,
men en Rejse, han for sin Sundheds Skyld
gjorde til Italien (1832), aabnede hans 0jne
for Romerk.s Mangier. Han dode allerede 28.

Febr. 1836. F. var Oxforder-Bevsegelsens go-a-
head spirit, og da Keble og Newman 1838 be-
gyndte Udgivelsen af hans Remains, med de
stsrke Fordemmelser af Ref. og Reforma-
torerne (t. E. Really I hate the Reformation
and the Reformers more and more), vaktes der
stor Forargelse. Se forovrigt Art Puseyisme. —
R. H. F. var Broder til den eng. Historiker

James Anthony F. (f. 1818, d. 1894), som
har skildret sine Indtryk af Oxforder-Bevaeg-
elsen i Afhdl. The Oxford Counter-Reforma-
tion (Short Studies on great Subjects IV, 231 f.).

Fruedage, se Mariafester.

Frumentios. Abessiniens Apostel, efter de
fra Abessinien stammende sthiopiske Skrifter

ikke blot Evang.s ferste Forkynder i Landet,
men ogsaa Kirkens ferste Abba Salama (•Freds-
fader*), en Benevnelse, der betegner det samme
som det nu brugelige Abuna (>vor Fader<) 9:

bele den abessinske K.s Patriark. Denne Frem-
stilling viser sig imidlertid snart som langt

senere Tiders mindre nojagtige Opfattelse af
Fortiden, udmaiet efter Forholdene paa den
Tid, Beretningeu forfattedes. Abessinien har
nemlig ingen virkelige gamle nationale histo-

riske Skrifter; alt er nedskrevet i en forholds-

vis meget sildig Tid. tildels med Benyttelse af

grsske Forfatteres Meddelclser om Riget Axum.
De ethiopiske saakaldte historiske Skrifter ere

derfor ikke altid lette at bringe i Samklang
med de hojst vigtige Indskrifter, som man i

vort Aarh. har fundet i Abessinien. Heldigvis

have vi andre veerdifulde samtidige Efterret-

ninger om F. Af hans Samtidige, Athanasios's
Apologi imod Arianerne se vi, at F. under sin

Missionsvirksombed i Axum, Abessiniens da-
vserende Hovedstad, havde sluttet sig neje til

Athanasios, og at han havde vjeret hos denne
i Alexandria og var af ham bleven indviet til

Ordets Tjener i Axum, vel ikke blot til Prest,

men ogsaa til Biskop. Men om mere kan der
ikke godt vtere Tale, tbi om Krdm. end, takket

vsre F. og den Anseelse, han ned hos Landets
Konger, havde slaaet dybe Redder, var dog
sterste Delen af Befolkningen i Riget i hans
Dage sikkert aldeles ikke berort af den. Krdm.s
Sejr overalt i Riget falder forst senere, og endnu
lsenge efter F.s Dage var der vistnok Hed-
ninger paa Rigets Trone. Af Athanasios er-

fare vi ogsaa, at Kejser Constantius strsbte

at bringe de abessinske Kr. ind under Arian-

ismen, og at han skrev til Kongen i Axum,
med Anmodning om, at han skulde lade sine

kr. Undersaatter trade i Forbindelse med den
arianske Biskop i Alexandria, en Efterretning,

der viser, at det var en almindelig kendt Sag
i Romerriget, at Krdm. havde gjort store Frem-
skridt i Abessinien; takket vsere F. fik Arian-

ismen dog ingen Indgaug. Om Anledningen
til, at F. kom til Abessinien, finde vi en For-
tslling hos Rufinus (Hist, ecclesiastica I, 9), der
med ubetydelige Forandringer gentages af So-
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krates (I, 19), Sozomenos (II, 24) og Theodoret

(I, 23). F. var med sin Broder Aidesios fra

sin Fodeby Tyros draget med en aeldre Sleegt-

ning eller Ven, Meropios, en Filosof eller Kab-
mand eller begge Dele, paa en lang Rejse til

Indien (d. e. Landene ved det indiske Ocean).

1 dette fjerne Land blev Meropios med sine

fleste Ledsagere draebt, og de 2 unge Menne-
sker kom som Slaver til Kongens Hof, hvor
de efterbaanden fik ansete Stillinger. Efter

Kongens Dad fik de deres Frihed, men
Enkedronningen fik dera til at blive under
den nye Konges Mindreaarighed, for at staa

hende bi med Raad og Daad. Men tilsidst

drog de hjem, Aidesios blev i Tyros som
Presbyter, men F. gik til Alexandria for at

bede Atnanasios om at sende en dygtig Krdm.s
Forkynder til >Indien<, d. v. s. til Axum. Atna-
nasios mente, at ingen var bedre skikket dertil

end F. selv, og indviede ham, hvorpaa F. drog
tilbage til » Indien <. Den Omstaendighed, at

Landet i disse Beretninger kaldes » Indien «,

kan ikke med Baronio benyttes som Bevis

for, at der hos Rufinus og hans Efterfalgere

menes et andet Land end Abessinien. >Indien<

i Oldtiden brnges om alle Lande ved det in-

diske Ocean. V. S.

Frnndsberg (Freundsberg), Georg, tysk

Hserf0rer, f. 1473 paa Slottet Mindelheim i

Schwaben, dode 1528 af Falgerne af Toget til

Italien med Landsknaegtene. Det var bam, der
i Worms sagde til Luther: > Lille Munk, lille

Munk ! dn gaar nu en Gang, der er vaerre end
den, jeg og andre Krigere have gaaet i de
alleralvorligste Kampe. Er du vis i din Sag, gaa

saa kun i Gnds Navn videre og veer frimodig!

Gud vil ikke forlade dig<.

Fry, Elisabeth, bekendt for sit Arbejde for

faengslede og losladte Forbrydere, blev f. 21.

Maj 1780 i Earlham i Norfolk som Datter af

den rige John Gurney, der tilharte en gammel
Kvaekerslaegt. Efter selskabelige Ungdomsaar
begyndte nun 1789, staerkt vakt ved Amerika-
neren William Saverys Praediken, at besege

Omegnens fattige og at holde Skole for deres

Barn. 1800 segtede hun Kabmanden Joseph
Fry i London og levede med ham i et lykke-

ligt iEgteskab, omgivet af en stor Familie.

Hendes Medvirken i Sergehejtideligheden ved
Faderens Jordefaerd foranledigede, at hun be-

gyndte at deltage i Kvaekersamfundets Praedike-

tjeneste, og hendes Prtediken gjorde straks et

dybt Indtryk paa alle Tilherere. Allerede som
Barn var hendes Interesse bleven vakt for de
faengslede og deres Kaar, men farst o. 1816,

da William Forster og andre af hendes Venner
henledte hendes Opmserksombed paa den elen-

dige Tilstand blandt de kvindelige Fanger i

Newgate, begyndte hendes egentlige Livs-Ar-

bejde. Det lykkedes hende at stifte en For-

ening af Kvinder til Forbedring af de kvinde-

lige Fangers Kaar, og virkelig at forbedre Til-

standen i Newgate-Faengslet, dels ved Oprettelsen

af en Skole, dels ved Indferelsen af kvindeligt

Opsyn, men forst og fremmest ved sin be-

tydelige Personligheds Magt. E. F. udstrakte

snart sit Arbejde til andre Faengsler. Det vakte

en umaadelig Opsigt, ogsaa udover Englands
Grsenser. Paa Rejser laerte hun Fsengselsfor-

hold andet Steds at kende og virkede for deres

Forbedring. For at stette Fangerne i den
vanskelige Tid efter Lesladelsen fik hun op-
rettet Beskyttelses- eller Faengsels-Selskaber.

Hun besagte Frankrig, Holland, Belgien, Schweiz
og Tyskland, og hendes Ord og Personlighed

evede en maegtig Virkning paa alle, hoje og
lave. Til Danmark kom hun 1841 (se Faedre-

laudet 1841, Nr. 620 og 624) sammen med sin

Broder, Joseph Gurney, Neger-Emancipationens
Forkaemper. Ved Hoffet skal hun vaere gaaet
i Forben for de da faengslede Baptister (I, 213),

og ved et Made i Hotel Royal 28. Aug. gav
hun Stadet til Dannelsen af Faengselsselskabet

i Kbhvn (endeligt konstitneret 1; Dec. 1843),

der var det farste Selskab af denne Art i Dan-
mark. Ogsaa paa andre Omraader medvirkede
hun i Keerlighedens Tjeneste for at forbedre

de lidendes og undertryktes Kaar. Til sin

Dad i Ramsgate 12. Okt. 1845 vedligeholdt

hun en udstrakt Korrespondance med sine

mange Venner (Memoirs of the Life of Mrs.
Fry, by two of her daughters I— II, 1847,
The Life of E. F., by Sus. Corder 1853). Kn. H.

Frygien, Oldtidens Navn paa en Del af det
vestlige Lilleasien, Vest for Kappadokien og
for Floden Halys (Kisil-lrmak). F. tages oftest

i mere indskraenket Betydning om det egentlige

F. (Stor-F.), det midlerste Landskab i Lille-

asien, men undertiden tages det i mere ud-
videt Forstand, saaledes at det ogsaa indbe-
fatter Landet S. for Propontis eller Marmara-
Havet (Lille-F.). F. er i det Hele et frugtbart

Land, kun den sydestlige Del er en Saltslette,

temmelig gold i den terre Aarstid. F. var
tidlig bebygget og tidlig temmelig fremskreden
i Kultur, vistnok fra gammel Tid paavirket af
Kulturstremninger fra Babylonien. Befolk-

ningen, Frygerne, talede et Sprog, som vi kun
kende meget lidt til, vi have vel nogle garale

Indskrifter i det frygiske Sprog, men de ere

ikke mange i Tal og temmelig korte. Sproget
antages gerne for indo-europaeisk. Om Befolk-

ningens Herkomst og Slsegtskab med andre
Folk vide vi heller ikke noget sikkert. Fryg-
erne synes at have haft en temmelig forskellig

Folkekarakter fra deres Naboer imod Vest, Grae-

kerne. Imedens disse sidste havde et let og
muntert Sind, var, som det synes, en merkere
Sindsstemning fremherskende hos Frygerne. I

F. tilbades forskellige Guddomme, hvoraf vi

here en Del at kende gennem de mange gr.

Indskrifter, der efterhaanden ere opdagede i

Landet. Andre Gudenavne kunne spores gen-

nem teofore Personnavne, saerlig i Indskrifterne.

Den mest ansete Gudinde var Kybele, som Grse-

kerne sammenlignede med deres Rhea. I Here

Byer fandtes hajt ansete Templer, med talrige

Praesteskaber; ogsaa Kvinder stod i mange Temp-
ters Tjeneste, og paa adskillige Steder skal der

vaere drevet slem Utugt. I flere Byer var Forfat-

ningen hierarkisk. Prsesteskaberne, med Yp-
perstepraesterne eller en Overpraestinde i Spidsen

vare suveraene Herrer i Byerne og deres Di-

strikter. Dog var der ogsaa Riger, der styredes

af Konger. Efter Herodot hed flere Konger i

F. Gordios og Midas. Det sidste Navn er fnndet

i en frygisk lndskrift paa et Gravmtele (>Midas's

Grav<). Man bar fundet adskillige Mindesraaer-

ker i F. fra forhistorisk eller tidlighistorisk

Tid, huggede ud i Klipperne (beskrevne af Per-
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ot et Chipiez i .Histoire de l'Art< IV og V
arix 1887—90). P. udnuerkede sig i det bele
«Uig ved sin Agerdyrkning, Kvsegavl og Kunst-
id. Graekerae lasrte ikke Iidet af Frygerne.
Ilerede bos Homer omtales de velbyggede
*er i F. 16. Aarh. f. Kr. kom F., der en
Idlang havde dannet et eget Rige, under Kroi-

w i Lydien og ved bans Fald under Perserne.

Iter Alexanders Ded skiftede F. oftere Herrer;
oder de idelige Kampe faldt en Skare Galler

id i Landet og gjorde sig til Herrer over den
stlige Del af F., som efter dem kaldtes Galatien

t Art. Galaterbrevet). Efter Romernes Sejr over
p.tiokos III 190, gav de F. til Kongen af Perga-

ios. og tned dette Rige kom F. 132 under Rom-
roe. I Tiden efter Alexander bosatte mange
•der sig i F. ligesom i andre Egne af Lilleasien.

[rdm. kom tidlig til F., saerlig til de vestlige

Iyer, Hlerapolls, Laodikea og Kolossai. Apost-
en Paulus drog paa sine Missionsrejser to

ioge igennem F. (Ap. G. 16, 6 og 18, 23). I

?. er der opdaget adskillige gamlc kr. Ind-
ikrifter (Aberkios-Indskriften er vistnok kr.,

ike hedensk). I 2. Aarh. blev F. Hjemsted for

ed svsermersk kr. Retiring, der efter Montanos
toldes Montanismen. Man kaldte dem ogsaa
Katafryger. Et af Hjemstederne var Pepuza.
Efterhaanden trsngte Krdm. helt igennem i F,
ler siden bar delt Skaebne med det evrige

Lflkasien. F. er i vort Aarh. blevet berejst og
mdersegt bl. a. af Leake, Hamilton, Texier,
U Bas, Barth, Perrot, Hirschfeld, Radet (»En
Phrygie«, Paris 1896) og W. M. Ramsay (The
Bties and Bishoprics of Phrygiac I, Oxford
1895 og 1897, et Hovedvasrk om F.). Om Sproget
i F. se P. Kretschiner, Elnleitung in die Gescb.
der griech. Sprache (1896) 171 f. F. var henge
yderst besvserligt at berejse. I vore Dage er det
lettere, efter at der er aabnet en Jernbanelinle
fra Scutari, der ved Eski Shehir deler sig i 2
Greoe, hvoraf den ene gaar til Konieh, den
anden til Angora. V. S.

Fryth, John, engelsk Reformator, blev fodt

1503, i Westerham i Kent og studerede i Cam-
bridge, hvor han tog Baccalaureus-Graden 1525.

Derpaa ansattes han i Oxford ved Cardinal Col-
lege (no Christ Church) efter Stlfteren Kardinal
Wolseys 0nske. Han paavirkedes stserkt i re-

formatorisk Retning af W. Tyndale (se d. Art.),

ran han senere hjalp ved Bibeloverscettelsen.
F.j lver for de reformatoriske Ideer bevirkede
bans Fasngsling; dog leslodes han snart paa
Wolseys Forben. Han flygtede nu til Fast-
iaodet, hvor han i Marburg og Antwerpen traf

Bgesindede som Patrick Hamilton og Tyndale.
1 Marburg synes han at have giftet sig. Hen-
ri* VIII tilbed ham Hjaelp, hvis han vilde gen-
lalde; men F. svarede, skent han netop levede
1 stor Fattigdom, med en Bog om Sktersilden,
rtttet mod Biskop Fisher, Sir Thomas More
og Rastel. 1532 kom F. tilbage til England.
I Reading blev han arresteret som Landstryger,
men after tosladt paa Rektoren Leonard Cox's
Forben. Snart efter blev F. igen faengslet og
sat i Tower paa Thomas Mores Befaling, der
ansa* bam for en af de vasrste Lutberanere.
• Famgsiet nedskrev F. sin Nadverhere. Efter
"ores Afgang som Lordkansler blev bans Feng-
id mOdere. Svigefuldt bragtes en Afskrift af
lans Nadverbere til More, der skrev et Mod-

skrift. Det medforte en Kommissions-Under-
segelse af F.s Ltere, som han uden Vaklen fast-

holdt. Stillet for en bispelig Domstol, benteg-

tede han atter Transsubstantiationen og Skters-

ilden og domtes til Baalet som haardnakket
Kietter. Udleveret til den verdslige Arm, blev
han brtendt i Smith fleld 4. Juli 1533. Hans
meget laeste Skrifter bidrog sterkt til Ref.s

Fremgang. Kn. H.
Fryxell, Anders, sv. Historiker, Paxlagog og

Prtest, blev fedt i Edsleskog Praestegaard paa
Dal 1795. Faderen, Provst Mattias P., ledede
Sennens forste Opdragelse og indpodede ham
allerede i Drengeaarene den Kierlighed til Fas-

drelandets Historie, som skulde bestemme hans
Livs Udvikling. F. blev Student i Upsala 1813,

anagde 1819 Filosofle-Kandidatexamen, blev
praesteviet 1820 og promoveredes s. A. til Dr.
phil. I disse Aar begyndte F. sit historiske

Forfatterskab, men sysselsatte sig ogsaa med
digterisk Produktion (f. E. den friske og ynde-
fulde Vise >0 Vermeland, du skona, du hfir-

liga land<). 1822 udnsevntes F. til >Kollega<
(Adjunkt) ved Maria-Skole i Stockholm, hvor
han 1828 blev Rektor. Derfra forfiyttedes han
siden til Rektorstillingen ved Nya Elemental-
skolan i Stockholm. 1 en lille Pjece, >F6rslag

till Enhet och Medborgerlighet i de allmSnna
undervisnungsverken< (1823) var F. optraadt

som Forkemper for betydningsfulde Reformer
i de hojere Skoler, idet han, modsat den be-

staaende Deling af Skolerne efter en forteldet

Stands- og Klasseadskillelse (Militterskoler,

Gymnasier, Trivial-, Apologist- og Sogneskoler),

fremhtevede Nedvendigheden af Skolernes En-
hed og den almindelige medborgerlige Dan-
nelse som deres Enhedspunkt. Eftertrykke-

ligere end nogen for i Sverig bestred F. Gyldig-

heden af de hsvdvundne Forestillinger om
Latinens Nedvendighed som Grundvold for

grammatisk Undervisning og fordrede, at al

Sprogundervisning skulde begynde med sv.

Grammatik, fortsaette med Fransk og Tysk og
slutte med Latin og Gnesk. Med dette for 0je
udgav han sin >Svensk spraklare till skolans
tjenst«, bestemt for den forste Undervisning i

Ordformer og Saetningsbygning efter den paa
den Tid, ogsaa af F.. hejt priste >indbyrdes
Undervisning*. 1831 blev F. titulaer Professor,

og 1836 tiltraadte han Sunne Pastorat i Varm-
land, blev s. A. Kontraktsprovst og udnasvntes

1845 til Dr. iheol. Fra 1847 til sin Ded 21.

Marts 1881 var F. naesten uafbrudt fritagen

for sin Pnestegerning for at kunne bengive sig

fuldt og helt til litenere Sysler. Sterste Delen
af hans Kraft anvendtes til hans Hovedvasrk
>Berattelser ur svenska historien<, der i 46
Bind skildrer det sv. Folks Historie til 1772.

De asldre Dele (til Gustaf Adolf inklusive), der
mere vare anlagte paa at blive Ungdoms- og
Folkelssning, have vundet almindelig Aner-
kendelse for udmserket Fremstillingsform og
fortrasffelig Oversigt. 1 de senere Dele, der ere

anlagte efter en bredere og mere selvsttendig

videnskabelig Maalestok, traadte F. frimodigt

op mod visse hacvdvundne Meninger om en
Del historiske Personligheder (f. E. Karl XII)

og Forhold, noget, som selvfolgelig ogsaa skaf-

fede ham megen Modslgelse. F. forte i Fyr-

rerne en Strid med Geijer >om Aristokrat-
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fordommelsen i Sverigs Historiec (H. L. Forsell,

Minne af A. F., Sv. Akademiens Handlingar
1882). H. W. T.

Frobel, Friedrich, fremragende tysk Pseda-

gog, blev fedt i Landsbyen Oberweissbach i

Schwarzburg-Rudolstadt 21. Apr. 1782. Hans
Fader var Prsest; hans Moder dede, medens
han var spaed, og hans ferste Opdragelse blev

da meget forsamt, saa meget mere, som man
betragtede ham som et baade vanskeligt og
ringe begavet Barn; Udenadslaeren faldt ham
nemlig svaert. Overladt til sig selv, fordybede
han sig i sine Iagttagelser af Naturlivet. Da
han var bleven voksen, bestemte han sig forst

for Landvaesenet, opgav saa dette for at studere
Naturvidenskaberne; men Studierne ved Uni-
versitetet i Jena vare spredte og kortvarige,

idet han manglede Midler til at blive ved.

Senere vilde han gere sig bekendt med Byg-
ningskunst, og medens ban i dctte 0jemed op-
holdt sig i Frankfurt a. M., traf han Skole-

bestyreren Gruner, der gav Stodet til, at han
kom ind paa Opdragerbanen, idet Gruner for-

maaede ham til at blive Laerer ved sin Skole
(1804).

F. felte sig straks hjemme i denne Virksom-
hed ; med Iver laeste han nu Pestalozzis Skrifter.

Laenge blev F. dog ikke ved Gruners Skole.

Dels enskede han friere Hsender, dels enskede
han selv at here mere; han overtog da en
Plads som Huslaerer paa et Landgods i Nser-

heden af Frankfurt a. M. 1808 drog han med
aamt sine 2 Disciple til Pestalozzi i Yverdun
ved Neucbatel So. Under megen Sympati fra

Mesterens Side tilbragte han bos ham 2 Aar,
rige paa Udbytte. I det folgende Par Aar sagte

F. at supplere sin Kundskab og Dannelse ved
Universitetsstudier i Gdttingen og Berlin, hvor
han lagde sig efter Sprog og Naturvidenskaber,
saerlig Krystallografi. Men Studierne afbred
han for som Frivillig i det Lutzowske Korps
at gaa med i Krigen 1813—14. I Felten er-

hvervede han sig 2 Venner, der senere bleve
hans Medarbejdere, Langethal og Middendorf,
begge teologiske Studerende. Efter Deltagelsen
i Krigen blev F. Inspekter ved det mineralogiske
Museum i Berlin.

Skent denne Stilling var god, vilde F. dog
ikke forblive i den; han felte det nemlig som
sit Livs Kald at oprette en Monsteropdragelses-
anstalt for ad denne Vej at bidrage til Meune-
skehedens Foraedling og Lykke. 1 Landsbyen
Griesheim ved Ilmenau paabegyndte han Vaer-

ket (1816). 1817 flyttedes Anstalten til Keilhau
ved Rudolstadt, hvor saa Langethal og Midden-
dorf virkede i Forening med F. 1818 giftede

F. sig med en for hans ldeer begejstret Kvinde.
Snart sluttede ogsaa en aeldre Broder til F. sig

til Forehavendet og tilforte det pekuniaer Stette.

En dygtig Medarbejder var fremdeles J. A. Ba-
rup. Anstalten kom da i rask Kremgang og
naaede et Discipeltal af 60. Men efter 1825
kom der Traengselstider. Anstalten fik Ord for

at have storpolitiske Tendenser i Retning af
Tysklands Enhed, og den preussiske Regering
og Forbundsdagen betydede Fyrst Giinther af

Schwarzburg, at Anstalten burde lukkes. Fyrsten
lod Superintendent Zeh undersogc Forholdene,
men denne roste Anstalten i hoje Toner og en-
skede sit Faedreland til Lykke med, at det ejede

en saadan. Men Angreb og Bagvadskelser bleve
ved, og Discipeltallet sank til 5. 1831 forlod

F. Keilhau; under Barups Ledelse opnaaede
Anstalten der senere en ny Blomstringstid

:

endnu den Dag i Dag er den til. I Keilhau
havde F. skrevet sit Hovedvaerk >Menscheuer-
ziehung< (1826). F. virkede nu nogle Aar i

Schweiz, dels i Wartensee og Willisau i Kan-
ton Luzern under megen Modstand fra en fana-
tisk Gejstligheds Side, dels som Bestyrer af
Vajsenhuset i Burgdorf i Kanton Bern. Her
blev han mere og mere optaget af Problemet,
hvorledes Smaaborn, for de kom i Skolen,
skulde opdrages, og da ban ikke kunde give

sine Tanker derom praktisk Udforelse i Burg-
dorf, opgav han sin gode og haedrede Stilling

der, drog til Tyskland (1836) og virkede nu
hele Resten af sit Liv for den rette Opdragelse
af Bern i Alderen for det 6. Aar.

Han udgav et Sandagsblad med det Motto:
Kom, lad os leve for vore Bern ; ban rejste og
virkede mundtligt i Dresden, Leipzig og mange
andre Steder; og i Blankenburg user ved Keil-

hau oprettede han 1840 en Opdragelsesanstalt

for Bern i Alderen fra 3 til 6 Aar. Han lagde
Planer om at udvide denne Anstalt, for hvil-

ken han dannede Navnet Bernehave, meget
betydeligt, saa at den skulde omfatte. foruden
en Mensterbernehave, et Seminarium for >Kin-
dergartnerinnen<, Vaerksteder til Forfaerdigelse

af de Ting, der skulde bruges ved Legene, og
en Forlagsforretning for paedagogisk Lilteratur.

Pengene skulde bringes til Veje ved, at 10,000
tyske Kvinder liver tegnede sig for en Aktie
paa 10 Thaler, lmidlertid kom han til at

nejes med langt ringere Pengemidler, og hele

Anstalten kom til at lide under Fattigdom. 1843
udkom hans >Mutter- og Koselieder<, en Sam-
ling Sange med Billeder, der skulde vaere en
Ledetraad ved den allerforste Opdragelse. Til

sidst maatte F. opgive hele Anstalten og for-

lade Blankenburg. Den aedle Friherreinde
Bertha v. Marenholz-Bfilow, der beundrede det
Frebelske Vaerk, stemte Hertugen af Meinungen
gunstig for F., og Hertugen overlod ham 1850
det lille Slot Marienthal ved Liebenstein, hvor
F. saa til sin Dad underviste Kvinder i Lovene
for den forste Opdragelse. 1851 giftede F. sig

paa ny (hans forste Hustru var dad 1839), skent
han nu var 69 Aar gammel, med en Kvinde.
der i Forvejen laenge havde hjulpet ham med
hans Gerning. S. A. udstedte den preussiske
Regering ved Minister v. Raumer et Forbud
mod Frobelske Bernehaver, men nu var F.s

Gerning altfor grundfaestet til, at den kunde
bereres videre beraf. F. dede 17. Juni 1852.

F. har hele sit Liv igennem levet for sit

Kald og for dets Skyld paataget sig de sterste

Opofrelser. Han elskede Bern, og ingen kunde
som han forstaa dem og omgaas dem. Og selv

saa interesseret har han i vide Kredse vakt
Interessen for Barneopdragelse. Opdragelsens
Maal er efter F. at hjaelpe Barnet til et har-
monisk, et helligt Liv. Fra Gud er alt ud-
rundet; i Mennesket er hans Vaesen, i Naturen
er hans Vaesen. Mennesket skal da ledes til

Forstaaelse af det guddommelige hos sig selv,

til Forstaaelse af det guddommelige i Naturen
og til Liv i Gud. Religiesitet, Arbejdsomhed
og Maadehold er Vej henimod et saadant har-

Digitized byGoogle



Frobel — Ful. 141

monisk Liv, hvorved der skabes en Himtnel

ber paa Jorden. Tidlig maa Opdragelsen be-

gynde; thi i Menneskets Udvikling er der en
saadan Sammenhaeng, at hvad der skal komme
{rem paa et vist Udviklingstrin, beror paa,

hvad der var paa det foregaaende; hvad der

skal forme Barnet gennem dets 6 ferste vigtige

Leveaar, bar da ikke overlades Tilfaeldet, men
ber vaere Genstand for saerlig Orasorg. Og
Formningen skal foregaa ved, at man lader

Barnet selv vaere virksomt og saaledes udfolde,

hvad der er anlagt i det. Barnets Virksomhed
er uu dets Leg, og Barnehavernes Opgave er

da at byde Barnene de mest passende og mest
opdragende Lege. Legene skal bringes i lov-

nuessig Sarnmenha'iig, for de skal folge Barnets
Udvikling, falge dets aandelige og legemlige

Krsfters Vsekst og befordre denne; og saa om-
fattende skal det hele System af Lege vaere, at

Barnet ved det kan eves til alle Dygtigheder
og Oyder; ved at passe Planter og Dyr eves

Barnet f. Eks. i Barmhjertighed ; ved Leg med
Kammerater udvikles dets Sarafundsfelelse osv.

F. vilde, at Bernehaverne skulde forestaas af

Kvinder; det var Kvindens Kald at opdrage
Smaabern ; og gennem saadan Virken i Berne-
haven kunde hun dannes til at vaere Moder
for sine egne Bern paa ret Maade (W. Lange,
Zum Verstandniss F. F.s, Hamburg 1850; H.
Trier, Kort Overblik over F.s Opdragelsestanker,

Kbhvn 1871; H. Goldammer, F. F., der Be-

grunder der Kindergartenerziehung, Berlin 1880

;

Relneche, F. F.s Leben und Lehre, Berlin 1885;
B. v. Marenholz-Billow, Handbuch der Frobel-

schen Erziehungslehre, Kassel 1886; A. Fengerog
M. Topsoe, F. F. i >Vor Ungdom< 1887. F. L. 0.

Frelich, Eva Margareta, sv. relig. Svtermer-
inde, blev i Riga gift med en svensk Oberst,

som hun imidlertid snart forlod for 1684 at

optraede i Stockholm som Laererinde i en ny
Vsvningsmaade og som Profetinde. Hun vars-

lede Karl XI, at han med Danmarks Hjoelp

skulde adelaegge Pavedemmet, indtage det hi.

Land, opbygge Jerusalem, oprette Tusindaars-
riget og tilsidst herske over hele Kristenheden.
Paa Grand af disse Profetier blev hun staevnet

for Stockholms Konsistorium, og for det modte
hun i hvide og grenne Klaeder som Tegn paa
sin Uskyld. 1685 blev hun forvist fra Sve-

rig og gik derpaa over Lybeck til Hamburg,
hvor hun lod nogle af sine Profetier trykke og
digtede »Sechs Lieder, gemacht auf die gottlosen

Consistorial-Priester in Stockholm, die mich
verfolgten um Ihres verfluchten Beichtgeldes

willen<. Da hun dristede sig tilbage til Sve-

rig, demte Hofretten hende til livsvarigt Faeng-

sel, men allerede 1692 dede hun.
Frdschel, Sebastian, Diakonus i Wittenberg,

f. i Amberg i det baierske 0vre-Pfalz 24. Febr.

1497, studerede i Leipzig. Disputatsen de>(se Art.

Luther) gjorde et staerkt Indtryk paa den unge
Magister, der dog 1521 lod sig vie til rom.-kat.
Praest; men kort efter Ordinationen kom han i

Konflikt med den kirkelige Ovrighed. 1522 gik

han til Wittenberg, hvor han herte Bugenhagens
Forelaesninger over de paulinske Breve. Nogle
Praedikener, han holdt under et Besag i Leip-
zig, forte til, at han blev faengslet og siden vist

ud af Hertug Georgs Lande. Han gik da, efter

et kort Ophold i Halle, til Wittenberg, hvor

han ferst var Hjaelper hos Bugenhagen. 1528
blev han 3. Diakonus ved Sognekirken i Wit-
tenberg, og som saadan virkede han, tilsidst

med Titlen Archidiakonus, til sin Ded (20. Dec.

1570). Han segte at udmente Melanchtons
Guld i Smaament til Folkets Brag; hans for-

skellige Skrifter ere vigtige ved enkelte Traek
om Reformatorernes Liv, der er meddelt i dem.

Ful (Phul, ogsaa kaldet Pul), i Biblen Navn
paa en assyrisk Konge, der faldt ind i Israels

Rige og tvang Kong Menahem til at udrede
1000 Talenter Selv, >for at han skulde befsste

Riget i hans Haand< (2 Kong. 15, 19—20). Da
man i vort Aarh. kom i Besiddelse af en Maengde
assyriske Indskrifter i Kileskrift, hvoraf mange
skyldtes Assyriens Konger, segte man at finde

et Kongenavn, som kunde lasses P., ligesom

man hurtig havde fundet Navnene Tiglat-

Pilesar, Salmanasser, Sargon, Senakkerib og
Assurhaddon. Man fandt da snart en Konge,
som kunde antages maaske at have vjeret sam-
tidig med Menahem. Hans Navn var, som de
fleste assyriske Navne, skrevet med et Mono-
gram, der kan laeses paa Here forskellige Maa-
der. Man foreslog da at laese det: Pul, men
uagtet man endnu ikke kan afgere med Sikker-

hed, hvorledes det omtalte Monogram er at

la.'se, har man forlaengst indset, at Navnet ikke

kan lasses som Pul. Det blev desuden ved de
assyriske Indskrifter godtgiort, at den tidligere

brugte saakaldte bibelske Kronologi maatte redu-

ceres med o. 40 Aar, og at Menahem var langt

yngre end den omtalte assyriske Konge. Najere

Undersagelser af de assyriske Aktstykker, der
for dette Tidsrums Vedkommende netop flyde

meget rigeligt og saette os i Stand til at falge

Assyriens Historie og Kongernes Krigstog Aar
for Aar, have godtgjort, at der ingen assyrisk

Konge er af Navnet Pul. Man har derfor

stundum ment, at F. kunde vaere en babylonsk
Konge. Man kan herfor beraabe sig paa et

bestemt Vidnesbyrd, idet Evsebios i den Ud-
gave af sin Kronike, som vi have paa Arme-
nisk (ed. Schoene S. 25) fortaeller, som det synes

efter Alexander Polyhistor (der har benyttet

den babylonske Historiker Berosos), at der i

Babylon i 8. Aarh. herskede en Konge P., Ev-

sebios fejer hertil, at det var denne P., der
omtales i G. T. Den samme Konge naevnes

ogsaa i et andet graesk Aktstykke mere kor-

rekt under Navnet Poros. I babylonske Kile-

skrifts-Aktstykker omtales han ogsaa. Men uhel-

digvis (hides der ingen som heist Antydning
af, at denne Konge, der neppe engang har
hersket over hele Babylonien, skulde have fore-

taget Krigstog til fremmede Lande. Babylonien

havde paa den Tid nok at gore med at haevde

sin Uafhaengighed lige over for Assyrien. Der
er altsaa ingen Rimelighed for, at Biblens P.

har va?ret nogen babylonsk Konge, hvad der

desuden stridor ligefrem mod Ordene (2 Kong.

15, 19). Der bliver da ingen anden Udvej end
at antage P. for et andet Navn paa den be-

kendte assyriske Konge Tiglat Pilesar (747

—

729), der foretog flere Krigstog til Syrien. P.

kan enten vaere Afkortning af det lange frem-

mede Navn, eller ogsaa kunde P. vaere Kong-
ens egentlige Navn, som han ved sin Tbron-
bestigelse kan have ombyttet med det i den
assyriske Historie berommelige Navn, Tiglat-
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142 Fal — Fuldkommenhed.

Pilesar. At denne Konge i Kongernes Beger
nsevnes med to forskellige Navne. har iutet

nrimeligt. Forfatteren fulgte knn med Troskab
sine Kilder. V. S.

Fulbert. 1) F. af Cbartres, fr. Biskop, f. o.

960 i Frankrig (Chartres?), gik i Skole i Reims
hos Gerbert og grundede derpaa selv en Skole i

Chartres, hvor nan 1006 blev Biskop. 1020
brtendte bans Bispekirke. Derpaa begyndte han
Opferelsen af en ny Kirke, der dog i bans Leve-

tid ikke kom videre, end at Krypten blev ind-

viet. Han dode 10. April 1028. Han har efter-

ladt sig en Samling Breve, af hvilke flere have
Betydning i dogmehist. Henseende (F. var
en Tilhtenger af Transsubstantiationen : terrena

materies in Christi substantiam commutator),
nogle Prsedikener og Afhandlinger, Digte, Bon-
ner osv. Hans Skrifter ere udg. af Migne (Ser.

Lat. 141). Fr. N. — 2) F. af Ribe skal vsere

indviet til Bispeembedet af ^Erkebiskop Adel-

dag. 988 udvirkede han, ifolge Kejser Ottos
Vaernebrev for de danske Bisper, Toldfrihed for

disses(?) Faestere i det tyske Rige. Ribe-Bispe-

krenike vil ikke regne ham blandt Bisperne,

da >de fleste< ikke vilde tage mod ham. Hans
Efterfolger blev Odincar. J. 0. A.

Fulco af Nenilly, Folke- og Korstogspraedi-

kant, var oprindelig en verdslig sindet og lidet

oplyst Prest, men 1192 oplevede han en Vsek-

kelse, der bragte ham til baade at studere og
kegge Vind paa et helligt Levned. Derpaa blev

ban en vseldig Bodsprsedlkant, der ogsaa prevede
sine Gaver paa Kong Richard Lovehjerte, som
han raadede til atjage de 3 slemme Detre, >Hov-
mod<, >Begserlighedc og »Vellyst«, ud af Huset.

Da hans Prsedikener efter nogen Tids Forleb be-

gyndte at tabe sin fsengende Kraft, trak han sig

tilbage til sin Pnestegaard og levede der i Stil-

hed. 1198 blev det overdraget ham at prsedike

Korstog, og 1201 fortalte han paa Cisterciensernes

Kapiteldag, at han havde rakt 200,000 Korset.

Han dode kort efter (1202), forgndet af Folket,

som troede ham i Stand til at gere Undere.
Hans Grav blev lige til Revolutionstiden fredet

1 Neuilly.

Fulda. Grunden til Klostret i F. blev lagt

12. Marts 744 af Sturm, en Discipel af Boni-

fatins. Det blev indrettet efter Monte Cassinos

Forbillede og fulgte Benedicts Regel. 753 flk

Klostret Exemtion, og blev da stillet under
Kongens (Pippins) sserlige Vaern. Bonifatius

blev begravet i det. F.-Klostret blev rigt, og
dets Rigdomme blev brugt til Fremme af Kunst
og Videnskab. Klosterskolens Blomstringstid

faldt, medens Hraban var Lserer og Abbed i F.

;

dengang var det Midtpunkt for den laerde Dan-
nelse i Tyskland. Skolen i F. tabte dog for-

holdsvis hurtig sit Ry. 1513 blev det naere

Abbedi Hersfeld forenet med F. Paa Reforma-
tionstiden trsengte de nye Tanker ind i F., og
1542 blev F. reformeret, saa at det blev halvt

protestantisk. Men 1573 indledede Abbed Baltha-

sar en Modreformation. 1631 modtog Landgrev
Vilhelm V af Hessen F. som et svensk Len, og
denned havde Ref. en Tidlang sejret paa det

gamle Klosters Omraade. Efter Slaget ved N6rd-
lingen blev F. imidlertid atter rom.-kat., og 1752
gjorde Benedict XIV det til et exemt Bispe-

domme. 1866 blev F. indlemmet i Preussen
som en Del af Kurfyrstendemmet Hessen-Kassel.

Nu staar Bisped. F. som Led af den evre-rhin-

ske Kirkeprovins, under ^Erkebiskoppen i Frei-

burg. Biskop Chr. Fl. K6tt (1849—79) var den
forste preuss. Biskop, der kom til at lide under
>Majlovenc. Hans Efterfolger (1881) var Georg
Kopp (se d. Art.).

Fuldkommenhed. I Bjergprsedikenen opstil-

ler Jesus som Maalet for og Kravet til sine

Disciple en F. >som eders Fader i Himlene
er fuldkommen< (Mt. 5, 48). F.ens Omraade er
her nsermest Kserlighed til Fjender (V. 45), men
dernsest i det hele den Mildhed, Renhed, Sand-
druhed og Kserlighed, der omhandles i Kapitlet.

Da denne F. skal vsere som Guds F., er den
absolut, forudssetter Udrensning af al Synd a:

Syndfrihed. Dette Maal naas ikke fuldtud

inden Doden (se Fadervors 5. Bon; Formaning-
erne i N. T.s Breve; Fil. 3, 12; 1 Joh. 1,8—10;
Gal. 5, 17 og al kristelig Erfaring, der, selv om
Rom. 7, 7—24 ikke eksegetisk kan henferes til

den genfedte, dog, naar den er sedruelig, nodes
til i dette Afsnlts Klager at genkende noget af
sit eget). Men Kristenlivet skal vsere en al-

vorlig Strseben efter og Fremskriden imod den
absolute F. og dermed Syndfrihed. Og det
er ejendommeligt for N. T., at saadan Strasben
bentevnes som F. At Ordet saaledes bruges
om relativ F., der fra anden Side set kun er
Ufuldkommenhed, beror navnlig paa Betyd-
ningen af det graeske Ord n'kttos, der ikke
blot betyder fejlfri, men ogsaa >fuldvoksen<
(bruges om Mennesker fra 25—50 Aar og om
Heste modsat Fel). Her ud fra bruges Ordet
i N. T. (i Lighed med LXX Gen. 6, 9; 1 Kong.
15, 14) om saadanne Kr., der erkende den
guddommelige Visdom i Kristi Kors og derved
udloses fra at jage efter menneskelig Visdom
og Visdomslserere (1 Kor. 2, 6), eller som fatte

de dybe kr. Sandheder om Kristi Ypperstepraeste-
demme som det melkisedekitiske modsat det
aronitiske (Hebr. 5—6), eller som ere saa fsest-

nede i Troen paa Kristus, at de ikke ombelges
af vildfarende Menneskelserdomme (Ef. 4, 13
sml. Kol. 1, 28), men derimod ere fuldvisse
paa, hvad der er Guds Vijje i alle Forhold
(Kol. 4, 12). Idet F. saaledes bruges som Be-
tegnelse af en fremskreden og befsestet Kristen-
stand, ligger den midt imellem den ubefsestede,
i Stampe staaende Kristenstand {vtpUot iv X^iarip,

1 Kor. 3, 1) og den absolute F. Den foler
altid Maalet foran sig (Ef. 4, 13; Kol. 4, 12
jvfr. Jak. 3, 2), ja bestaar just i, at dette med
Ydmyghed indrommes, og at der saa jages og
iles fremad mod Maalet (Fil. 3, 15 jvfr. V. 12
— 14). Den er kun vaerende, for saa vidt den er
vordende. Den er en begyndende F., en Vejens,
ikke en Maalets F. SUerke Skildringer af Kri-
stenlivets Sejr over Synden Andes i Rom. 6
og 8; 1 Joh. 3; og paa Steder, hvor Paulus
taler om Troskab i sit Kald (1 Kor. 4, 1—5;
9, 11—18; 2 Kor. 10, 8—18); men dog fsrer
dette ikke ud over den vordende F. — I Rom.
6, 6 f. skildres vel en Tilstand, men en Til-
stand i Viljen, der skal gennemferes i daglig
Kamp (V. 12). Med den tilsyneladende Synd-
frihed i 1 Joh. 3 menes den daglige Renselse
fra Synd (se Overgangen mellem V. 3 og V. 4).
Og Apostlens sUerke Troskabsudtryk udelukke
dog ikke, at han maa kampc daglig for ikke
at gaa fortabt (1 Kor. 9, 27).
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I den kirkehistoriske Udvikling made vi i

Forstaaelsen af F. 2 Sluevheder. Dels en ud-

vortes Klassedeling i fuldkommen og lavere-

staaende Kristeustand, dels en Overdrivelse i

Retning af Syndfrihed. Til den forste Ensidig-

heds Fremkomst bidrog den antike Etiks Ari-

stokratisme og Grundtankerne i de elevsinske

og andre Mysterier, hvor «'A*h>j var et teknisk

Udtryk for de indviede. Gnosticismens Skelnen
mellem Pnevmatikere og Psykikere, Manikae-

ernes og Katharernes aandsaristokratiske Ad-
skillelse mellem >fnldkomne< paa den ene Side,

og >Tilherere« eller >troende< paa den anden
Side, ere Udtryk for de samme Tendenser, som
indenfor den rom.-kat. Kirke fere til Lseren

om den dobbelte Saedelighed — som alt Mon-
tanismen syslede med — , en Lsere, der fore-

ligger afsluttet hos Thomas fra Akvino. Den
lavere Saedelighed Andes i de almindelige kr.s

Liv, for hvilket de gnddommelige Bud ere gsel-

dende. For den hejere Saedelighed gaelder tillige

de evang. Raad o : at Livet skal leves i Fattig-

dom, Celibat og Lydighed. Dette Liv, Munke-
livet, er den sande kr. F., i hvilken der leves

over den almindelige Kristenpligt og erhverves
overfledig ssedelig Fortjeneste. — Reformator-
erne fremhaeve, at F. ej blot angaar et aristo-

kratisk Udvalg af Menigheden, men er Maalet
for alle Kr. Den kan derfor udeves i enhver
Stand og bestaar i af Hjertet at frygte Gud
og tro paa ham (Conf. Art. XVI). Men heri

skal den Kr. tiltage, saalaenge han lever. Og
den anabaptistiske Lsere om, at den Kr. her-

nede kan naa F. i Betydning af Syndfrihed,
afvises (Conf. Art. XII). Scriver fremhaever, at

Krdm, ogsaa naar den her nede har naaet sit

Hejdepunkt, mere bestaar i erkendt Ufuld-
kommenhed end i opnaaet F., men at det dog
ej maa forundre os, at de Kr. i N. T. kaldes

fuldkomne; thi de ere dette a)iKristus, b)paa
Grand af deres bestandige Higen derefter, c) paa
Grand af Hjertelagets Oprigtighed og Renhed,
hvorhos det er en perfectio partium, non gra-
dunm. Den anabaptistiske Vranglaere made
vi i 17. Aarh. hos Perfektionisterne i England
samt i Berleburger-Kredsen i Tyskland (I, 270).

I aedlere Form made vi den samme Over-
drivelse hos den franske Kvietisme med den
fuldkomne Hvile 1 Gud, »ud over Modsaet-

ningen mellem Synd og Naade<, hvor man
ikke mere traenger til at bede 5. Ban. John
Wesley feres samtidig med sin store kristelige

Kraftudfoldelse ind i vrange og overdrevne Ud-
talelser om den kr. F. Medens Mennesket ved
Retfaerdiggerelse bliver et Gnds Barn, feres

han senere, pludseligt eller gradvis, ind i F.s

Stand gennem et ved dyb Ydmygelse i Synds-
erkendelse fremkaldt aandeligt Gennembrnd,
der er »en Forandring, nendeligt starre end
det, der skete ved Retfserdiggerelsen<. Han
er nn >frelst fra Synd<, behever aldrig at fele

nogen Synd, elsker Gud af et helt Hjerte og
Nassten som sig selv, saa Intet, der strider

mod Kaerligheden. forbliver i Hjertet, men
alle Tanker, Ord og Gerninger beherskes af
den fuldkomne Kaerlighed, medens al Kedets
og Aandens Urenhed er borttagen, og den
indre Synd er ophert. Hermed kunne dog
forenes saadanne Vildfarelser og Fejl, der falge

af den med vort forkrasnkelige Legeme sammen-

haengende Uvidenhed og Begrsensning i Er-
kendelsen, f. E. at tro Naesten bedre, end han
er, og saaledes fejle, omend ud af ren Kser-

lighed til ham. Men saadanne Fejl bar ikke
kaldes Synd. De wesleyske Tanker om F.
— i staerkere eller svagere Former — gen-
kendes i forskellige metodistiske Bevaegelser

(saaledes >Frelsens Hser«) og praege ogsaa
den nyere amerikansk-eng. Helliggerelsesbevaeg-

else. De 2 amerik. Lsegmaend Boardman og
Pearsall Smith holdt 1 1874 store Helligger-

elsesmader i Oxford. Disse Mtend og mange
af deres Tilhaengerc vare ej blot grebne af

kr. Nidkaerhed, men ogsaa af svaermerske
Tanker (vi leve i Tnsindaarsriget — en saerlig

Forlovelse med Jesus — Helbredelse alene
ved Ben — ingen Laege og Medicin), og man
tenderede mod at opfatte F. som Syndfrihed.
De store aarlige Helliggerelsesmeder, hvor Folk
af alle kirkl. Farver, Sekter og Kirkesamfund
medtes, ere senere flyttede fra Oxford til Byen
Keswick, der har faaet sit amerikanske Side-

stykke i Byen Northfield. Ved Keswick-North-
field-Bevsegelsen synes der at vaere gjort et

stort kristeligt Kraftindskud i de reformerte
Kirkesamfund. Falgerne kendes ikke mindst
i Hedningemissionen (den kristl. Studentermis
sionsbevaegelse). Men skent mange af de frem-
traedende Repnesentanter for Retningen (Hud-
son Taylor, F. B. Meyer, A. Murray, Stock-

mayer) have virket modererende overfor Over-
drivelser, er der dog Spor nok af de wesleyske
og de kvietistiske Tanker om F. Efter 1890
ere mange af Retningens opbyggelige Skrifter

i Oversaettelse indfarte herhjemme (f. E. >Et
lykkeligt Live af Pearsall Smiths Hustru), og
der kendes Virkninger baade af Lys- og Skygge-
siderne foruden af den reformerte Aandsret-

nlng med Sakramenternes tilbageskudte Stilling

(Jellinghaus, Das vdllige gegenwartige Heil

durch Christum; A. Ritschl, Die christl. Voll-

kommenheit ; E. Cremer, Ober die christl. Voll-

kommenheit). G. K.

Fulgentius fra Ruspe, f. o. 468 i Telepte i

Nordafrika. Hans Moder var ivrig for, at San-
nen skulde faa en grundig Uddannelse, der
kunde skaffe ham en glimrende verdslig Labe-
bane. Han var imidlertid ikke kommen langt

frern paa denne, far han oplevede en religies

Vsekkelse. Han attraaede nn kun det ene >at

leve i Fred med Gud, intet frygtende undtagen
sin Syndc Han traadte ind i et Kloster og
levede en Tidlang et asketisk Liv baade hjemme
og i fremmede Lande, hvortil han begav sig

forjaget ved Vandalerkongens Forfelgelser. Efter

sin Hjemkomst blev han valgt og ordineret til

Biskop i den liile nordafrikanske Sehavn Ruspe,
til Trods for Vandalerkongens Forbud mod
Indsasttelse af nye Biskopper. Snart blev han
tilligemed en Del andre Biskopper forvist til

Sardinien, hvor han baade ivrigt virkede blandt
0ens Beboere og skriftlig stod i Forbindelse

med Menigheder i andre Egne. Efter Kong
Thrasamunds Dad (523) kunde han vende til-

bage til Ruspe, hvor han som Biskop fortsatte

sin selvopofrende asketiske Levemaade, indtil

Trangen til Ensomhed drev bam til at tnekke
sig tilbage til et Kloster paa en lille 0, hvor
han Aaret efter dede (533). Han besad i fuldeste

Maal den Forening af Verdens Forsagelse og
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grundig Laerddom, der udmaerker saa mange
af Oldkirkens aedleste Bispeskikkelser. I sine

mangfoldige Skrifter optneder han overalt som
Forsvarer af den ortodokse Lrere. Mest Be-
tydning bar han som Bekaemper af Semipelagi-

anismen; ved en besindig Fremstilling af Au-
gustins Tanker lykkedes det ham at formindske
den Frygt, som mange nserede for Praedestina-

tionslaerens Konsekvcnser, og han bidrog der-

ved sit til, at Semipelagianismen, i det mindste
midlertidig, blev trongt tilbage (F.s Skr. Andes
i Mignes Udg. af de lat. Fsedre, Bd. 65; hans
Levnet, skildret af Fulg. Ferrandns, er over-

sat paa Tysk af Mally, Wien 1885). F. T.

Fulgentins Ferrandns, Ven og Discipcl af
Fulgentius fra Ruspe, fulgte denne i Land-
flygtigheden og blev ved Hjemkomsten Diakon
i Carthago og dedc som saadan i Slutningen

af 546 eller Begyndelsen af 547. Under hans
Navn er bevaret en Del Breve og mindre
Skrifter, hvoriblaudt de vigtigste ere hans
Skildring af Fulgentius fra Ruspes Liv saint

hans Sendebrev til 2 romerske Diakoner, Pe-

lagius og Anatollus. Han erklserer sig i dette

sidste mod den Fordemmelse af dc saakaldte
>3 Kapitler<, som Kejser Justinian havde ud-

stedt (544), og begrunder det hovedsagelig ved,

at der intet kan oendres ved den Afgorelse,

som et ekumenisk Koncil liar truffet. Han
indledede derved den staerke Opposition imod
den romerske Biskop Vigilius, som dennes
vaklendc Holdning i dette Spergsmaal frem-
kaldte baade i Nordafrika og andet Steds.

Desuden har F. efterladt sig en vigtig Samling
af afrikanske og grceske Synodalbeslutninger

(hans Skrifter Andes i Mignes Udg. af de lat.

Fsedre, Bd. 67. Fem hidtil ukendte Breve udg.

af Reifferscheid i >Anecdota Casinensia<). F. T.

Fuller, Andrew, eng. Baptist, f. i Cambridge-
shire 6. Febr. 1754, d. 7. Maj 1815 i Kettering,

hvor han var Pnest fra 1782, blev 1770 op-

taget blandt Partiknlarbaptisteme. Han blev,

tildels under Paavirkning af Jonathan Edwards,
vundet for en mere maadeholden Calvinisme.

1786 skrev han det beromte Flyveskrift The
Gospel worthy of all Acceptation, og senere

andre aggressive Smaaskrifter, som fandt stor

Udbredelse. Han var en varm Ven af Mis-
sionen og en af Stifterne af det bapt. Missions-

selskab.

Funch, Kristlan, pietistisk Student fra Halle,

optraadte i Begyndelsen af 18. Aarh. i Kri-

stiania, hvor han var Huslaerer. med en For-

kyndelse, der blev mistaenkt for at fore til

Separatisme og Vranglsere. Efter at vaere under-
kastet et Par Forhor af Stiftsprovsten Jakob
Lodberg maatte han i 1707 forlade Landet.
Hans senere Liv er ukendt. A. B.

Funck, Johann, f. 1518 i Wohrd ved Nurn-
berg, studerede og tog Magistergraden i Witten-
berg og blev efter praestelig Virksomhed anden-
steds Praest i Nurnberg. 1547 maatte han for-

lade denne Stilling paa Grund af sin Holdning
overfor Kejseren i den schmalkaldiske Krig,

men fandt en god Modtagelse hos Hertug Al-

brecht i KSnigsberg, der lod ham fungere som
Pnest ved Kirken i Altstadt; dette Embede
overdroges dog kort efter til Osiander (se d. Art.),

medens F. udnsevntes til Hofpraest. 1 de heftige

osiandristiske Stridigheder stillede F. sig efter

nogen Vaklen paa Osianders Side, og blev efter

dennes Ded (1552) Partiets Leder. Sammen
med Livlsegen Aurifaber steg han hojere og
hojere i Hertugens Gunst, saa at han kunde
bestette alle Embederne med sine Venner. Da
han ogsaa blandede sig i andre Forhold (han
mentes saaledes at have bidraget til en ny
Kirkeordning), vakte han Adelens og Stsend-

ernes Uvilje. ' F. segte at forsvare sig mod
deres Angreb ved at skaffe sig en Rettroen-
heds Attest fra Teologerne i Wittenberg og
ved at genkalde sin osiandristiske Laere i 4
Prsedikener om >Synderens Retfeerdiggerelse

for Gud ved Troein, men blev alligevel ind-

stoevnet for en Kommission, nedsat af den
polske Konge som Landets Overlensherre. Den
demte F. til Deden for Knenkelse af Landets
gamle Kirkeordning, for hans Tilslutning til

Kaetteren Osiander, og fordi han havde for-

aarsaget mange fromme Kirketjeneres Bort-
rejse fra Landet; men utvivlsomt har Parti-

lidenskaben haft Indflydelse paa Dommen.
Med 2 andre domfaeldte Raader blev han hals-

hugget i Konigsberg 1566. — Fornden Strids-

skrifter i den osiandristiske Strid har ban
udgivet Chronologia ab orbe condilo, 1545—52,
og andre hist. Vasrker, samt enkelte Psalme-
fortolkninger. Kn. H.
Funcke, Otto Julius, f. 9. Marts 1836 i

Wulfrath ved Dfisseldorf. Faderen var Laege,

Moderen, en Praestedatter fra Mulheim, var
en vis, from, praktisk Kone, der lserte Sonnen,
hvad Krdm. var, og kommenterede La?ren ved
sit Liv. F. var meget sygelig som Barn og 1

den ferste Ungdom, men derved aabnedes hans
0je for Livets indre Skenhed og sande Lykke.
En gammel Silkevaaver Wagner havde betyde-
lig Indflydelse paa ham og hjalp ham gennem
Tvivlens Kampe. Han besegte et Par Gyrn-
nasier bl. a. i Gutersloh. Forst var han Priest

i Landsbyen Holpe, hvor han gjorde sig be-
kendt ved Udgivelsen af et Ugeblad. 1867
kaldtes han til Bremen i Indre Missions Tjeneste.

Siden 1868 Praest ved Fredenskirke. Han har
vaeret 3 Gange gift. Han tilherer den ref. K.,

men kalder sig selv evang. Hans Hovedbctyd-
ning maa seges i hans Forfattervirksomhed,
og hans fleste Skrifter ere overs, paa Dsk eller

Norsk (f. E. Forvandlingerne; Glajde. Lidelse,

Arbejde; GudsSkole; Husandagtsbog; Sjoelekamp
og Sjaelefred; Apostlen Paulns; Rejsebilleder I

—

III ; Brad og Sv«rd ; Livet i Gud : Fra England ;

Vejen til Lykke; Du og din Sjrel, o. m. a.).

I sine Skrifter viser han sig som en praktisk
anlagt Natur, der alene sparger efter det kr.

Kaerlighedsliv. Han er en fin lagttager med
aabent 0je for det smaa i Livet. Der gaar
en stterk apologetisk Stramning gennem hans
Arbejder, men Apologien er vtesentlig Livets

og Erfaringens. Humor og Alvor gaa Haand
i Haand. Men det kan ikke naegtes, at han
stundum forfalder til en trsttende Vidtloftig-

hed. Den bibelske Historie forsvlnder tit under
hans Forsog paa at komme Samtiden paa nsert

Hold. Naademidlerne og Kirkesamfundet traede

i Skygge for hans Subjektivisme, ligesom han
kun har lidet Syn for den kirkelige Bekend-
elses Betydning. lmidlertid bygger han paa
Jesus Kristus som den eneste Grundvold, skriver

med megen Inderlighed og Varme og viser, at
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det er ham om at gore at hjselpe Mennesker
paa den rette Vej. /. P.

Fundamental-Artikler var hos de gl. luth.

Dogma tlkere Betegnelse for de Stykker af den
kr. Liere, som efter disse Dogmatikeres Me-
lting vare aldeles nodvendige til Salighed. Se
om dette Begreb Rudelbach, Ref., Lutherthum
and Union (1839) 540 f.

Funk, Frans Xaver, rom.-kat. Teolog, f. i

Abtsgmund i Wurttemberg 12. Okt. 1840, stu-

derede i Tubingen og Rottenburg. senere ogsaa
i Paris. 1886 blev nan Repetent i Tubingen,
1870 extr. Prof, i Kirkehist., Patrologi og Ariueo-
logi. 1875 ord. Prof. Han har bl. a. skrevet
en Afhandling om >Die nationalokonom. An-
schauungen der mittelalterl. Theologen< (1869);
»Gesch. des kirchl. Zinsverbotes< (1876), en for-

trinlig Lserebog i Kirkehistorien (2. Opl. 1890),
og udgivet de ap. Ftedres Skrifter (ny Udg. af

Hefeles Udg.), Didakg osv. Af det rom.-kat.

Tubinger-Zeitschrift har han vaeret en flittig

Medarbejder, og de vigtigste Afhandlinger, han
der og andensteds har skrevet, ere samlede i

2 Bd. >KirchengeschichtlicheAbhandlungen und
Untersnchungen< (I—II, 1897—99), der vidne
om hans sunde Kritik og nbestikkelige Sand-
hedskerlighed.
Fanon, Lejrplads for Israel under 0rken-

vandringen, mellem Zahnona og Obot, 4 Mos.
33, 41 f. Stedet er endnu ikke bestemt fundet,
men efter Omgivelserne i 4 Mos. maa det have
ligget 0. for Bjterget Seir ved en Karavanvej
fra N. til S., mellem dette Bjerg og det heje
Kalkplateau mod 0. Paa Hieronymus's Tid
kendtes endnu Stedet under Navnet Fainon;
der var Bjergvaerker der, hvad der stemmer
godt med, at Begivenheden med Kobberslangen
4 Mos. 21, 8 f., skal vaere foregaaet, lige for

Israeliterne naaede Obot.
Fairer, Konrad, schweizersk Priest, f. i

Flnntern ved Zurich 5. Nov. 1838, blev 1876
Praest ved St. Peter i Zurich. 1885 blev han
ogsaa ansat ved Universitetet der som Docent
i Religioushistorie. Han tilherer den venstre
Flaj af den kirkelige Liberalisme i Scbweiz.
Fygelos (2 Tim. 1, 15), en asiatisk Kristen,

der forlod Paulus under Apostlens rom. Fangen-
skab.

Fyldestgerelse, se Satisfaktion.

Fyrretyve Riddere. Der fortslles, at under
Kejser Licinius skulle 40 kr. Soldater i det
armeniske Sebaste en Vinternat vtere sat nd
paa en frossen Dam, fordi de ikke vilde for-

ruegte deres Tro; men ved Siden af Dammen
holdtes et varmt Bad rede for dem, der vilde

falde fra Kristendommen. Efter Sagnet skal
en af disse kr. Soldater have ladet sig lokke
til Fald; men da han fra den haarde Kulde
kom i det varme Vand, skal han straks vaere

dad. Dette blev af mange opfattet som en
Gudsdom, og en af Vagten blev saa greben
deraf, at han tog Soldatens Plads, saa at Tallet
igen blev fuldt; og da Natten var til Ende,
bleve de >40 Riddere< kastede paa Baalet.
Navnlig i 0sten a-redes disse Ofre for Licinius's
Forfolgelse hojt, og der byggedes Kirker med
deres Navn. — For kort Tid siden har man
fremdraget et Aktstykke, der giver sig ud for
at vaere disse Ridderes >Testamente«. Det
indeholder en enfoldig Opfordring til at bruge

Kirke-I.eksikon for Xorden. II.

det korte Llv i Verden paa rette Maadc og

vise Broderkterlighed (N. Bonwetzsch, Das Te-

stament der 40 MSrtvrer in Sebaste i >Neue

kirchl. Zeitschrift« 1892). 9. Marts er de 40.

R.'s Helgendag, og den har fra garamel Tid af

spillet en Rolle i Vejrprofetierne.

Fyrstbiskop (eller Fyrstaerkebiskop) er en

Titel, som i 0sterrig fores af Biskopperne af

Prag, Olmfltz, Wien, Salzburg, Brixen, Gurk,

Laibach, Lavant, Seckau, Trient og G6rz, og i

Preussen af den exemte Biskop af Breslau.

Ftirst, Julius, jodisk Lterd. fodtes i Zerkowo
Posen 1805, habiliterede sig 1839 som Privat-

docent 1 Leipzig og blev 1857 der lector pu-
blicus i de esterl. Sprog. Han har bl. a. skrevet:

Concordantia librorum V. T. sacrorum hebraica

atqve chaldaicce (1837—40); >Hebr. Taschen-

worterbuch Ober das A. T.« (1842); >Henriette

Herz, ihr Leben und ihre Erinnerungent (2.

Aufl. 1858); »Hebr. und chald. SchulwOrter-

buch fiber das A. T.« (1857); »Gesch. der bibl.

Lit. und des jfid.-hellenist. Schriftthums« (I

—

II, 1867—68); >Hebr. und chald. Handw&rterb.
Ober das A. T.< (I—II, 1856 f.) og udgivet »II-

lustrirte Prachtbibcl fur Israelites (1870—73).

Han dode 1873.

Ftirstenberg, Friedrich Wilhelm Franz, af

den westfalske Friherreslsegt F., f. 1728, Dom-
herre i MOnster. Som kurfyrstelig Minister

1762—80 ophjalp han i alle Retninger Bispe-

demmet og bragte dets Skolevsesen i en

blomstrende Forfatning, understottet af den

fromme Praest Bernard Overberg. Da F. 1780

blev forbigaaet ved den ubetydelige iErkehertug

Maximilian Franzs' Udnrevnelse til Koadjutor,

trak han sig tilbage fra Ministerstillingen, men
vedblev som Generalvikar at arbejde for Landets

aandelige Fremgang (Gymnasie-Reform, Opret-

telsen af et mldstajndigt Universitet og Prasste-

seminarium i MOnster). I sin Ungdom havde

F. vaeret smittet af Tidens Vantro, men naaede

senere frem til en fast Aabenbaringstro. Der-

ved kunde han blive Fyrstlnde Gallitzins (se

d. Art.) Vejleder til Kristus. Han blev hendes

fortrolige Ven og spillede en betydelig Rolle i

hele den munsterske Kreds. F. dode 1810 (Fr.

Nielsen, Romerkirken i 19. Aarh., Det indre

Liv, I, 219; Esser, Franz von Ffirstenberg,

1842). V. A.

Fysiko-teologlsk Bevls for Guds Tilvwrelse,

se I, 284.

Faedre. 1) Dedens F. (frires de la mort),

er Navnet paa de fr. Paulinere, hvis Samling
ofte henfores til Guillaume Callier, som
1620 af Paul V flk Stadfiestelse paa Statuterne

for en fr. Gren af Paulinerne. 1621 gavLudvig
XIII Tilladelse til, at der oprettedes Pauliner-

Klostre i Frankrig. Disse bleve lagt baade I

Byer og paa ede Steder; i Byerne besege D.'s

F. de syge og fangne og ledsage Forbrydere
til Retterstedet De skulle navnlig gore sig

fortrolig med Tanken om Daden. Deres gen-

sidige Hilsen er: memento mori; naar de spise,

begynde de med at kysse et Dedningehoved, der
under Maaltidet staar paa deres Bord. Alle

Livets Nydelser er dem forbudt, lige til Blom-
sternes Duft. Denne Oi-den har kun holdt sig

i 2 Klostre i Stiftet Krakau: Rupella og Les-

niov. — 2) F. for en god Ded (Agonizanter,
Camillianere, eleriei regulares ministrantes

10
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infirmis) kaldes Medlemmerne af Camillo de
Lellis's Orden (I, 464). De ere nu (1900) i

Fserd med at nedsaette sig i Aalborg. — 3) P.

af den hi. Grav kaldes de Fransiskanere, der
vaage over den hi. Grav. De have i Jerusalem
et Pilegrimshus og en stor Haandvaerkerskole,

og de eve Sjselesorg blandt de paa Stedet boende
rom. Katoliker. Deres Kloster er St. Salvator-

Klostret. — 4) F. afJesn allerhelligste Hjerte
stammer fra Issoudun i Stiftet Bourges, hvor
J. Chevalier 1854 grundede et Ordenssam-
fund af Missionaerer for Jesu allerhelligste

Hjerte. Dette, ligesom ogsaa det af I. M. Van-
del begyndte >lille Kaerlighedsvserk af det hi.

Hjerte* , driver indre og ydre Mission (navnlig

i Melanesien og Mikronesien). Moderhuset er

nu flyttet fra Issoudun i Stiftet Bourges til Ant-
werpen. — 5) Oratoriets F., se Oratoriet.

FaengselsvaRsen. Med Navnet >FaengseW kan
man i og for sig betegne etbvert Opholdssted,
der er indrettet til deri at holde de Mennesker
indespaerrede, hvera Friheden til at fjerne sig

eller til at foretage sig, hvad de ville, skal be-

reves. Det er en Selvfelge, at kun Statsmagten,

og ingen privat, har Myndighed til at berove
nogen Medborger hans personlige Frihed, aller-

mindst ved at indsaette ham i et Faengsel eller

en Straffeanstalt, hvorved oven i Kebet hans JEre

i Reglen vil were kraenket. Kun undtagelses-

vis kan det vaere nedvendigt som Nedvaerge f.

E. over for utilregnelige og farlige Mennesker
at holde dem i Forvaring. Heller ikke er der
noget at indvende mod, at Vagabonder ind-

saettes i Tvangsarbejdsanstalter. Derimod var
det fornuftstridigt, hvad der tidligere fandt Sted

i de fleste Lande, atSkyldnere, der ikke kunde
betale, af Kreditor kunde forlanges indsatte i

Gaeldsarrest. For Forbrydelser demmes Ger-

ningsmaendene til Straf af Faengsel, i Dommen
betegnet som Tugthus eller Forbedringshus
eller som simpelt Faengsel, Faengsel paa saed-

vanlig Fangekost eller Faengsel paa Vand og
Brad.

Fsengsler have vaeret brugt vistnok i alle

Lande fra den aeldste Tid, men naturligvis fra

forst af i* meget primitiv Form. Krigsfanger

aaa vel som Forbrydere bleve ikke blot inde-

spaerrede, men ogsaa tvungne til at arbejde;

men Principer for F. taenktes der saa godt som
ikke* paa. Under Paavirkning af Krdm.sAand
maatte uundgaaeligt en noget mindre barbarisk

Behandling af Fangerne flnde Sted end i Old-

tiden ; men det almindeligste var dog, at Fang-

erne led under Manglen af en retfaerdig,

«ndsige human Behandling, hvorved Faengslet

kunde vaere til Velsignelse for Fangerne. De
holdtes indespaerrede for at hindres i at gore

Ulykker; de plagedes med daarlig Kost, slette

Klaeder, Jernlaenker osv. som pinlige Straffe-

onder » til Skraek og AdvarseW, de maatte ud-

fore svaere eller usunde Arbejder til Indtaegt

/or Staten (f. E. at raspe Farvetrae, hvad Fang-

erne naerede en overdreven Frygt for at saettes

tilX men der var meget liden Tro til, at nogen
Fange virkelig forbedrede sig. For en ikke

ringe Del var selve Faengselsbehandlingen Skyld

i, at der kun kunde gores daarlige Erfaringer.

De vaerste Ting kunde foregaa i Straffean-

stalten, uden at nogen tog sig deraf; men at

det ikke var af Humanitet, man viste Slaphed,

bevistes af Braendemaerkerne og Kagstrygoing
erne. Danmark var i det hele hverken forud
for andre Stater eller bagefter.

Ferst henimod Slutn. af forrige Aarh. be-
gyndte Kravene paa en Reform af Faengsels-

vsesenet at lade sig here, og det ferst i Amerika
hos Kvaekerne. De optraadte 1788 med det
Princip, at Straf er til for at frelse Synderen,
og foreslog derfor Bodsfaengsel, hvorved Straffen

bestod i Ensomhed og Tavshed; Forbryderen
skulde ikke have anden Adspredelse end Guds-
tjenesten, Laesning i gode Beger, Samtale med
dem, hvis Gerning var at paavirke ham til det
gode, og (maaske) Arbejde. — John Howard
(d.gl790) rejste igennem Europa, undersegte
Faengslerne og gav Beretning om den uforsvar-
lige Tilstand, han fandt i dem naesten overall
Hans utraettelige Virksomhed vakte stor In-

teresse. Ved Siden af ham (den >ferste Faeng-
selsreformator<) maa vi mindes >Faengslemes
Engelf, Kvaekerinden Elisabeth Fry (se S.

138). Hun arbejdede 21 Aar i Faengslet New-
gate paa at gere vel imod Fangerne. I Faengs-
let fandt hun, da hun ferste Gang kom der
1813, 300 Kvinder indespaerrede i et Par Rum
i Snavs og Stank, halvnegne, drikkende Braende-
vin, liggende paa Gulvet uden Madratser, pryg-
lede og mishandlede efter Lune af Opsynet. I

samme Faengsel var der endog en Maengde
Smaabern. For at .here Faengselsforholdene
yderligere at kende rejste hun gennem flere

Lande i Europa og Amerika. Hun vakte maaske
endnu mere Opmaerksomhed for Fangerne end
Howard. Det var overhovedet ikke svaert at

vaekke denne Interesse i en Tid, da Humani-
tetens Krav vare staerkt oppe; men langsomt
gik det, og ikke mindst i Norden, thi det var
meget svaere Tider med Krig, Pengened og al-

skens Vanskeligheder; men blandt andet i

Lovene ses det, at Bevidstheden blev vakt.

I en dansk Lov om Tyverier udtales, at

Straffen ber virke med Forbedring for 0je, og
en anden Lov skielner bestemt mellem Tugt-
hus og Forbedringshus. Ved Aar 1800 var der
forskellige Straffearbejdsanstalter i Danmark:
Faestningsarbejde (Kronborg, Nyborg, Rens-
borg, Bremerholm, alle disse sorterede under
militaere Autoriteter; Fangerne, der kaldtes

Slaver, arbejdede i Laenker, jaevnligt i fri Luft),

Tugt- og Rasphuset (et Slags Forbedringshus,
der regnedes for det haardeste, men hvortil

en Fange kunde stille en Tugthusfange i sit

Sted). Endvidere var der flere Straffeanstalter,

Viborg, Odense, Stege. De fleste af de
gamle Straffeanstalter vare allerede saa for-

aeldede, at der maatte taenkes paa nye, og det

var i sig selv godt nok, da gamle Bygninger
nedvendigt hindre Indferelse af nye Systemer.

Det blev paatraengende nedvendigt at gennem-
taenke og fastslaa Principerne. Politikeren

David, der i 1840 blev Medlem af Faengsels-

kommissionen og 1849—58 var Overinspekter

for Faengselsvaesenet, har den starste Fortjeneste

af dette Arbejde.

Kvaekernes Principer ere aldrig helt ufor-

andrede traadt i Kraft i noget Land i Europa.
Det syntes snart, at Straffen blev altfor haard,

naar Fangen i lang Tid levede i den fuldkomne
Afspaerring uden Afveksling eller Forandring.

Med al Anerkendelse af Kvaekernes Fortjeneste
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bar man derfor vaesentlig modificeret dette

Princip paa forskellig Maade. I de danske
•Straffeanstalter felges vaesentligt det irske >pro-

gresstve* System, hvorefter Fangerne ere ind-

delte i Klasser, saaledes at de, efter som de
ved god Opfersel og Flid rykke op i Klasserne,

faa Begunstigelser, f. E. sterre Duser for Ar-
bejdet, sterre Frihed til at sysselsaette sig med
Uesning o. a., endelig Udsigt til Benaadning
m. m. Tanken er altsaa at opdrage Fangerne
til'et nyttigt og lovlydigt Liv. Fangemes Ret-
tigheder og Pligter ere neje bestemte. Ingen
Opsynsmand eller andre maa selv straffe en
Fange for Forseelse, men maa indgive sin

Melding til sine overordnede, og en Fange, der
foler sig forurettet, har fuld Adgang til at for-

lange sig fremstillet for Inspekteren eller dennes
foresatte.

Vi have i Danmark en Straffeanstalt i Hor-
sens baade med fselles Arbejdsstuer og med
Enkeltceller, alene bestemte for Mend, en lig-

nende Anstalt paa Christianshavn, alene for

Kvinder, og et Enkeltcellefaengsel i Vridslese-

iille, alene for Maeud. I Reglen sknlle de yngre
Personer, der demmes til Forbedringshns, ind-

settes i Enkeltcelle ; derved undgaa de saa vidt

muligt Samkvem med de andre Forbrydere;
endog i Kirken undgaa de at se og ses. I

Horsens Straffeanstalt indsaettes alle mandlige
Tngtbnsfanger, altsaa i Reglen de vserste For-
brydere, samt de Forbedringshusfanger, der
ikke egne sig til den strengere Afspserring i

Vridsleselille. At Enkeltcellestraffen er langt

at foretrsekke for Faellesskabet, synes bevisligt

nok. De bedre Fanger ville yderst nedig
flyttes fra Enkeltcelle til Fsellesskab. I det
tyske Mensterfaengsel >Moabit< har der vist

sig faerre Selvmord ved Enkeltcellestraf; og
naar Fanger, der i 3 Aar have vaeret i Celle,

overensstemmende med den tyske Lovgivning
sparges, om de enske at flyttes til Fsellesskab,

bede de stadig om at maatte blive i Cellen.

Bebandlingen af Fangerne er efter Faengsels-

anordningerne i det hele meget hnman. For-
plejningen med Hensyn til Fade, Renlighed
osv. er scerdeles god ; der er en ensfarvet graa
Fangedragt, men den berygtede gamle Slave-

dragt er forlaengst afskaffet; Laenker bruges
ikke, uden uaturrligvis i Nedsfald overfor ra-

sende Mennesker. Som sserskilte Straffe for

grove Forseelser i Straffeanstalten kan dikteres
raork Arrest eller Legemsstraffe, der dog an-
vendes yderst sjteldent. Arbejdstiden er meget
lang, men Arbejdet er ingenlunde haardt. 1

Arbejdstiden maa ingen vaere ledig; men Fang-
erne kunne faa en Arbejdsfortjeneste, der for

sterste Delen ophegges indtil Lesladelsen.

Straffeanstaltens Leerere give Fangerne Under-
visning i de almindelige Skolekundskaber, ogsaa
f. E. i Engelsk. Til Fangernes Laesning er der
en god Bogsamling. Ved hver Straffeanstalt er
ansat en Praest, der har al den saedvanlige

Praestegerning, ganske saerlig Sjaelesergervirk-

somhed for Fangerne, der sege bans Raad og
Hjaelp overmaade meget; naturligvis forefalder

der sjaelden Daab og Konflrmation og saa godt
som aldrig en Vielse. Nadveren benyttes kun
altfor meget (aarlig over 100 Procent af Fange-
tallet). Enhver Fange har Ret til at melde
sig til Samtale med Praesten; den foregaar

altid i Enrum og giver tit udmaerket Ud-
bytte, og endnu mere virker Gudstjenesten,

der regelmaessig holdes i Straffeanstaltens Kirke.

Den overraskende smukke Psalmesang, der
meder de besegende i naesten alle Straffean-

stalten Kirker, giver Vldnesbyrd om, hvor
Fangerne ere grebne af Kirkegangen. Der er

menstervaerdig Ro under Gudstjenesten. Selv-

felgelig have Fangerne intet tvungent Arbejde
om Sandagen.

1 Sverig Andes 3 central* Straffeanstalter

for Maend (Langholmen ved Stockholm, Nya
Varfvet ved Goteborg, samt Malme) og en for

Kvinder (ved Gdteborg), men desuden 46 mindre
Cellefaengsler. Af Tvangsarbejdsanstalter er der

4, deraf en for Kvinder. Straffene afsones al-

deles overvejende i Enrum, Cellestraffens Maksi-

mum er 3 Aar. Er den idemte Straffetid mere
end 3 Aar, udstaas Resten deraf i Fsellesskab

;

dog sove Fangerne altid i Natceller. Personalet

rekruteres mest fra Haeren. Af den Arbejds-

duser, som en Fange tjener, kan han dispo-

nere over Halvdelen, bl. a. ved at sende Penge
hjem til sin Familie, og dertil faar han ofte

et Tilskud fra Fsengselsvaesenet. Med Hensyn
til Sjselesorgen har der flere Steder dannet sig

Foreninger, deraflsegge Cellebeseg hos Fangerne.

I alle Fsengsler holdes regelmsessig Gudstjeneste

og gives Undervisning, og til Laesning for Fang-

erne haves ret store Bogsamlinger (ialt o. 60,000

Bind).

I Norge Andes af Straffeanstalter: Bods-

fsengslet i Kristiania (Cellefaengsel for Mcend),

Akershus ved Kristiania, (Fselles-Anstalt for

Masnd).Trondhjem(Fa;llesanstalt forMaend) samt
Fsellesanstalt og Cellefaengsel for Kvinder 1 Kri-

stiania. Endelig Andes for sindssyge Forbrydere

et Kriminalasyl i Trondhjem med omtrent 15

Fanger. Af Distriktsfaengsler Andes desuden 54

med 680 Celler, 73 Faellesrum og 66 Arrest-

rum. Med Gudstjeneste og Undervisning for-

holdes omtrent som i Denmark og Sverig;

teologiske Kandidater og Loegmaend aflaegge

Cellebeseg i Kristianias Distriktsfasngsel o. a.

Steder. S. Af. H.

Faengselsselskaberne ere private velgerende

Selskaber, hvis Formaal er at stotte saadanne
lesladte Fanger, om hvis Oprejsning der er

Haab, dels til Afhjaelpning af den ejeblikkelige

Ned, dels til at faa Arbejde, undertiden ogsaa

til Udvandring. I Danmark er der dels Faeng-

selsselskaber, som ere knyttede til de sterre

Straffeanstalter (Kobenhavn, Horsens, Vrids-

leselille), dels saadanne, hvis Virksomhed er

knyttet til provinsielle Omraader. For Sam-
arbejdets Skyld er der en Faellesbestyrelse i

Kebenhavn med Kontor ssteds. Staten og Ke-

benbavns Politi tilskyder hvert Aar et Penge-

beleb. I Sverig er der 24 Faengselsselskaber til

at tage sig af lesladte Fanger, i Norge 10. S.U. H.

Faereerne. Som et under Sjaellands Stift

herende Amt ligger 0gruppen F. ude i Atianter-

havet med sine 17 af o. 15,000 Indbyggere be-

boede 0er paa 61—63 Gr. nordlig Brede, 80

Mil Vest for Bergen og o. 45 Mil Nordvest for

Shetlands-0erne.

De ere hovedsagelig befolkede fra Norge, an-

tagelig i Beg. af 9. Aarh. af Vikinger, som der

have haft deres Tilflugtsted ; og senere i samme
Aarh. efter Harald Haarfagers Enevaelde er der

10*
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sket en storre Udvandring dertil, hvoriblandt

af msegtige Sliegter, som ikke kunde finde sig i

det nye Herredemme og derfor segte til 0erne

ude i Vesterhavet: de nuvaerende skotske-bri-

tiske 0er, Ftereerne og senere Island, hvor
msegtige Hevdinger iblandt dem spillede en

stor politisk Rolle. Vel tale Sagnene paa F.

om en delvis Befolkning paa den sydligste af

0erne ved en dansk Konge eller Hevding Frode,

som Bygden Frodebe skulde have Navn efter;

og den irske Munk Dicuil (I, 851) beretter, at

der var nogle Irere, som af Lyst til Eneboer-

Hvet havde haft Ophold der paa 0erne i en

100 Aar, »men 0erne ere nu«, skriver ban ved Af-

fattelsen af sit Vaerk, >paa Grund af de nor-

manniske Serovere forladte af Eneboerne<. —
Disse vare Kristne, de indvandrede Nordmamd
Hedninger. Denne Indvandring er uden Be-

tydning for 0eroe, da den ikke har efterladt

sig Spor; — det er den norske indvandrede

Befolkning, som her skal omhandles.
Den interessante Faereyingasaga forteller da

ora 2 Hevdingesliegter, som fere Herredommet
over 0erne : G6teskieggerne, hvis sterste og mest
fremragende Mand er den kloge og snedige

Trond i G6te, og det vennestele Broderpar
Brester og Beiner paa Skuve. I sit Magtbegan-

faar Thrond disse ryddede af Vejen ved lum-
skeligt Overfald, men tager saa de faldne Hev-
dingers Sonner, Sigmund Brestersson og Thorer
Beinerssen, til Opfostring hos sig i Gote. Thrond
faar en norsk Skipper til at fore Drengene
bort fra 0erne, for at han i Fremtiden ikke skal

have noget at irygte for af dem; efter mange
Eventyr paa Vandring igennera Norge komme
de til Hakon Jarl, der tager vel imod dem,
udruster dem med Skibe til Vikingefterd, hvor
isier Sigmund Brestersson viser sin Kampdyg-
tlghed. Jarlen sender ham som sin Hirdmand
til Fseroerne, for at han der kan genvinde sin

Fsedrenearv under Jarlens Overhojhed, hvilket

ogsaa lykkes ham. Da Olav Trygvesen var

bleven Konge over Norge, sendte han Bud til

Sigmund om at komme til sig, og Kongen over-

taler ham da til selv at antage Krdm. og at

drage ud at kristne F. ved medfolgende Prsester.

Sigmund kommer til Thorshavn, hvor ban
stavner til Ting; og da han havde holdt en
indtriengende Tale til den forsamlede Mtengde
om at antage Krdm. og lade sig dobe, stod

Thrond frem og sagde til Sigmund, at det var
billigt, at Benderne ilk Tid til at overveje en
saa vigtig Sag, inden de gav deres Mening til

Kende. Derpaa gik Bondeme afsides med Thrond,
men de kom ophidsede tilbage med oploftede

Vaaben mod Sigmund ; Thrond udtalte da som
Bendernes Bestemmelse, at de vilde dnebe ham
der paa Tingstedet, dersom han ikke vilde afltegge

Lofte ora aldrig mer at fremfore denne Sag paa
0erne. Sigmund maatte da boje sig for Over-
magten og lade Sagen falde. Nteste Vaar over-

rumplede han Thrond i G6te og satte ham to

Vilkaar at vrelge imellem : enten at lade sig dobe
eller lide Deden, og da Thrond af 2 slemme Ting
valgte det ferste, blev han og hans Husfolk
debte, og Sigmund ferer ham nu med sig rundt
paa alle Oerne. indtil Beboerne alle ere debte

;

— dette skete 999.

Skent det saaledes var ved Tvang, Krdm.
blev indfert paa F., ser man dog ikke, at der.

efter at Befolkningen har bojet sig under Magt-
budet, er opkommet Frafald eller Kamp imod
den nye Ltere. Den gamle Tro paa Guderne
var i Forfald, og Troen paa egen Kraft og
Styrke, som da var bleven almindelig, kunde
ikke vaere tilfredsstillende for nogen alvorlig

ta>nkende Mand. Til den Tale, Olav Trygvesen
holdt til Sigmund Brestersson om den nye
Lteres Herlighed, svarede Sigmund, at han ikke
havde villet ofre til Afguderne, fordi han laenge

havde indset, at den Tro ikke tjente til noget,

skent han ikke havde kendt nogen bedre, og
derfor var han villig til at antage den Tro,

som han efter Kongens Tale skennede var
langt herligere end den, som Hedningerne
havde. Selvfelgelig trtengte denne i Skynding
paatvungne Krdm. i hej Grad til at indeves
og befsestes hos Befolkningen, dersom den skulde
faa dybe Redder og enskelig Indfiydelse paa
Liv og Sffider; men nu kom det store Tab for

0erne, at den, hvem det laa mest paa Hjerte
at serge for Krdm., den redelmodige Hevding
Sigmund Brestersson, Fseringernes Nationalhelt,

allerede 1002 faldt fra, overfalden paa Skuve
af Thrond, saa han maatte flygte og sege at

redde sig ved Svemning til Sudere. hvor han
udmattet laa i Tangen ved Strandbredden i

Bygden Sandvig (nu Hvalvig); der blev han
funden af Thorgrim den onde og hans Senner
og myrdet, da de paa hans Haand havde set

den tykke Guldring, som han havde faaet af
Hakon Jarl, og som Olav Trygvesen havde be-

gteret af Sigmund, fordi det stod ham for, at

denne Ring vilde blive Sigmunds Ulykke.
Der fortaelles i Sagaen et lidet Trsek, som

kaster lidt Lys over Tilstanden i denne Tid.

Sigmunds Dattersen var taget til Opfostring bos
Thrond i Gote, og da Moderen en Dag kommer
derhen for at se til sin 9aarige Sen Sigmund
Leifssen, sperger bun bam, hvad han af sin

Fosterfader er oplsert i. Drengen naevner da
ferst Sagsogning og Rettergang for sig selv og
andre, hvilket han viser, han har paa rede
Haand. Men det er hende mest om at erfare,

hvad han har ltert af den hellige Tro, og da
han svarer, at han har liert pater nosier og
credo, herer hun ham deri og synes da, at

med pater noster gaar det nogenlunde, men
hans credo, erklaerer hun, ligner ikke efter noget,

hvilket hun bebrejder Thrond. — Af Sagaens
Beretninger fremgaar det, at Krdm. 1 den ferste

Tid ikke har udevet nogen synderlig Indfiy-

delse paa Befolkningeus Liv ; endnu spores ikke
noget af det nye Sind, som Evangeliet skulde
fremkalde, med Mildhed ogForsonlighed ; blodige

Familiestridigheder, Kampe om Herredemmet,
udeve den edelseggende Indfiydelse paa Sam-
fundet og giver et sorgeligt Billede af dette

Tidsrum paa Oerne.
1080 antages det, at Bispedemmet er blevet

oprettet paa F., og dermed begynder en ny
Mrs for F. med Ordning af Kirkeforhold, Opfer-
else af flere Kirker og Bedehuse, Oplierelse af
Gejstlige i Prtesteskolen ved Bispesa^let i Kirke-
be paa Sydstreme. At denne Pnesteskole har
haft stor Betydning for Oerne, er utvivlsomt;
— den laerde Kong Sverre har der faaet sin

preestelige Uddannelse under Biskop Roe (Hr6i).

Peder Clausen har i sin Norges Beskrivelse en
Bispenekke for F. indtil den sorte Ded 1349
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(>sdttin svarta«), som bortrev saa stor en Del
af Befolkningen, at flere store Bygder bleve
helt udslettede, hvor man nu kun finder Spor
af forhenvterende Kirkegaarde og nedlagte

Kirker. Navncne paa de fleste fsereske Bi-

skopper saavel som Aarstallene, naar de af Erke-
biskopperne i Throndhjem indviede Biskopper
ere komne til F., kende vi ; men naar der ellers

iotet er bekendt om deres Embedsvirksomhed,
have Navnene kun liden Interesse. Man bar
Beretninger om. at fsereske Biskopper have
vssret tilkaldte til Meddelagtighed i Afgorelse

af Sager i K.s og Statens Anliggender; en ellers

ukendt faeresk Biskop Orm omtales af Suhm
paa Konciliet i Lund 3. Aug. 1139; Halgejr

paa Raadsforsamliugen i Oslo 29. Marts 1392;
Jons ved Kong Christierns Rroning i Nidaros
1453.

Ved Biskop Erlends Ded 1308 vselger iErke-
bisp Jdrund af Nidaros Lodin, men Biskop
Arne af Bergen protesterer mod dette Valg,

da han paastod at have Haevd paa med sit

Kapitel at vtelge de fsereske Biskopper. Denne
Sag bliver ferst bilagt 1 3 1 2, da begge de stridende

Parter paa Modet i Vienne valgte iErkebiskop
Nicolaus af Upsala til Voldgiftsmand ; Valget
af Lodin bliver da stadfaestet, og Bispestolen
i Kirkebo bliver atter besat. Biskop Hilarius,

som dede 1511, begynder paa Opfierelsen af en
ny Katedralkirke i Kirkebo, der staar endnu
som en storartet smuk, men nfuldendt Kuin,
medens den gamle Kirke har vaeret benyttet
gennera Tiderne og er farst i 1874 restaureret.

1532 blev Kannik i Bergen Amund Olafs-

san valgt til Biskop paa F.; ved Stadftestelsen

af hans Valg fremkommer noget nyt, som tyder
paa, at det lakker mod Enden med Papismen,
og at Ref. forberedes og er user. Det er nemlig
ikke Paven, som stadfsester dette Valg, men
den dansk-norske Konge Frederik I, som af
Biskop Amund modtager 1000 Gylden for Stad-
faestelsen og under 1. Jan. 1533 giver ham
>Livsbrev paa F.s Biskopsdemme, efter deres

Udvselgelse, Kaar og Begsering, som der paa
Landet bo, paa det at Guds Ord og det hellige

Evangelium maa desydermere fange Fremgang
og kserligen prsedikes og teres i alle Kirker
paa Landet, og skal han vsere Hs. Maje-
stset og efterkommende Konger i Norge tro<

osv. Efter Ordene i denne Stadfsestelse synes
det at fremgaa, at det er efter Begeering fra

F., at Amund er valgt og stadfaestet som Biskop.

Ftereboerne stod paa den Tid i neje Forbind-
else med Bergen, da deres Handel dreves paa
denne Stad, og der kunde saaledes vtere Mu-
lighed for, at Amund var bleven bekendt for

Feringer. Han er Biskop paa Fsereerne til

1538, da Ref. maa antages at vsere indfert der
paa 0erne, hvilket ogsaa stemmer med Provst
Christen Jensen Djurhuus's Angivelse i For-
talen til hans i Aaret 1759 haandskrevne For-
tegnelse over den fsereske Gejstlighed efter

Ref. Hverken Gejstlighedens Medeprotokoller
eller Tingbeger Andes fra den Tid. Lucas
Jacobsen Debes melder i sin Beskrivelse af F.

af 1675, at franske Serevere opbrede Landsens
Skrin og borttoge Landets Protokoller og andre
Dokumenter.

1540 blev Jens Gregersen Riber Superinten-
dent paa F., men da han efter Lucas Debes's

Beretning »blev nogle Gange revet af franske
Serevere<, begav han sig i 1556 til Kbhvn og
blev derfra det felgende Aar befordret til Bi-

skop i Stavanger, 1 hvilket Embede han blev

til sin Ded i 1571. Efter ham blev Bispe-

stolen paa F. nedlagt. og som everste Gejstlig

paa 0erne ansat en Provst (Landprovst), herende
under Bergens Biskop, og senere, da Handelen
paa F. blev forflyttet fra Bergen til Kbhvn,
under Sjtellands Biskop. Den ferste Provst
var Heine Jonsen med Tilnavnet Havreki, der
havde vaeret famulus hos Riber. Ved Ref.s

Indferelse bleve adskillige Kirker og Benhuse
nedlagte, saa at der i de 7 Prsestegseld blev

39 Kirker; i 1858 blev den i Saksen paa Nord-
strome nedlagte Kirke atter opfert, saa at

Kirkernes Antal nu er 40. Prsesterne blev der
tillagt Embedsgaarde med tiendefri Jord af
Christian III, og Landprovsten blev sserlig be-

neficeret med en sterre Gaard paa 0stere.

Christian IV forbedrede Prsesternes Indtaegter

ved ifelge Forordn. 8. April 1632 at tillsegge Em-
bederne tiendefri Anneksgaarde ; — disse til-

falde Enkerne efter Sogneprsesterne, som det
ogsaa saerlig bekneftes i Forordn. af 16. April

1673.

I sin Beskrivelse af 1675 har Debes givet

en Sklldring af de kirkelige Forh. paa den Tid,

saa vel af Praesternes Gerning og Kaar som af
Menighedernes kr. Oplysning. Hver af Prsest-

erne havde dengang som endnu 4 til 7 Kirker
at betjene, og i de fleste af Prsestegseldene

gore Prsesterne i Reglen 6 Omrejser om Aaret
til Annekskirkerne, og paa nogle af Udeerne
kun 2—3. De fra Kirkerne fjernere liggende

Udbygder deltage saaledes i Almindelighed
kun 3 Gange om Aaret i Gudstjenesten, naar
Prsesteu praediker, samtidig med at de holde
deres Altergange. Ved de 6 aarlige Altergange,

som i de sterre Prtestegseld holdes, dele Be-
boerne sig, saa at Halvdelen af hver Families
Medlemmer skiftevis gaa til Alters. I Hoved-
sognene og de mindre og bekvemmere Prseste-

gseld kan det vsere anderledes med Altergange.

Lucas Debes skriver her om bl. a. saaledes:

» Efter atGud hafver antsendt et sterre Lius
for disse Indbyggere ved Evangeliets rette For-
klaring, da hafve de saaledis tiltaget udl den
sande Guds oc deris Saligheds Kundskab, at

det kand i Sandhed skrifvis, at deris lige iblandt

den Gemene-Mand udi Religionens Kundskab
findis icke udi Danmarck. Thi efter at de faa

sjselden Guds Ord at here lydeligen aff deris

Laerere, da efve Tilhererne sig selff udi Laes-

ning, hafve deris Danske Postiller, hvoraff de
for deris Folck udi Prsestens Fravserelse Evan-
gelii Forklarlng gifve, hafve derhos andre aande-
lige Skrifter, saavelsom den hellige Skriftis

Beger, hvilckede flitteligen lsese: Hvorudofver de
saaledis ere grundede udi Guds Ord, at de vide
med god Fynd at conferere med deris Laerere

udi deris Forsamlinger om Religionens adskil-

lige Artickler saa oc andet merckellgt, der
kand falde udi Guds Ord. Oc eftersom alt

Huus-Folcket sidde den sterste Tid hiemme
udi deris Huuse om Vinteren, dfve de sig idelig

udi Psalmer at sjunge . . . . Oc effterat Til-

hererne de gamle ere saaledis forfremmede,
lsere de deris Ungdom ocsaa flitteligen, hvortil

de ocsaa troligen tilholdis aff deris Prsester
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saa oc Prousten udi Visitatzen. Hvorudofver
de unge mange, som icke ere ofver deris ti

eller tolf Aar gamle, konne uden ad paa deris

Fingre icke alleniste Luthers Catechisraum med
sin enfoldige Forklaring, men endoc S. Doctor

Jesper Brochmands Seutentser aff den H. Skrift

sammendragne ofver Religionens Artickler.

Hvorfor dette fattige Folck er rigeligen opfyldt

med allehaande Vissdom oc Forstand udi Gud«.
I sit Skrift >Faeroerne 1600—1709* (Kbhvn

1895, 343—444) har Herredsfoged N. Andersen
meddelt en udferlig Praestehistorie for det

naevnte Tidsrum, saa vel som i et andet Af-

snit af Bogen om den latinske Skole i Thorshavn,
der har skaffet 0erne en hel Del Praester og har
tillige gjort den Nytte, at Oplysning er bleven

spredt ud ved, at en Del Disciple, der ikke

havde fuldendt deres Skolegang, have laert at

laese og skrive, og naar de ere komne til deres

Hjembygd, have laert andre det. Ungdommens
Oplterelse blev igennem Tiderne dreven ved
Hjemmeundervisning, indtil der i 1845 udkom
et >provisorisk Skolereglement for F.«. Dette

Reglement blev paa Grund af Praesternes Be-

klagelse over Ungdommens Tilbagegang, at de
i Almindelighed ikke havde saa flinke Konflr-

mander som for, ophaevet ved nye Love af

1852 og 1. Marts 1854, hvorved Undervisningen
atter blev overladt til Hjemmene under Til-

syn af en Skolekommission i hver Bygd, be-

staaende af Sognepraesten og 2 valgte Maend.

Senere er der ad Frivillighedens Vej bragt

Ofre af Befolkningen til at oprette Skoler i

Bygderne, hvortil der af Statskassen er blevet

ydet betydelig Hjaelp til de fattige Kommnner
(jvfr. Faerosk Anthologi, Kbhvn 1891, XXIII—
XXIV).

At Faeringerne igennem Tiderne have vist

sig som et religiest og fromt Folkefaertl, have de
faaet Vidnesbyrd for af deres Prsester og andre,

som ere komne dem nsermere og nojere have
laert at kende dem. De faerdes jo idelig paa
farefulde Veje, og naar de i deres aabne Baade
tage ud til Fiskeri paa det store Hav med de
maegtige Belger, horer man dem altid, naar de
laegge ud fra Land, istemme deres Psalmer med
blottede Hoveder og befale sig i Guds Vare-
taegt, som ogsaa, naar de gaa paa Fuglefangst.

Naar nogen siger Farvel og' tager Afsked fra

en Familie, lyder der altid til den bortdrag-

ende: Jesus folge dig! 1 de fleste Huse holdes
der Aftenandagt (naar Omstaendighederne til-

lade det, ogsaa Morgenandagt), hvor de, som
mangle Andagtsboger, soge hen til dem, der
ere forsynede med saadanne og bruge dem,
og da lyder Aftensangen af fuldt Bryst med
staerke Stemmer ud fra Husene, inden de skilles

ad og gaa til Ro (Ranne, Faeroerne, Kbhvn 1900).

Naar danske Prsester, som have vaeret vante
til det kirkelige Liv i mange Kredse i det
evrige danske Rige, blive ansatte som Prsester

paa F. og ere udprsegede af en af de kirkelige

Retninger her, vil det ofte forekomme dem,
at det kirkelige Liv paa 0erne er stagneret

og dedt, da den levende Forkyndelse af Ordet
ikke straks synes at flnde Indgang og blive
tilegnet, saaledes som de kunde vente. Og det
kan ikke naegtes, at der ofte for dem kan vaere

Anledning til at faelde en saadan Dom. Men
man maa da taenke paa, at det fremmede Sprog,

i hvilket Forkyndelsen meddeles dem med den
danske Udtale, som ofte preeges af kobenhavnsk
eller provinsiel Ejendommelighed, ikke er saa let

for Tilhorerne fuldtud at opfatte, da Faeringen-

er vant til at tale det og ved Forelaesning at

here det udtalt efter Bogstaven (f. E. jeg, mig,
i Stedet for jaj, maj, o. lign.); — jo naermere
man holder sig til den bogstavrette Udtale, jo
bedre bliver det forstaaet. Dernaest maa det
ogsaa betaenkes, at Faeringen hovedsagelig er
henvist til Laesning af gamle Postiller (Broch-
mands) og Andagtsboger og ikke til Herelsen
af et levende Vidnesbyrd, efter som Prtesten

i Reglen kun kommer 6 Gange om Aaret til

sine mange Annekskirker, hvor starste Delen
af Beboerne i Almindelighed kun 3 Gange om
Aaret faar at here en Praediken af deres Praest,

da de fra Udbygderne maa dele sig i to Hold,
for at Hjemmene ikke skulle vaere uden Hjaelp
i den lange Tid, der medgaar for at komme
til Kirke. Der er ikke faa Faeringer, som ere
flittige Bibellaeserc og ved deres skarpe Hu-
kommelse ere velbevandrede i den; yndede-
Praesters Pnedikener, som de have kunnet
felge og tilegne sig, kunne de i lange Tider
efter gengive naesten ordret store Partier af. —
Paa F. findes kun fan Dissenters. For o. 40
Aar siden segte Baptismen at vinde Indgang
gennem Mr. Sloan fra Shetlands-0erne, men ferst

i den senere Tid er der, af Baptisten Mr. Mit-
chell, vundet o. 30 ; de fleste bo i Thorshavn,
hvor Baptisterne have et Forsamlingshus. —
1857 kom 2 tyske rom.-kat. Prsester til F. ; den
ene (Bauer) blev der i 13 Aar og flk bygget
en rom.-kat. Kirke i Thorshavn. Der blev dog
ialt kun vundet 7 Faeringer for Romerk., mest
fattige og gamle Mennesker, som nu ere dode;
den rom.-kat. Kirke er nu nedlagt og forvandlet
til en Dansesal (A. v. Geyr-Schweppenburgr

Meine Reise nach den F., Paderb. 1900). W. V. H.
Fobe hed en Kvinde, der nsevnes i Rom.

16, 1 som Tjenerinde og Vaernerinde (nQoarang)

for Menigheden i Keukreae. Hun opfattes i Aim.
som Diakonisse, men hun har maaske kun
vaeret en velstillet Kvinde, der har vaeret Pa-
tronesse for den lille Menighed i Kenkreae.

Federalteologi (Pagtteologi), se Coccejus
(I, 527 f.).

Fenikerne, Graekernes Navn paa Beboerne
af det smalle Kystland V. for Libanon og NV.
for det hellige Land. Selv kaldte de sig ikke
saaledes, for de ombyttede deres semitiske
Sprog med Graesk, hvad der vist kun skete
delvis. Navnet F. forekommer ikke i Biblen,

bvorimod Navnet paa Landet, Fenike, omtales
i Ap. G. F. talede oprindeligt et med Hebr.
naer beslaegtet Sprog, som vi kende fra de i

Landet opdagede fonikiske Indskrifter, ligesom
fra de talrigere Indskrifter fra Kolonierne saerlig

Carthago (Indskrifterne samles i Corpus Inscrip-

tionum Semiticarum I, Paris 1881 f.). Selv

kaldte de vistnok deres Land Kanaan, og dc
betegnede sig rimeligvis som Kanaaniter, for-

saavidt de ikke foretrak, hvad der vel i Reglen
var Tilfaeldet, at betegne sig efter de Byer eller

Riger, hvor de levede, som Sidouiere, Tyriere
osv. Da Aramaisk blev Folkesprog i hele Sy-
rlen (ogsaa i det hellige Land), traengte det
ogsaa ind blandt F. Med Arabernes Herre-
damme kom i Middelalderen Arabisk ind i
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Landet, hvor det nu i Aarbundreder har vseret

Folkesprog. Med det gr. Herredemme tnengte
efter Alexander den store gr. Sprog ind i Landet,

men i Middelalderen svandt dette efterhaanden

atter bort. F. dannede neppe nogen Sinde noget
politisk Hele. I Uafhsengighedens Dage var

Landet delt i Here Riger, der beherskedes af

Konger. F. brugte fra en tidlig Tid Bogstav-

skrift, og det ikke blot til Optegnelser, der
kunde tjenc deres Handelsinteresser; de havde
ogsaa en virkelig Literatur, bl. a. en bistorisk

Literatur. Men saa godt som intet er bevaret.

Vi have kun et Par smaa Uddrag, indehold-

ende en Kongersekke, som Josefos har est af

et Par hellenistiske Forfattere, Menandros fra

Efesos og Dios, hvilke begge have hentet deres

Oplysninger fra fonikiske historiske Optegnelser.

Andre gode Oplysninger om F. i jeldre Tider

kunne Andes i assyriske og segyptiske Ind-

skrifter, i Biblen. ligesom ogsaa hos gr. og
rom. Forfattere. Hertil kommer Mooter, Ind-

skrifter fundne i Landet, og de ovrige Lev-

ninger fra Oldtiden, som efterhaanden ere

komne for Dagens Lys i Landet. De vigtigste

Kongesbeder vare Sidon, Tyros (Zor), Byblos
(Gubal) og Arados (Arvad). Hvorledes det for-

holder sig med de 2 ferste Byer, om de dan-

nede 6t Rige med en fselles Konge eller 2 Riger,

er ikke Mart. Men da Kongen af Tyros kaldes

• Sidoniernes Konge<. er det nok muligt, at de

2 Byer i alt Fald til visse Tider dannede et

Rige, og at >Sidoniernes Konge< residerede i

Tyros. Kong Itobal eller Etbaal af Tyros,

Jesabels Fader, kaldes 1 Kong. 16, 31 >Konge
af Sidon<. Senere, saaledes i 4. Aarh. f. Kr.,

residerede Kongerne derimod i Sidon, og her

har man fundet Datidens Kongers Sarkofager,

2 med fenikisk Skrift, i hvilke Kong Esmun-
ezer og Kong Tabnit (Tennes) hvilede, og flere

Marmorkister fra den skenneste gr. Tid. Den
ferste, Esmnnezer's Sarkofag, fandtes 1856 og
er i Louvre. De sidste, der ere bcskrevne i

Pragtvserket >La Necropole royale de Sidon <

af Hamdi-Bey og Th. Reinach (Paris 1896), ere

i Musieet i Konstantinopel og here til de mest
fuldendte Kunstvserker, vi have tilbage fra Old-

tiden. Foruden de omtalte Kongestteder var
der i Landet flere andre ret betydelige Byer,

som Sarepta, Berytos (Beirut), Tripolis o. fl. a.

Derusest fandtes ikke faa Landsbyer, dels ved
Kysten, dels paa AfTaldet af Libanon. Landet
var godt dyrket, i Bjergene fandtes ogsaa Me-
taller. 1 Havet fangedes Purpurmuslinger, i

Byerne var der Purpurfarverier, Glasvserker

og andre Fabriker. Med disse Varer droge F.

paa lange Farter og tiltuskede sig mod disse

mange kostbare Sager i fremmede Lande, Selv i

Spanien, Tin i Britannien, maaske ogsaa Rav. De
sejlede ogsaa langs Afrikas Kyst, og under Neko
omsejlede de Afrika. Men de nejedes ikke

med at forhandle deres egne Frembringelser,

de bentede Varer i jEgypten, Assyrien og Ba-

bylonien og solgte dem i fjerne Lande. O.

1500 f. Kr. se vi F. i Afhsengighed af iEgypten.

I Byerne residere segyptiske Statholdere, ofte

lndfedte. Iblandt Brevene (med Kileskrift paa
Lertavler) fra Tell-el-Amarna er der flere til

Amenhotep IV fra Statholdere i Byerne i Fe-

nike. Da Josva trcengte frem i Kanaan, for-

blev F. i Besiddelse af deres Kystland. Ved

den Tid var Sidon, som det synes, den ferste

Stad. Siden overskyggedes den af Tyros, saa-

ledes under Kong Hiram, der stod i Venskabs-
forhold til David og Salomo. Indre Urolig-

heder gav Anledning til en Udvandring fra

Tyros til Carthago >Nystaden<, man antager

o. 814. Med Israel, sserlig Nordriget, stod F.

i 9. Aarh. i livlig og venskabelig Forbindelse

(se 1 Kong. 16, 31). I 9. og 8. Aarh. maatte
F. flere Gange hylde Assyrerkongen som deres

Overherre og betale Tribut. Undertiden bleve

Assyrernes Fordringer til de rige Handels-

steder altfor overdrevne, og det kom til Krig,

saaledes imellem Salmanasser og Tyros (o. 725)

og imellem Assarhaddon og Sidon (o. 679).

Men disse Krige endte neppe til Fordel for

Handelsstaederne. O. 609 kom F. under Neko,
men det segyptiske Heiredemme varede kun faa

Aar, 606 blev Babylonierne Herrer i Syrien.

F. deltog flere Gange med Juda Rige i Anslag

imod Babylons Konge. Efter Jerusalems Fald

587 bred Uvejret les over Tyros, der maatte
udholde en Belejring, som varede 13 Aar.

Den endte rimeligvis med Byens Kapitulation.

Til disse Tidsrum henhere flere Profetier mod
F., isser imod Tyros. Efter 570 stod F. nnder
Babylon og fik herfra sine Konger, der vel

herte til den fra Byen bortferte Kongeslaegt.

I Persertiden gjorde F. et Par Gange Oprer
imod Perserkongerne, bl. a. Sidon, men da
Alexander kom, viste Tyros sig tro og for-

svarede sig tappert imod Makedonerne i 7

Maaneder. Siden kom F. under jEgyptcn og
o. fra 203 under Syrerne. I Makkabseernes
Beger omtales Fenike som dannende med Kele-

syrien en Provins af Selevkidernes Rige. Ved
Pompejus kom F. under Romerne. Dog be-

holdt Byerne laenge en vis Selvstsendighed.

Kongemagten afskaffedes efterhaanden, naar,

vide vi ikke. Efter Stefanos's Mord vandrede
en Del Kr. til Fenike og forkyndte Evang.
(Ap. G. 11, 19). Paulus drog igennem Landet
fra Antiokia med Barnabas paa Vejen til Apostel-

konventet i Jerusalem (Ap. G. 15, 3) og gjorde
siden en Uges Ophold i Tyros paa sin Rejse

til Jerusalem (Ap. G. 21, 2—7). Endnu i Kejser-

tiden drev F. ikke liden Handel, og Byerne
havde en rig Industri, men den gamle Glans
var stserkt falmet. F. tabte efterhaanden sine

Ejendommeligheder og gik op i den aim. syr.

Nationalitet. Landet delte Skaebne med det

evrige Syrien, kom, efter at det gr. Heire-
demme gik tabt, under Arabere og Tyrker.
Paa Korstogenes Tid stod sterre Straekninger

af Landet i ltengere Tid under det kr. Konge-
rige Jerusalem. V. S.

Feniks, en fabelagtig Fugl, som, efter hvad
der fortaelles af gr. og rom. Forf., med lange

Mellemrum skulde komme fra Arabien eller

Indien til Heliopolis i iEgypten (Biblens On).

Efter den hyppigste Fremstilling skulde F. her
af Myrrha danne sig en Rede og brsende sig

op i den, hvorpaa den atter opstod forynget

af Asken. Herodot, der ferst fortseller om F.,

sigei (II, 73), at han i Templet i Heliopolis

saa et Billede af F., hvad der vist er rigtigt;

men forresten taler han ikkeom Forbraendingen,

men fortseller, at F. sagdes at hldbringe sin

Faders Lig i et Hylster af Myrrha for at hen-
lsegge det i Helligdommen. Som oftere Til-
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fseldet er med mserkelige Fortaellinger af denne

Art hos gamle Forfattere, ligger der noget til

Grund, men misforstaaet og sammenblandet

med aiidre Ting. I Hieroglyf-Indskrifterne

tales der i Virkeligheden oftere om en Fugl,

hvis Navn man gerne lseser bennu, men som
maaske snarere har lydt som fenni. Den var

et Symbol paa Solen, der forsvinder og dog

atter kommer igen. Der var nemlig en Fugle-

art, vel en Hejre, som kommer pludselig til

^Egypten, ved Oversvommelsen, og atter for-

svinder. Den hi. bennu kaldtes >Solens, Ra's

eller Re's SjseU, og dyrkedes i Heliopolis. Paa
Mindesmserker ses oftere Fuglen bennu i et

Tra ved Siden af Osiris's Kiste som Symbol
paa Udodeligheden. Da Sagnet om F., der

opstod af sin Aske, var vel kendt overalt i

Hedningeverdenen, kunde de Kristne anvende
F. som Symbol uden Frygt for, at de derved

vilde vaekke Hedningenes Mistsenksomhed eller

Odelseggelseslyst. F. syntes dem nemlig at vsere

et naerliggende Billede paa Opstandelsen, Kristi

og de troendes. Allerede den rom. Klemens
taler om F. i sit Brev til Korinthierne (I, 25),

og ser i F. ikke blot et Symbol paa Kristi Opstand-
else, men et Bevis for Opstandelsen, hentet

fra Hedenskabet. I Katakomberne ses F. flere

Gange, men undertiden er det ikke let at se,

om en der malet Fugl er en F. eller en Due. Da
Krdm. sejrede og overalt kunde traede aaben-
lyst frem, uden at dolge sig under Symboler,
horte F. til de Billeder, man beholdt. Paa
Konstantins Sonners Monter ses ofte F. paa
Toppen af en Stabel Tommer; F. Andes ogsaa

paa Sarkofager, Glas, Blymedailler osv., lige-

som i gamle Kirkers Mosaikbilleder. Snart
sidder F. paa en Palmegren, snart paa et

Palmetra ; baade F. og Palmen lied paa Grask
<foivi%, paa iEgyptisk begge bennu. I 3 gl.

Kirker i Bom ses i Mosaikerne i Apsis F.

paa et Palmetrae paa begge Sider af Kristus;

det sainme saas i den gamle Peterskirke.

Endnu langt hen i Middelalderen forekommer
F. som Symbol i den kirkl. Kunst; ligesom

ogsaa i Middelalderens Digtninger. Sagnet om
F. behandles saaledes i de rigeste af dem alle,

i Angelsaksernes Oldkvad, hvorfra Gruudtvig
for nogen anden fremdrog det (>Phenix-Fuglen«,

1840); man sammenligne Fr. Hammerieh: >De
episk-kr. Oldkvad hos de got. Folk* (1873)

Om den gamle Myte sammenlign K. J. F,

Henrichsen >De Phoenicis fabula« (Kbhvn 1825

—1827). V
r
. S. — 2) F., gammel fonikisk By

og Havn paa Sydkysten af Kreta (Ap. G. 27,

12), nu Lutro. Det er den eneste Havn paa

Kretas Sydkyst, som hele Aaret om yde Skibene
sikker Tilflugt.

Forster, Heinrich, Fyrstebiskop af Breslau,

er fodt 24. Nov. 1800 i Gross-Glogau, studerede

Teol. i Breslau, hvor han 1825 blev Prast,

1837 Domkapitular. 19. Maj 1853 valgtes han
til Fyrstebiskop af Breslau. Af det ultramon-
tane Parti nodedes han til at skride ind mod
Prof. Baltzer (I, 206). Paa Vatikanerkonciliet

1870 var F. Modstander af Ufejlbarhedsdogmet
og forlod Bom efter Protesten af 13. Juli;

men efter forgseves at have ansogt Paven om
Afsked, underkastede han sig og skred ind

mod det teol. Fakultet i Breslau. I Kultur-

kampen stod han skarpt overfor den preussiske

Begering og idomtes flere Gange Boder for

Modstand mod >Majlovene<. Da der forefaldt

klerikale Demonstrationer ved nans 50 Aars

Prsestejubilseum, blev der indledet Proces oe

udstedt Arrestordre imod ham, og han flygtedg

over den osterrigske Granse til Johaunisberg,

som ogsaa laa i hans Stift, hvorefter han 6.

Okt. 1875 blev afsat som Biskop i preussisk

Schlesien. Han dode 2. Okt. 1881 i Johannis-

berg. Han var i sin Tid en skattet Pra^dikant

og udgav 6 Bd. »Kanzelvortrage« 1849 (senere

i 5. Oplag). Desuden skrev han: »Der Buf

der Kirche in die Gegenwart* (I—II, 4. Opl.

1879), >Die christliche Familie< (5. Opl. 1879),

»Gesammelte Hirtenbriefe aus den 25 Jahren
1853—78«, I— II, og en Levnedsskildring af

sin Forgsenger Melchior Diepenbrok (3. Opl.

1878). V. A.



G.

Oa'al (Dom. 9, 26 f.). Sikemiterne, der felte

sig skuffede af Abimelek, Gideons Sen, bleve

yderligere ophidsede imod ham af G., en srgerrig

Praler, der hurtig blev slaaet af Abimelek uden-
for Sikem og derefter fordreven af Zebul, Byens
(vistnok indfadte) Kommandant. G.s israel-

itiske Byrd fremgaar af hans Faders Navn, der
ifolge Septuaginta har vseret Jobel a: Jahve er

Ba'al. L. G.

Ga'as, et Bjerg i Efraim, Syd for Timnat-
serah og Josvas dervaerende Grav (Josva 24,

30). Muligvis er et hejt Bjerg med mange
Gravhuler Syd for Ruinerne Tibne dette G.

2 Sam. 23, 30 og 1 Kren. 11, 32 naevnes >G.

Baekke.. L. G.

Gaas, Hans, norsk Biskop, tllherte en mindre,
adelig Slaegt fra Fyn, bvor ban ejede Jorde-

gods. Han studerede i sin Ungdom baade i

Kbhvn og Wittenberg, bvor han paavirkedes
af den evang. Lsere. Under Grevefejden virkede

han med Iver for Christian Ill's Sag. Efter

Ref.s Gennemferelse var G. Spr. ved Frue
Kirke i Svendborg og Provst i Sunds Herred.

1548 nedlagde han sit Embede og tog Opbold
i Kbhvn, hvor han vandt Magistergraden, men
allerede 26. Maj 1549 udnaevntes han til Super-

intendent i Trondhjem. Her indlagde han sig

Fortjenester ved sin Iver for den nye Ordnings
Gennemferelse under de vanskelige Forhold,

men indvikledes ogsaa i langvarige Stridigheder

med Stiftslensmanden Evert Bille, der klagede

over hans Embedsferelse og voldelig fratog

ham hans Embedsbolig, Helgesaeter Kloster.

De Kraenkelser, der vistes ham og hans Hustru,

skent bun ogsaa var adelig fedt, ere ikke blot

betegnende for Tidens Raahed, men ganske
saerlig for det Overmod, hvormed en Maengde
af Adelen og Lensembedsmaendene saa ned paa
den nye, ekonomisk daarligt stillede Gejstlig-

hed. Under Syvaarskrigen, da Trondhjem var

besat af Svenskere, holdtes G. en Tid i Faengsel

paa Grund af sin Troskab mod sin Konge.

Han dede 17. Sept. 1578. J. 0. A.

Gabael, en Jede i Rages i Medien, til hvem
den tinge Tobias blev sendt for at hente de
10 Talenter Selv, hans Fader Tobit havde be-

troet G. (Tob. 1, 14). — Ogsaa en af Tobits

Forfiedre hed G. (Tob. 1, 1). L. G.

Gabata (Dsk. Overs. Gabbata) kaldes i Til-

beg til Esters Bog den i Est. 2. 21. 6. 2 om-
talte Bigtam eller Bigtana; se dette.

Gabbaj-Sallaj naevnes Neh. 11, 8 blandt de
benjaminitiske Slaegter i det eftereksilske Jeru-
salem, men Andes ikke i 1 Kren. 1, 8, hvorfor
V. 8* maaske med Guthe er at hese »og han,
(Sallus) Bredre, tapre Mend (gibbore-hail) «

der speciflceres i 17 V. anf. St. L. G.

Gabbata kaldes Joh. 19, 13 det Sted, hvor
Pilatus's Dommersaede stod foran Herodes d. st.s

pnegtige Palads, hvor Pilatus sandsynligvis re-

siderede. Det har, som det aram. gabbata
viser, vaeret en ophejet Plads, der, som det gr.

lithostroton antyder, har vaeret smykket med
en MosaikbeUegning. Lignende omtales ogsaa
ellers hos heje romerske Embedsmaend. L. G.

Gabinins, romersk Feltherre, Pompejus'sYnd-
ling, var allerede Aar 63 f. Kr. med Pompejus
ved Jerusalems Indtagelse og fra 57 til 55 Pro-
konsnl i Syrien, som han udsugede med graensc-

les Havesyge. I denne Stilling daempede han
Aar 57 Makkabweren Alexanders Opstand og
fratog nu Ypperstepraesten Hyrkau hans poli-

tiske Magt, idet han delte Jedernes Land i 5
Distrikter, der stilledes nmiddelbart under den
romerske Provins Syrien, hvorved den sidste Rest
af Selvstaendighed var fratagen Jederne. L. G.

Gablcr, Johann Philipp, tysk Teolog, f. 4.

Juni 1753; blev Griesbachs Discipel og 1812
hans Efterfelger som 1. teol. Prof, i Jena,

hvorhen han var kaldet 1804. G. virkede i

udpraeget rationalistisk Aand, men hans Per-

sonlighed var prreget af dyb saedelig Alvor og
en Finned, der afviste al Frivolitet. G. udgav
paany Eichhorns >Urgeschichte< (I, 730). De
fieste af hans egne Arbejder fremkom i den af

ham fra 1798 redigerede >Neuestes theologisches

Journal < og dens Fortsaettelser 'Journal fur

theologische Litteratur< og >Journal fur auser-

lesene theologische Litteratur<. D. 17. Febr.

1826. Kn. H.
Gabrias (Tob. 1, 14), Broder til Gabael i

Medien.
Gabriel. Den eftereksilske Jededoms langt

mere udformede Engleforestilling laegger sig

ogsaa for Dagen i Brugen af Egennavne om
Englene, og blandt disse Navne er ingen af
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saa hoj Rang sora Mikael og G., der begge ferste

Gang nsevnes i Danielsbogen (8, 16 og 9, 21),

hvor G., hvis Navn betyder >Guds Helt<, er

den Engel, der udtyder Synerne for Daniel. I

N. T. er det som bekendt G., der udsendes til

Zakarias og Maria (Lk. 1, 19. 26). I Ordene
>som staar for Guds Ansigt< antydes G.s heje

Rang som en af Englefyrsterne, der omgive
Guds Trone. I de talmudiske Skrifter ta;nkes

Mikael (Hvo er som Gud!) som Israels egent-

lige Skytsengel, tilhojre for Tronen, G. (Guds
Helt) tilvenstre for den, Uriel (Guds Glans)

fortil, og Rafael (Guds Leegemagt) bagtil. Der
tales ogsaa om 7 Englefyrster, deriblandt G.,

foran Guds Trone. G. er den sterste efter Mi-

kael, opskriver Guds Domme og udferer Guds
Straffe over Israels Fjender ; ban edelagde So-

doma, reddede Mose, viste sig for ham i Torne-

busken, udfriede Daniels Venner af den gled-

ende Ovn; nans Skikkelse er som Ilden, og
han bringer Frugterne til at modnes. — Ogsaa
i den islamitiske Overlevering bar G. Betyd-

ning som den, der giver Muhammed Aaben-
baringerne og siden baerer ham til Paradis. L. G.

Gabriel af Verona, Fransiskaner, blev 1476
Biskop i Erlau i Ungaru, senere desuden Kar-

dinal og Nuntius for Tyskland og Ungarn. Han
optraadte som Fredsmsegler mellem Kejser Fre-

derik III og Ungarns Konge Matthias Corvinus.

D. i Rom 1486. Kn. H.
Gabutius, Anton, Barnabitermunk, f. i Na-

varra 1551, d. i Rom 1627, var en beremt La-

tinist, der af Pave Paul V flk det Hverv at

redigere det rom. Ritual. Han samlede Pius

V's Breve (Antw. 1640) og skrev en latinsk

Biografl af denne Pave (Rom. 1605).

Gad. 1 Biblen. 1) G., Jakobs 7. Sen,
Silpas ferstefadte (1 Mos. 30, 10 f.), Stamfader

(1 Mos. 46, 16.; 4 Mos. 26, 15 f.) til Stammen
G., hvis Mandskabs Tal angives i 4. Mos. 1 og
26. Den flk et gresrigt Land 0st for Jordan
sammen med Ruben og den halve Manasse
Starame (4 Mos. 32, 33 f.; 5 Mos. 3, 12f.; Josva

13, 24 f.). Gaditerne boede i Gileads Bjerge

samt delvis Nord for Jabbok og i Jordan-Lav-
ningen op til Gennesaret Se. De deltog efter

Lefte (4 Mos. 32) i Erobringen af Vestjordan-

landet (Josva 1, 12 f., 4, 12 f., 22, 1 f.) med Tap-
perhed og Kraft og berommes i det hele for

disse Egenskaber (1 Mos. 49, 19.; 5 Mos. 33.

20 f.; jvfr. 1 Kron. 5, 11 f. og Dommeren Jefta,

der var fra Gilead, Dom. 11). Mellem dem var

nogle af de ypperste af Davids Helte (1 Kren.

12, 8—15), og til deres Bjerge tog David sin

Tilflugt under Absalons Oprer (2 Sam. 17, 24 f.).

Ved Rigets Deling tilfaldt G. Israels Rige. Af
den moabitiske Konge Meshas Sejrsindskrift fra

Dibon o. 850 ses Gaditerne at have bosat sig

ogsaa i en Del af de tidligere rubenitiske Byer,

hvorfra de nn fortnengtes af Moabiterne. Da
Israels Rige, som en kort Tid under Jeroboam II

atter havde udvidet sig til det dede Havs Nord-
esthjerne, brat sank sammen for Assyrernes
Angreb, saa Juda-Kongerne Uzzija og Jotam
Lejlighed til at udvide sig i disse omstridte
Egne 0st for Jordan (1 Kren. 5, 17, 2 Kren. 26,

8. 10), men Aar 734 bemsegtigede Assyrernes
Konge Tiglat Pilesar sig hele 0stiordanlandet,
hvorved ogsaa Gaditerne bortfartes. Saa >tog

Milkom (Ammons Gud) Gad til Eje, og hans

Folk Bolig i dennes Staeder* (Jer. 49, 1). —
2) Profeten G., var med David i hans Trangsels-
aar under Sauls Forfelgelse (1 Sam. 22, 5) og talte

Herrens Ord til David efter den uteokratiske
Folketa;lling(2 Sam. 24, 11 f.). Hans naere Forhold
til David fremgaar ogsaa af 1 Kren. 29, 29 og 2
Kren. 29, 25. — 3) En Guddora G., der dyrkedes
ivrig i Syrien og Fanikien (Knnaanteerne) som.
Lykkegud, idet Begrebet Lykke (som Ordet G.
betyder) har fortattet sig til en konkret Per-
sonlighed. Spor heraf Andes i Stednavnene
Ba'al-G. (B. som Lykkegud) og Mikdal-G. (Guden
G.s Taarn) i Josva 11, 17 og 15, 37. Gnden
selv ntevnes kun Jes. 65, 11, hvor frafaldne
Jeder i Babylonien siges at brede Dug for >G.«
og sksenke Blandingsdrik for >Meni<. Da disse
Gudenavne ikke ere paaviste hos Babylonierne,
skal der muligvis tsnkes paa de bekendte baby-
lonske Guddomme Marduk og Istar under hebr.
Navne = Lykkeguden og Skebneguden. L. G.
Gad. 1) Christen Pram G., dsk Priest, Sen

af Praesten Elieser G., der dede som Anden-
prtest ved Roskilde Domkirke, f. paa Bornholm
1801, blev Stud, fra Frederiksborg Skole 1817
og teol. Kand. 1822. G. kom 1824 som Priest

til Fsereerne (Thorshavn), men blev 1833 ud-
nsevnt til Spr. i Rudkebing og Provst paa
Langeland. 1839 blev han Faderens Eftermand
som Andenpnest ved Roskilde Domkirke; 1846
Spr. ved Helligaands Kirken i Hovedstaden og
1856 forflyttet til Stouby og Hornum Sogne-
kald ved Horsens; han dede 1. Maj 1877. G.
var i sin Tid et meget anset Medlem af Kbhvns
og Roskilde Konventer. Som Medlem af Ko-
miteen, der samlede Roskilde Konvents Psalme-
bog, flk hans Virksomhed ikke ringe Betyd-
ning i konservativ Retning; han optraadte til

Forsvar for >Evang. kr. Psalmebogc og flk ved
sin Indflydelse en stor Del korte Psalmer op-
tagne. Han besad selv en digterisk Aare, og
han skrev flere Psalmer og adskillige Lejlig-

hedsdigte. Efter at han var kommen til Jyl-

land, herte Offentllgheden kun lidt til ham. A. J.

— 2) Hemming G„ sv. Biskop og Statsmand,
f. o. 1440 i Hossmo ved Kalmar, blev 1471
indskrevet ved Universitetet i Rostock, hvor
han knyttede Venskab med den nordtyske
Krenikeskriver Albert Krantz. Efter sin Hjem-
komst (1477) blev han Kansler hos Biskoppen i

Linkftping. 1479 gav Rigsforstander Sten Sture
d. aeldre ham det vigtige Hverv at forsvare
Sverigs Sag mod det danske Hof ved Kurien
i Rom, et Hverv, som G. udferte med stor diplo-

matisk Finhed. I 20 Aar forblev han i denne
Stilling. Pave Alexander VI gjorde ham til

Kammerherre, og Sten Sture gav ham adeligt

Vaaben og indsatte deri sit eget Maerke, de 3
Sablade; tillige flk han Domprovstiet i Lin-
koping. Da Sten Sture 1497 maatte vige, kom
G. i Sommeren 1500 tilbage og gjorde alt for

at forsone Hr. Sten med Flertallet af Bisperne
og Svante Nilsson Sture. Til Len blev han,
efter et stterkt Tryk paa det modstraebende Dom-
kapitel, i Jan. 1501 valgt til Biskop 1 Linko-
ping. Da Rejsningen mod Kong Hans I Aug.
s. A. bred les, ledte G. selv Belejringen af
Stockholm, som Dronning Kristine Maj 1502
maatte overgive, og han erobrede 9. Maj 1503
Kalmar. Da gamle Hr. Sten dede 14. Dec. 1503,
lod G. en Mand iferes den dedes Klteder og i
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en overdsekket Sltede rejse til Hovedstaden,
og skjulte Dedsfaldet, til det lykkedes ham at

sikre Svante Sture Rlgsforstandcrskabet. Okt.

1506 generobrede ban Kalmar, som var faldet

i de Danskes Haender, og opholdt sig der i 3

Aar under de forgseves Forseg paa at indtage

Slottet. Med Freden i Kbhvn 1509 var G. hejlig

misfornejet. I Kalmar skal han 1510 i Nrer-

vserelse af Lubecks Sendebud og det sv. Rigs-

raad have holdt sin beromte, bevarede Tale
mod Danskerne, der gav hans mere end 30aarige

Had Loft. Da Krlgen after brad ad, gik G. i

Aug. 1510 paa en sv. Flaade fra Kalmar paa
Plyndringstog sammen med Lubeckerne til

Bleking og Laaland, derfra til Lubeck, hvor
Forbundet med Sverig blev nndertegnet 17.

Sept. Nogen Tid efter faldt Kalmar Slot i

Svenskernes Hsender. G. opholdt sig 2 Aar i

Udlandet for at puste til Hden mod Danmark

;

han vendte ferst tilbage efter Hr. Svantes Dad,
da Forliget med Danmark 23. Apr. 1512 havde
krydset hans Planer. — Nogen biskoppelig Virk-

sorahed kom G. nseppe nogen Sinde til at ud-

eve; kun se vi, at han har stadfaestet et Par
Konfessorvalg. Allcrede 1501 havde Paven for-

ordnet en fodt Spanier Jacobns Arborensis, rom.

(Cardinal, til Administrator af Linkdpings Stift.

Nogle Aar derefter blev G., da ingen Afgerelse

kunde ske med ham, truet ved en pavelig Bulle

af 20. Jan. 1506 med Bandlysning, hvis han ej

opgav sin Bispestol. Hans Forsvarere, Sten

Sture, som allerede havde vasret dad et Par
Aar, og Svante Sture, idomtes Kirkestraffc. Paa
en Herredag i Stockholm s. A. synes man at

have taget en Beslutning mod G., og Raadet

forbad ham at >pa hvad satt det matte vara

inblanda sig i forvaltningen af Linkdpings stift «

.

Dog kaldes han vedblivende electus— viet blev

han aldrig — og bibeholdt Indkomsterne, indtil

han efter 1512 maatte vige. Da Jacob Arbo-

rensis, der troligt aldrig har befattet sig med
Stiftets Sager, frivilligt traadte fra, blev endelig

1513 G.s Efterfolger som Domprovst i Linkoping,

Hans Brask (I, 381), valgt og indviet til Biskop.

G. maatte nu nejes med Titlen og en ringe

Del af Indkomsterne, og under Sten Sture d.

yngre fik han ikke sin gamle Indflydelse ; dog
vedblev han at vsere Medlem af Rigens Raad.

1513 og 1514 var han i Finland, 1517 deltog

han i Erklseringen mod jErkebiskop Trolle, 1518

blev han, ligesom Gustaf Vasa og 4 andre Stor-

ma»nd, mod Tro og Love, af Christiern II fort

til Danmark, men 1520 kom han tilbage som
Kongens Tilhsenger og bidrog ved sin Indflyd-

else kraftigt til Stockholms Kapitulation i Sept.

Siden scndtes han af Kongen til Finland, hvor
han snart fik Slottene i sin Haand og i Kon-
gens Navn indsatte en ny Styrelse. Den 80-

aarige Mands Len blev, at hans Hoved 16. Dec.

1520 paa Kongens Befaling faldt for Beddelens

0kse udenfor Raseborg Slot. Hvilke Planer
den gamle Patriot har haft med sin Overgang
til Christiern II, er ukendt. Hensynsles i Had,
vara i Venskab, veltalende, dybt indviet i

alle Tidens Ranker var G. som den, der havde
faaet sin Statsmandsdannelse ved Borgiaernes

Hof, uden kirkelig og prsestelig Sans, men en
tapper Kriger og Foedrelandsven med varm
Felelse for det menige Folk, og han staar som
en af den sv. Middelalders mest udprasgede

Personligheder. O. A. — 3) Peter Christian
Stenersen G., dsk Biskop, aeldre Broder til

ovenforanferte C. Pram G., f. paa Bornholm
1797, blev Stud, fra Frederiksborg 1813 og teol.

Kand. 1817. Han var derefter Adjunkt ved
Frederiksborg Skole fra 1821 til 1825, da han
blev res. Kap. ved Frue Kirke i Aalborg, men
3 Aar efter res. Kap. ved Trinitatis Kirke i

Kbhvn og 1831 forflyttet til samme Stilling

ved Frue Kirke i Kbhvn. 1840 blev han Dr.
theol., 1845 Biskop over Laaland og Falster.

1848 Biskop i Fyen og dade 12. Okt. 1851.

Ved sit iEgteskab med en Datter af Stiftsprovst

H. G. Clausen (I, 518) stod han den Clausenske
Vennekreds naer, og i Kirkekampen fra 1825
deltog han som sin Svoger H. N. Clausens
trofaste Fselle. Sserlig fik han en beftig Strid med
J. C. Lindberg; og da G. tillod sig nogle JEn-
dringer i Ritualet ved Nadvertjenesten, kastede
Lindberg sig voldsomt over ham og opnaaede,
at Biskop P. E. Mailer tildelte ham en Til-

rettevisning. Han udgav da et Par Lejligheds-

skrifter, >Den danske Prrests misligetForhold til

Ritualet< (1831) og >Om liturgisk Frihed. En
Undersagelse, tilegnet de danske Biskopper<
(1832), hvori han haevdede, at Ritualets For-
mularer kun kunde og burde vsere Anvisninger
for Prsesterne, men disse kunde ikke lovbindes
til hvert enkelt Ord og hvert Udtryks Bogstav.
Samme Stilling indtog han ogsaa senere, da
han sagte at komme Prsesten Visbye til Hjtelp

i dennes Fejde med Lindberg. Da han blev

Biskop, optraadte han saavel paa Laaland som
i Fyen som Modstander af den grundtvigske
Retning. Ligesom Svogeren Clausen var han en
ivrig Forfaegter af den nationale Frihedsstraeben

og havde betydelig Anseelse i Arbejdet for at

fremme Folkeoplysningen. A. J.

Gadara, hellenistisk By i 0stjordanlandet,
herte til Dekapolis-Forbundet og har ligget ved
Ruinerne Mkes, l

1

/, Mil Sydast for Gennesaret
Sa; den var beremt for sine varme Kilder og
meget anselig, naevnes oftere i Makkabseer- og
Romertiden, i Biblen kun i Evang.s Fortaelling

om den (ellcr de to) besatte og Svinehjorden,

der styrtede ned over Skraenten i Seen (Mt. 8,

28 f., jvfr. Mk. 5, If., Lk. 8, 26 f.). Stedsbe-

tegnelsen vakler i Haandskrifterne noget mellem
de 3 Navne: G., Gerasa og Gergesa. »Gerasa

«

har selvfolgelig intet at gare med den langt

sydligere By Gerasa i Gilead, men kan — lige-

som Gergesa, der omtales af Evsebios som en
Landsby paa Bjergene ved Gennesaret Se —
sammenstilles med Ruinerne ved Kursi eller

Kersa paa Seens 0stside ved Samak-Dalen. For-

modningen stettes ogsaa ved Terrsenforholdene,

idet Bjergene et Kvarters Gang Syd for Kursi
naerme sig Seen og danne en brat Skraent, i

hvis Naerhed der ogsaa Andes Klippehuler, der
kunne have tjent som Grave. Naar Mt. taler

om >Gadarenernes Land< er det en mere ube-

stemt, men ingenlunde urigtig Betegnelse, idet

Byen G., som det vides fra Josefos og Menter
fra G. med Skibsbllleder, havde Distrikter nede
ved Seen, paa hvilke der kan taenkes (Jvfr. F.

Buhl, Gennesaret Se, 1889, 48 f. og sammes
Paleestina, 1890, 144). L. G.

Gaddi, en af de 12 Spejdere, Mose sendte

ind i Kanaan (4 Mos. 18, 11).

Gaddiel, en af de 12 Spejdere (4 Mos. 13, la).
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Gadi, Kong Menahems Fader (2 Kong. 15, 14).

Gade, Niels Wilhelm, f. i Kbhvn 22. Febr.

1817, d. ssteds 21. Dec. 1890, var Sen af en
bekendt Musik-Instrumentmager og skulde selv

uddannes som saadan. Men hans tidlig vakte

musikalske Begavelse vandt Overhaand, han
flk 18 Aar garamel Wexschall til Laerer i Violin

og drev det her saa vidt, at han blev Elev i

det kgl. Kapel og tillige med Held optraadte

paa Koncerter, baade herhjemme og i Sverig

og Norge. Hans Laerer i Teori var A. P. Berg-

green. Som Komponist slog han farste Gang
igennem ved sin Ossian-Ouverture, hvormed
han vandt den af Musikforeningen udsatte Pris

(1840). Det udpraeget originate i dette Arbejde,

dets nordiske Kolorit og fine Poesi, gjorde sig

ligeledes gseldende i hans nseste betydelige Vsrk,
Symfonien i C-Moll, komponeret over hans
Melodi >Paa Sjolunds fagre Sletter* . Han sendte

den til Musikens farste Stormand dengang,

Mendelssohn, der modtog den med sterste Paa-

skennelse og opfarte den ved »Gewandhaus«-
Koncerterne i Leipzig (1843). Hermed var G.s

europseiske Navn slaaet fast. Med Stipendium
rejste han udenlands, tog derpaa for fiere Aar
Ophold i Leipzig, hvor han virkede Side om
Side med Mtend som Mendelssohn og Robert
Schumann, dels som Lierer ved det store Kon-
servatorium, dels en Tidlang som Dirigent ved
>Gewandhaus< -Koncerterne. I denne hans frede-

lige kunstneriske Tilvserelse gjorde Oproret i

Hertugdammerne og den derpaa felgende Krig

et dybt Skaar. Sin fremskudte Stilling i den
beremte Musikstad opgav G. uden Betonkning
og drog tilbage til sit Fasdreland. Her ventede

der ham en betydningsfuld Gerning som Leder
af Koncerterne i Musikforeningen i Kbhvn og
derved af hele Musiklivet i den dske Hoved-
stad. Ved sit indtrengende Kendskab til Musik-
literaturen, navnlig den klassiske og roman-
tiske, og som aandfuld Dirigent var han her
ganske paa sin Plads. Stor Fortjeneste bar
han indlagt sig ved i den lange Periode, han
beklasdte denne Post (fra 1850 til sin Dod),

ufortredent at have arbejdet paa Publikums
musikalske Udvikling. Til denne hans Mand-
doms Gerning knytter sig hele Raekken af hans
Kompositioner, der bar Bud videnom om hans
store kunstneriske SniUe, om hans nordiske
lyse Sind, hans Glaede over Skenhed og Har-
moni. For blot her at ntevnc de vigtigste:

B-Dur-Symfonien >Foraarsfantasien<, Balletten

>Et Folkesagn«, Koncertdramaet >Elverskud<,
efterfulgt af de andre store Vaerker afsamme Art

:

>Korsfarerne«, >Kalanus«, >Zion< og >Psyche<

med deres Skildring af store verdenshistoriske

eller mytologiske Emner. — Til Kirken var
G. knyttet i sin Egenskab af Organist, farst

(1851) ved Garnisonskirken, senere (siden 1858)

ved Holmens Kirke. I Aarenes Lab falte han
sig altid stterkere knyttet til denne Virksom-
hed, fra hvilken der stammer en Del Kompo-
sitioner, dels Kirkemelodier, dels Orgelstykker.

Som Psalmekomponist var han ikke saerlig

frugtbar — alt i alt gaar Tallet paa hans Kirke-

melodier op til ikke meget over en halv Snes —

,

men enkelte af dcm have med Rette sat sig

fast, saaledes: »Paaske vi holde<, »Udrust dig,

Helt fra Golgata<, >Op, thi Dagen nu frem-

bryder<. Hans Kompositioner for Orgel ere:

3 Tonestykker Op. 22, Koralforspil til »Hvo
ikkun lader Herren raade<, Andante med Stry-

gere og Blsesere, Koral med 7 Variationer (4-

hasndige), Fantasi over >Lover den Herre«,

alle, paa nser Op. 22, Manuskript. A. U.
Gadolin. 1) Jakob G., finsk Biskop, Stats-

mand og Matematiker, f. 13. Okt. 1719 i Strang-

nas, hvor hans Forseldre da opholdt sig som
Flygtninger. Hans Fader var en finsk Bonde-
sen, Jakob G., der dade som Sogneprtest i

Wirmo. Efter at have besegt Skolen i Bjerne-

borg blev G. Student i Abo 1736, i Upsala
1742—44, og promoveredes til Magister i Abo
1745; udntevntes s. A. til Docent i Matematik
ved Akademiet i Abo og 1748 til ekstraord.

Professor. Han ivserksatte Triangelmaalinger
i geografisk Ojemed i den finske Skaergaard

(udg. af >Finska vetensk. Soc.<, 1895), blev

1751 Medlem af det sv. Videnskabernes Aka-
demi og udferte Observationer for at udforske
Maanens Parallaxe. 1753 blev han Prof, i

Fysik, 1763 teol. Prof, og var desuden fra

1752 Spr. i Abo finske Menighed. Ved Greifs-

walds Universitcts Jubelfest 1756 blev han Dr.

theol. honor., og 1788 Biskop i Abo, efter at

han allerede 1775 var bleven foreslaaet dertil.

Han var en af Hattepartiets mest fremtraed-

ende Maend paa samtlige Rigsdage fra 1755 til

1800 (inkl.). Ved Rigsdagen 1771—72 holdtes

han under Revolutionen i Aug. 1772 faengslet

sammen med andre Medlemmer af det hemme-
lige Udvalg. Han var en af >Finska Hushall-
ningssallskapets< Stiftere og blev dets farste

Formand (1797). Nogen dybtgaaende Betyd-
ning som Biskop fik G. ikke. Han dode i

Abo 26. Sept. 1802. — 2) Gustav G., Sou af

ovenfor omtalte J. G., finsk Prof, og Domprovst,
f. i Abo 22. Juli 1769, Student 1782, Dr. phil.

1789, Docent i orientalske Sprog ved Abo Aka-
demi 1790; blev 1795 Prof, i ntevnte Sprog
samt Grsesk og herte til Tidens betydeligere

Sprognuend i Finland. Han blev 1805 teol.

Prof., havde fra 1796 som Prsebende-Pastorat

Abo finske Menighed, 1803 Nadendals Pastorat,

og blev 1812 Domprovst og Spr. i Abos sv.

Menighed; promoveredes 1812 til teol. Doktor
og var Medlem af den s. A. nedsatte Kirke-
lovskomite. Han erholdt 1827 Storkyro som
personligt Prsebende. I sine Anskuelser var
han konservativ og var en af dem, der saa
at sige forbandt de nyeste Begivenheder i Fin-

lands Historic med seldre Tider. Han var
nemlig Rigsdagsmand i Norrkoping i Aaret
1800 og Medlem af Landdagen i Borga 1809.

Hans Barn adledes paa Grund af Faderens
Fortjenester 1816 med Navnet af Gadolin. G.

dade 22. Aug. 1843. A. N.
Gaiitano fra Thiene, se Theatinere.
Gagner, Lars Peter, sv. Praest og Teolog, f.

i Karlstad 1791, Mag. phil. i Upsala 1818,

praesteviet 1819, beklsedte fiere prsestelige Em-
beder, farst som Regimentspastor, siden som
Spr. og dade 1869 som Kontraktsprovst og

Spr. i Aroska i Karlstads Stift. Blandt G.s

Skrifter, af hvilke nogle opnaaede fiere Oplag,

maa nsevnes Praedikensamlinger (over de gl.

Evang. og de nye Teksters farste Aargang) samt
et stort Antal Opbyggelsesbeger og kateketiske

Laereskrifter. iErkebiskop Wingard skriver i

sin >Ofversigt af kr. kyrkans senare handelser
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og nuvarande tillstand< (1843) om G., at han
>ndm«erker sig ved Mangden af Skrifter, der
havde nedig at hvile paa dybere Grand og
holdes naermere til Troens Regel«. Wieselgren
(>Sv. kyrkans skOna litteratur<) karakteriserer

G. som >Mystikens, sarlig Frimurer-Mystikens
Forkynder«. I hans Skrifter spores Sveden-
borgianismens Indflydelse. H. W. T.

Gaham, en Aramaer-Stamme af Nahors Efter-

kommere (1 Mos. 22, 24).

Gahars Bern navnes Esra 2, 47 og Neh. 7, 49
blandt Templets Livegne, der vendte hjem fra

Babylon.

Gaibai (Dsk. Overs. Gabc), der navnes Jud.

3, 12 som et Punkt i Naerheden at Skytopolis

(Betseen), er rimeligvis Fejlskrift for Gilboa.

Gajns i Biblen. 1) En Makedoner G., Pau-
Ids's Rejsefalle, der blev sltcbt afsted under
Tumulten i Efesos (Ap. G. 19, 29). — 2) En
G. fra Derbe i Lykaonien, ligeledes Paulus's

Rejsefalle (Ap. G. 20. 4). — 3) En G. i Korint,

debt af Paulus personlig i den korinthiske Me-
nigheds Begyndelse (1 Kor. 1, 14), rimeligvis

den samme, der i Rom. 16, 23 navnes som
Paulus's og hele Menighedens Vart. — 4) En
lignende gastfri Kristen var den G., til hvem
3 Job. er skrevet, og om hvem Apostlen Jo-

hannes her udtaler sig med stor Karlighed.

Han maa have boet i Egnene om Efesos eller

det vestlige Lillcasien. L. G.

Gajus. 1) G., rem. Biskop 283—296, styrede

den rom. Menighed i den fredelige Tid fer den
diokletianske Forfelgelse. Om hans Embeds-
styrelse vides intet. Efter en upaalidelig Efter-

retning skal han vare dod som Martyr. —
2) G., en rom. Forf. fra Beg. af 3. Hdaar,
kaldes af Evsebios >en meget veltalende og
kirkelig Mand<. G. bebrejdede Montanisterne
deres Dristigbed med Affattelsen af nye Skrifter,

omtalte de Steder i Rom, hvor Peter og Pau-
lns havde lidt Martyrdeden, beksempede Kilias-

men og forkastede >Johannes's Aabenbarings
som han synes at have tilskrevet Kerinthos.

Han har maaske staaet i Forbindelse med de
lilleasiatiske Aloger (I, 60). Englanderen Gwynn
har for ikke Iange siden fundet 5 Brudstykker
af Hippolytos's Capita adv. C. (overs, paa Tysk
i Harnack, Texte und Unt. VI, 3, 121 f., 1890),

der vise, at C. segte at godtgere det umulige
i at forene Apokalypsens Varsler om de sidste

Ting med >Skriften (a: G. T. og Evangelierne)
og Paulus<. Fr. S.

Galal, en af Leviterne i det eftereksilske

Jerusalem (1 Kr. 9, 15) navvies ikke Neh. 11,

15 f. — En anden G., ogsaa Levit, er a?ldre og
iiavnes blandt den eftereksilske Obadjas (Neh.

Andes) Forfadre (1 Kr. 9, 16. Neh. 11, 17).

Galaterbrevet. Oprindelig var >Galaterne<

kun et andet Navn for >Kelterne< eller, som
Romerne plejede at sige, >Gallerne<, et Folk af

indogermanisk Herkomst, som allerede i meget
gammel Tid havde taget Ophold V. for Rhinen,
Gallien og paa de britiske 0er, og som fra

Gallien af udbredte sig i forskellige Retninger.
I Begyndelsen af 3. Aarh. f. Kr. drog saaledes
store Skarer af disse Kelter estover og over-
svemmede Makedonien og Thessalien, medens
en Del af dem trangte videre gennem Thessa-
lien og satte over til Lilleasien. Her fik de
endelig efter udstrakte Harjinger og haarde

Kampe (o. 240) sit bllvende Opholdssted i en
Del af det gamle Frygien, som efter disse sine
nye Indvaanere blev kaldt Galatien, eller, da
de snart blev blandede med gr. Elementer,
Gallo-Gracia. Deres vigtigste Byer var Ankyra,
Pessinos og Tavium. Efterhaanden gik saa
Navnet Galater over til sarskilt at betegne
disse lilleasiatiske Kelter eller Galler. 189 f.

Kr. blev de undertvungne af Romerne, men
fik dog beholde egne Fyrster og et betydeligt

Maal af borgerligt Selvstyre. En af deres Fyr-
ster, Dejotarus, samlede dem til en politisk

Enhed og fik Kongetitel (o. 60 f. Kr.). Hans
Efterfelger, Amyntas, opnaaede ved Augustus's
Gunst en betydelig Udvidelse af sit Magtom-
raade (Pisidien, Isaurien samt Dele af Lykao-
nien, Pamfylien, Frygien og Kilikien). Efter

hans Ded blev hans Rige, med Udskillelse af
dets kilikiske og pamfyliske Dele, omdannet
til en romersk Provins (Galatia) under en af
Kejseren udnrevnt Proprator med Ssede i An-
kyra (25 f. Kr.).

Efter den traditionelle og fremdeles alminde-
lig raadende Anskuelse er G. skrevet til Me-
nigheder i det gamle Landskab Galatien, som
Paulus ifelge Ap. G. 16, 6 og 18, 23 har gen-
nemrejst 2 Gange. Da Brevet tydelig forud-

satter ham som Stifter af de galat. Menigheder
og tillige hentyder til et gentaget Ophold i

disse Egne (4, 13), plejer man at henlagge
disse Menigheders Tilblivelse til 2. Missions-

rejse (Ap. G. 16, 6) og Brevets Affattelse til

Tiden efter Ap. G. 18, 23. Rimeligst vil Af-

fattelsen da viere at satte til hans Ophold i

Efesos (Ap. G. 19). — Sterre Sandsynlighed
turde dog en anden Opfattelse have, hvor-

efter G. er skrevet til Menighederne i den
romerske Provins Galatien a : til de af Paulus
og Barnabas paa 1. Missionsrejse (Ap. G. 13

og 14) stiftede Menigheder i det pisidiske An-
tiokia, Ikonion, Lystra og Derbe, som Pau-
lus besegte igen sammen med Silas paa sin

2. Rejse (Ap. G. 16, 1 f.\ Man plejer at kalde

denne Hypotese, som ferste Gang blev frem-
sat af en Tysker, 1. 1. Schmidt, >den Mynsterske<

(efter J. P. Mynster, der ferst forsegte at be-

grunde den narmere i 1825) eller, hvad der i

den sidste Tid er almindeligst, >den sydgala-

tiske<. Efter denne Anskuelse vil Brevets Af-

fattelse rimeligst sattes til Paulus's Ophold i

Grakenland, resp. Korinth under 2. Rejse (Ap.

G. 18, 1 f.), og Brevet selv vilde da vare at

betragte som et af de aldste, kanske det aldste

af de os opbevarede Paulusbreve. Enkelte af

denne Hypoteses Tilhangere har forevrigt

ment, at der blandt Brevets Adressater ogsaa

er at tanke paa de sikkerlig kun meget faa-

tallige Kr. i det gamle Landskab (Ap. G. 18,

23), som maa antages omvendte ved P. under
hans Gennemrejse der i Ap. G. 16, 6.

I ethvert Tilfalde er G. foranlediget ved Efter-

retninger, som P. netop havde modtaget om
visse ham fjendtlige Missionarers Indtrangen
i de galat. Menigheder, der, om end vistnok

ogsaa omfattende enkelte Kr. af jedisk Byrd
(3, 26—28), ganske overvejende har bestaaet

af forhenvarende Hedninger (4, 8). Uden Tvivl

var disse nye Larere Jedekristne af vasentlig
samme Retning som de kristelige Farisaere,

der tidligere havde voldt Forvirring i Menig-
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heden i det syriske Antiokia (Ap. G. 15, 1 f.),

og som Paulus i Gal. 2, 4 kalder >falske Brodre<.

Disse >Judaister<, der betragtede og fremstil-

lede sig selv som Bserere af den segte og oprinde-

lige kr. Sandhed, anerkendte vistnok ogsaa
Evangeliets Universalitet. Men de mente til-

lige, at Hedningerne, for at blive fuldgylJige

Medlemmer af den nye Pagts Frelsessarafund,

foruden at tro paa Jesus som Messtas ogsaa
maatte indlemmes i Israel, Forjaettelsernes Folk,

ved Omskaerelseu og overhovedet stilles ind

under den mosaiske Lov. De var derfor ivrige

Modstandere af Paulus's lovfrie Evang., som
de desuden fandt yderst beUenkeligt i ssedelig

Henseende, for saa vidt det efter deres Mening
nedvcndigvis maatte fere til ssedelig Slaphed
og Vilkaarlighed. Paa Apostelmedet var deres

Standpunkt blevet afvist; men de gav ikke

derfor tabt. De optraadte meget mere som
Missionsrer og, som det synes, sserlig paa
Steder, hvor det paulinske Evang. allerede havde
fundet Indgang. For at vinde de galatiske Kr.

for sine Synsmaader maatte de imidlertid ferst

sege at rokke deres Tillid til Apostelens Per-

son. Paulus havde, sagde de, sit Missionshverv
ikke direkte fra Herren, men fra de 12, af

hvem han ogsaa oprindelig havde faaet Evang.
Den Selvstsendighed, hvormed han optraadte
som Apostel, var derfor hejst uberettiget, og
navnlig var hans Forkyndelse intet andet end
en vilkaarlig Forvanskning af Sandheden, idet

han for at opnaa saa meget sterre og hurtigere

Resultater havde tillempct Evang. efter Hed-
ningernes Smag.
Med disse Paastande har de galatiske Agita-

torer bragt Uro og Tvivl i de unge og endnu
ubefestede Menigheder. Vistnok havde det

endnu ikke lykkedes dem at bevtege en eneste

galat. Hedningekristen til at underkaste sig

Omskserelsen. Men man havde dog allerede

indfert den jediske Festcyklus (4, 10), og Pau-
lus befrygter aabenbart det vserste, et fuldstaen-

digt Frafald fra sit Evang. (1, 6; 3, 1; 4, 11.

19. 21; 5, 4. 7). Heist havde han ensket at

vsere personlig nservterende ; men det var ham
umuligt (4, 20). Saa maa han ty til Pennen,
og han ksemper da i det under disse Omstsen-
digheder tilblevne Brev som en Atlet for den
kr. Frihed fra Lov og Omskserelse, idet han
Gang paa Gang giver sin dybe Uviije mod hine
Sandhedens Fomcegtere Luft og tillige udtaler

sin amgstelige Bekymring for Lseserne.

Allerede i G.s Overskrift og Hilsen (1, 1— 5)
trader Brevets Grundtanker frem. Ejendom-
melig er ogsaa den derpaa felgende Indgang
(1, 6—10), hvor han, i Stedet for som ellers i

sine Breve at begynde med Tak til Gud, ud-
taler sin smertelige Forundring over den galat.

Situation og med afgjort Bestemthed hsevder
sit Evang. som det ene sande. Det evrige

Brev falder i 3 Hoveddele: 1) en historisk-apo-

logetisk Del, hvori han paaviser sit Evangeliums
guddommelige Oprindelse saavel som sin apo-
stoliske Selvstrendighed og sin Jsevnbyrdighed
med de 12, idet han specielt ger gseldende,

at baade hans Forkyndelse og hans apostolske
Selvstsendighed var bleven udtrykkelig aner-
kendt af Apostlene og deu jerusalemske Me-
nighed (1, 11—2, 21); 2) en dogmatisk Del,

hvori han paaviser sit lovfrie Evang.s guddom-

melige Sandhed og Ret (3, 1—4, 11) og 3) eu
panenetisk Del, hvori han opfordrer Gala-
terne til at holde fast ved den kr. Frihed,

advarer mod kedelig Misbrug af denne Frihed
og formaner til at vandre i Aanden (4, 12—6,

10). Derpaa felger i 6, 11—18 en egenheendig
Efterskrift, hvori han atter advarer mod Juda-
isterne, der med sin Fordring paa de Hed-
ningekristnes Omskserelse kun soger egen JEre,

medens han med lidelsesvilligt Sind holder
fast ved Kristi Kors, hans eneste Rosx og
iEre. S. O.

Galban, en bitter, hvidgul Plantesaft med
skarp Lugt, der produceredes i Syrien, brugtes
tilligemed andre Plantestoffer til den hellige

Regelse (2 Mos. 30, 34.).

Galdenblad. 1) Anders G., sv. Konvertit
fra 17. Aarh., var Son af en Borgmester i

Skara. I sin Ungdom skal han af den franske
Minister i Stockholm vsere sendt til Rom og
opfostret i et Jesuiterkollcgium. Siden blev

han Dronning Kristinas Sekretser i Rom og
adlet af hende, hvorhos han antog Navnet
G. At han var stor Kunstelsker, skennes af

hans Brev til Ceremonimester Sparfoenfeldt
1681. Efter Kristinas Dod ordnede han hendes
Papirer og uddelte Afskrifter af hendes Ouorage
de loitir. Siden flyttede han til et Landgods
i Italien, hvor han skal have endt sine Dage.
— 2) Johan G., fornaevntes Broder, blev tillige-

med endnu en Broder, Lars (d. som Komman-
dant paa en italiensk Fsestning) kaldt til Ita-

lien af Anders G. En Tid tjente han som
Dragon ved et kejserligt Regiment i Ungarn,
men 1699 omtales han som Rektor eller Prior

for et Jesuiterkollegium i Linz, helliget St.

Erik, St. Knud og St. Olaf, hvis Maal var at

undervise unge Msend fra Norden. Paa egen
Bekostning oprettede han en Slags adeligt Aka-
demi, hvor 40 foruemme Ynglinge undervistes.

og derhen segte han at drage unge Msend fra

Norden. 1715 var han i Wien som Kejserens
Skriftefader. 1736 dode Pater G. i Linz i hej

Alder. O. A.

Galen, Peder II Jensen, iErkebiskop i Lund,
af fornem skaansk Adelsslsegt, Medlem af Lunds
Kapitel, blev o. 1329 Dekan og valgtes 1334
per oiam compromissi til iErkebiskop. Ferst
1336 kunde han vende bjem fra Avignon med
Stadfaestelse og Pallium, men det varede flere

Aar, for han kunde betale sin skyldige Afgift

til Kurien. 1340 deltog G. i den nye Hyld-
ning af Magnus Smek, og da Skaane 1343 lige-

frem afstodes af Kronen til Sverig, var han
Opmanden mellem den danske og sv. Konge
m. H. til Fredens Gennemferelse. Forholdene
i Stiftet vare sorgelige; ved Siden af okono-
misk Nod, som Felge af de stadige Krigsurolig-

heder og de pavelige Tiendeindsamlinger, var
det saedclige-religiose Niveau i hej Grad ssenket;

Overgreb overfor Gejstligheden vare alminde-
mindelige, og Kirker og Kirkegaarde besudledes
ved Voldshandlinger. Paa Provinsialsynoden
1345 i Helsingborg gcnnemfertes derfor strenge

Straffe for slige Voldshandlinger, og Gudstjeneste-

forholdene forbedredes. Da G. var Medgarant for

det store Laan, Kong Magnus 1351 fik af Paven,

som ikke blev tilbagebetalt efter Bestemmel-
serne, kom Lundestolen paa Undergangens Rand.
Paven reserverede sig Bessettelsen af iErke-
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ssedet efter G.s Afgang og efter hans Dad (16.

Apr. 1355) lod Kong Magnus hans efterladte

Gods og %Erkestolens Indtaegter beslaghegge.

G. hviler i sin Domkirke. J. O. A.

Galgala, (1 Mak. 9, 2), maaske, hvis Lsese-

maaden er rigtig, = Djildjulte (Gilgal) Nordest
for Joppe.

Galilei, Galileo, Italiens sterste Naturkyn-
dige og hele den nyere Naturforsknings egent-

lige Gennembrudsmand, var af gammel, men
fattig Adel og fedt i Pisa 18. Febr. 1564, Michel
Angelos Dedsdag. 1581 kom ban til Univer-
sitetet i Pisa og begyndte at studere Laege-

videnskab, jaevnsides med at ban fordybede
sig i Aristoteles. Som 19aarig faldt han i

Tanker over Lysekronernes Svingninger i Pisas

Domkirke og fertes derved til Pendullovene
og Lovene for Faldbevaegelsen. Ved at forbedre
Kikkerten kunde han studere Stjernehimlen
og gjorde her vidtraekkende nye Opdagelser,

der forte ham til Forsvar for det koperni-
kanske System, som vel var offentliggjort 70

Aar tidligere, men hidtil kun kendt og paa-

agtet af faa. Hans Paastand, at Jorden drejede
sig om sin Akse, vakte den starste Uro blandt
K.s Laerere. Medlemmer af Augustiner- og
Karmeliter-Ordenenhaevdede imidlertid, at den
nye Laere ingenlunde stred mod Biblen; selv

Kardinal Barberini (den senere Pave Urban VIII)

forherligede den i Poesi ; men saa meget heftig-

ere optraadte nogle Dominikanere derimod:
den nye Lsere stred saavel mod Biblen som
mod Aristoteles og var derfor ksettersk. De
segte at vinde Paven, Paul V, for deres Opfat-

telse, og 1611 begav G. sig ferste Gang til Rom
for at afvende det truende Uvejr. I Begynd-
elsen modtog han mange jEresbevisninger

;

Paven selv syntes ikke uvillig stemt; men ved
G.s videnskabelige Forsknings videre Frem-
skriden ophobede Dominikanerne flere og Here
Anklagepunkter mod ham, og 1615 maatte han
atter til Rom. Hans personlige Naervaerelse

afvjebnede vel flere tidligere Modstandere ; men
ved sit heftige Sind vanskeliggjorde han sin

Stilling. Efter adskillige Aars Kampe (Barbe-
rini var imidlertid bleven Pave 1623) kom
Sagcn endelig for Inkvisitionen, og G. blev
1633 staevnet til at mode for denne Domstol.
Han var dengang 70 Aar gl. og af meget
svaekket Helbred. Dommen led paa >skyldig<,

fordi G. havde forsvaret en Laere, som ikke
kuDde forenes med den hellige Skrifts Laer-

domme. Knselende afsvor han da sit >Kaetteri«

:

>Jeg afsvaerger, forbander og fordemmer af et

oprigtigt Hjerte og uhyklet Tro naevnte Vild-
farelser og Kaetterier saavel som enhver anden
Vildfarelse, der staar i Strid med den hellige K. <

.

Straffen formildedes til Frengsel paa Naade og
Unaade; i 3 Aar skulde han hver Uge bede
de 7 Bodspsalmer. Dagen efter benaadede Paven
dog den ulykkelige Olding, og noget senere fik

han Lov til at vende tiibage til sit tidligere

Opholdssted Arcetri, 1 Mil fra Firenze; dog
blev det ham forbudt at modtage Beseg. )Hvor
meget han end lsengtes efter Firenze, naegtedes
det ham dog at tage Ophold der, indtil selve
Inkvisitionen anbefalede hans 0nskes*Opfyld-
else, da Oldingen var bleven ganske blind og
led af mange svaere Sygdomme, hvorfor.'han
ikke mere kunde anses for farlig. Saa bevil-

gedes endelig hans Ben ; dog maatte han ikke
gaa ud og heller ikke tale med nogen om den
af K. fordemte Lsere, at Jorden bevsegede sig.

Hvor nedbrudt end G.s Legeme var, besad han
dog til det sidste sine Aandskraefter usvaekkede.
Tilsidst vendte han tiibage til Arcetri, og snart
samledes om ham en Kreds af begejstrede

Disciple, med hvera han underholdt sig om de
vanskeligste videnskabelige Problemer. Han
dede 8. Jan. 1642. Hans Lig hviler i Kirken
St. Croce i Firenze, hvor der 1737 blev rejst

ham et praegtigt Monument.
Ved Dommen over denne Videnskabens Mar-

tyrs tragiske Kampe er det uretfaerdigt at se

bort fra Datidens hele Standpunkt. Den nyeste
Tid har fra Arkiverne fremdraget et meget
stort Materiale til Belysning af Processens Gang
og derved fremkaldt en hel Galilei-Literatur,

i hvilken Brydningerne gaa hejt for og imod
Rom. Det er uhistorisk, at G. er lagt paa
Pinebaenk af Inkvisitionen; ligeledes maa det
henvises til Fablernes Verden, at G., efter at

have afsvoret sit >K«tteri«, skulde have stampet
med Foden og sagt >£ pur si muove* (og dog
bevaeger den sig); forst i Slutningen af 18. Aarh.
kommer denne Krenike frem. Protestanterne
ber heller ikke raabe for hejt om Romer-
kirkens Aandstyranni i Anledning af denne Sag;
saavel selve Reformatorerne som betydelige
Laerere i den efterfelgende Tid tale forkastende,
spottende Ord om det kopernikanske System;
og endnu i 19. Aarh. have fremragende Gejst-
lige i Danmark og Tyskland villet haevde Bib-
lens astronomiske Opfattelse imod Videnskabens
Resultater (F. H. Reusch, Der Process Galileis

u. die Jesuiten, 1879; O. ZAckler, GudsVidner
i Naturriget, norsk Overs. 1882, S. 69 f.). A.J.

Galilaea, den nordlige Del af Vestjordan-
landet. Navnet er den grseciserede Form af
det hebr. galil, Kreds, Landstrsekning, Omraade.
I sin fuldstaendige Form g'lil haggojim, Hed-
ningenes Omraade, en Betegnelse, der viser,

at der mellem den jediske Befolkning der
fandtes adskillige Hedninger, findes det Jes.

8, 23 (Dsk Overs. 9, 1); ellers bruges det i

G. T. i den kortere Form haggalil (eller kagga-
lila). Dette Landskabs Graenser angives ikke
i G. T.; men af Jos. 20, 7; 21, 32; 1 Kren.
6, 61 (Dsk Overs. V. 76) ses det at have om-
fattet Byen Kades i Naftali; 2 Kong. 15, 29
og Jes. 8, 23 synes det at omfatte hele Naf-
tali, og af 1 Kong. 9, 11 f. kan vel sluttes, at

Byen Kabul i Asser bar hert dertil ; altsaa har
det vel i Hovedsagen betegnet Bjerglandet
Vest for Jordans evre Leb, Nordvest for Genne-
saret Se, Naftalis og Assers Land. Det nytestl.

G. omfattede (ifelge Angivelser hos Josefos)

hele det jediske Vestjordanland Nord for det
samaritanske Landomraade, helt ned til Skytho-
polis (Betsh'an), altsaa ogsaa Sebulons og del-

vis Jissakars gamle Stammeomraade, derunder
Jezreelsletten, medens paa den anden Side de
nordligste Dele af det gamle Naftali nu ikke
vare i Jedernes Besiddelse. Mod Vest og Nord
stodte det til Fenikien, >Tyros's og Sidons Egne<,
(Mt. 15, 21), hvor dog Graensen trods Josefos's

Angivelser nu er vanskelig at bestemme ;Mden
har dog naeppe gaaet synderlig nordligere end
Bjergpartiet Vest for Huleseen. Ostgraensen
var Jordan og Gennesaret Se; dog regnedes
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undertiden Soens Nordest- og 0stkyst med til

G. (jvfr. at Judas fra Gamala kaldes >Galilse-

eren< i Ap. G. 5, 37). Det galilaeiske Bjerg-

land deler Josefos, ovcrensstemmende med de
naturlige Forbold, i en sydlig og en nordltg

Del, adskilte fra hinanden ved Dalen ved er-

Rame, det gamle Rama i Naftali, omtrent midt-
vejs mellem Akko og Jordan. Nordfor denne
Dal haeve Bjergene sig stejlt, og Nordg. er

som Helhed betydeligt hejcre end Sydg., naar
i Djebel Djermak en Hejde af 1199 Meter og
i Here Toppe mellem 1000 og 1100 Meter,

medens Bjergene i Sydg. kun naa omtrent den
halve Hojde, Tabor 562 Meter, en Bjergtop

Nordest for Nazaret 560, nebi Dahi, >det lille

Hermon< Syd for Tabor 515 Meter. Nord for

Bjergene ved Nazaret udvider Saenkningen sig

til en storre Slette, el-Battof. Saavel Nord-
som Sydg. var i den gamle Tid og er endnu
meget frugtbart (jvfr. 5 Mos. 33, 23); Jord-

bunden er vulkansk, og Landet gennemskaeres
af talrige Dale med rigeligt Vand. Gennem
Jezreelsletten strommer Nahr-el-Mukatta, den
gamle Kison, som fra hojre optager den fra

Battofsletten kommende Wadi-el-Melek; til

Middelhavskysten mod Vest flyde endvidere
talrige Vandleb, ligesaa til Jordan og Genne-
saret Se mod 0st; mod Nord loberWadi Selu-

kije og den med denne sig forenende Wadi
Hadjer ud i den fra Kelesyrien kommende
kraftige Nahr-el-Kasimije, Litanifloden, det gali-

laeiske Bjerglands naturlige Nordgraense. Landet
var da i den gamle Tid ogsaa meget taet be-

folket.

Ved Israels Bosaettelse i Kanaan kom det

kun temmelig ufuldstsndigt i Besiddelse af

disse nordlige Egne. Om Erobringskampe der
berettes Josua 11, 1 f., hvor Josua besejrer de
under Kong Jabin af Hasor (i Hejlandet vest

for Huleseen) forbundne nordkanaanaeiske Kon-
ger. Dom. 1, 31—33 naevner de Byer, som
Asser og Naftali ikke fik erobret, og medens
i det evrige af Israel besatte Land Kanaanae-
erne efterhaanden bleve belt betvungne og,

for saa vidt de ikke bleve udryddede, gik op
i Israel, holdt Fremmedelementet sig i de nord-
lige Graensedistrikter, vel ogsaa foreget ved
Indvandring. Paa Dommertiden udmaerkede
Naftali Stamme med Barak fra 'Kades sig i

Kampen mod Kanaanoeerne (Dom. 4—5). David
befaestede Herredemmet der (2 Sam. 24, 5f.,

jvfr. 2 Sam. 20, 18 f., hvor Byen Abel-bet-Maaka,
hejt mod Nord mellem Litaniflodens Knte og
Hermon, yser sig som aegte israelitisk). Salomo
befaestede Hasor (1 Kong. 9, 15), men maatte
for at faa Penge til sine store Byggeforetag-

ender pantssette 20 Byer i Galil til Hiram i

Tyros (1 Kong. 9, 11 f.). I de aramaeiske Krige

led disse Egne, sammen med 0stjordanlandet,
naturligvis mest; Benhadad haergede (1 Kong.
15, 20) hele Naftali, formodentlig er noget
lignende sket under Hazael (2 Kong. 12, 18;
13, 22), og Aramaeerne maa i denne Periode
have haft de nordlige Dele af Israel i varig

Besiddelse, siden Jeroboam II (2 Kong. 14, 25 f.)

tilbageerobrede dem. Under Pekah bemaegtigede
Tiglat Pilesar sig hele Galil 734 (2 Kong. 15,

29, jvfr. Jes. 8, 21 f.) sammen med Gilead og
deporterede Indbyggerne, hvilket vel er at for-

staa paa lignende Maade som ved de senere

Deportationer af Efraim og Juda, at Levninger
af Befolkningen bleve tilbage. Men det israe-

litiske Herredomme i de nordlige Egne opherte
dermed for Aarhundreder. Som betydeligere

Byer i denne foreksilske Periode naevncs Hasor,

Kades, Abel-bet-Maaka, Ijon og Janoah (2 Kong.

15, 29), Kabul (1 Kong. 9, 13), jvfr. ogsaa de
Jos. 19, 24—39 opregnede Byer. — I den efter-

eksilske Tid udbredte Jederne sig efterhaanden

igen over G., dog saaledes at Befolkningen

stadig var meget blandet med Hedninger (jvfr.

paa N. T.s Tid Joh. 1, 47; 7, 52). Galiheerne

talte paa Kristi Tid en fra Judaeernes noget

forskellig aramaisk Dialekt (jvfr. Mt. 26, 73).

Det er ferst fra Makkabaeertiden. at vi here

om galilaeiske Jeder i sterre Tal. Makkabae-
eren Simon sendes 164 af sin Broder Judas
med en Her til deres Beskyttelse mod Over-

fald fra Naboerne; han ferte saa de galilaeiske

Jeder til Judaea (1 Mak. 5, 14f.). Under Jo-

hannes Hyrkans Sen Aristobuius blev G. erobret

fra Ituraeerne, og Omskaerelse paatvunget Be-

folkningen. G. var nu forenet med Judaea

under Aristobuius, Alexander Jannaeus. Salome
samt Aristobuius II, indtil Pompejus 63 erob-

rede Palaestina. hvorefter det stod under rom-
ersk Overhejhed med Hyrkan II som Ypperste-

praest. Forskellige Opstande af Aristobuius og
hans Sen Alexander i Aarene 57—55 kvaites

af Prokonsulen Gabinius. Efter Caesars Sejr

over Pompejus 48 blev Antipater Prokurator
i Palaestina; han gjorde 47 sin Sen Herodes
til Statholder i G., som Herodes beholdt under
Cassius og Antonius, indtil han 41 sammen
med sin Broder Fasael fik Regentskabet i hele

Palaestina; efter at Aristobulus's Sen Antigo-

nus ved Parthernes Hjselp havde vundet et

kortvarigt Kongedemme (40—37), blev Herodes
(den store) Konge i hele Palaestina (37—4 f. Kr.).

Da Landet ved hans Ded deltes mellem hans
Senner, tilfaldt G. sammen med Peraea Herodes
Antipas som Tetrark (fra 4 f. Kr. til 39 e. Kr.),

under hvem Galilaeeren Judas's Opstand fandt

Sted som Felge af Quirinius's Skatteudskriv-

ning (Aar 7). Under Herodes Antipas falder

Jesu Virksomhed, der for sterste Delen var
knyttet til G. Aar 39 fik Agrippa I, der allerede

var Konge over de Landsdele, der tidligere

havde tilhert Tetrarken Filip, tillige G. og Peraea

og Aar 41 hele Herodes den stores Rige. Ved
hans Ded 44 (Ap. G. 12, 23) kom G. sammen med
Judaea under romerske Prokuratorer; enkelte

galilaeiske Byer, Tiberias og Tarichaea. blev

senere af Nero givne til Agrippa II, der 53 havde
faaet Filips Tetrarki. Under Opreret 66 f. Kr. fik

Josefos (Historieskriveren) af Jederne Komman-
doen i G., men maatte i Faestningen Jotapata

overgive sig til Romerne, der ved Oprerets
Betvingelse 70 definitivt gjorde Ende paa Landets
Selvstaendighed. I de felgende Aarhundreder
bleve forskellige galilaeiske Byer Midtpunkter
for jedisk Skriftlaerddom, saaledes Sepphoris
og navnlig Tiberias. Blandt de bekendteste

galilaeiske Byer fra den gr.-rom. Periode ere

at naevne de i N. T. omtalte Nazaret, Kana.
Nain samt de ved eller i Naerheden af Genne-
saret Se liggende Tiberias, Magdala (Magadan),
Kapernaum, Betsaida(?), Korazin; desuden de
af Josefos omtalte Simonias (nu Semunije),

Exalot (Iksal), Dabaritta (Daburije), Tarichaea
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(ved Sydenden af Gennesaret So), Arbela (Irbld),

Sepphoris (Seffurije), JoUpata (Djefat), Chabulon
(Kabul), Achabara (Akbara), Seph (Safed), Gl-

schala (Djish) (Guerin, Descript de la Palestine

III, Galilee 1—2, 1880, samt den evrige bos
Buhl, Pakestina i kortfattet geograf. og topograf.

Fremstilling (18901 og Geographic des Alten
Palastina (1896), samt Det israelii Folks Hi-
storic (3. Udg. 1899) ntevnte Literatur). J. C. J.

Gallaerne, der selv kalde sig Ormaer, ud-
gere 8—9 Mill, og bo Era det sydlige Abyssi-
nien til noget Syd for JEkvator, skilte fra

Kysten ved Somalieme, med hvem de ere be-
sktgtede ligesom med de sydligere boende
roverske Masai og de i Uganda berskende Wa-
bnmaer, der alle regnes til Hamiterne. De
ere smukke, kraftige Folk, derfor meget efter-

strtebte af Slavejaegeme, med en ofte temme-
lig lys Hudfarve, dog i Syden stsrkt blandede
med Negcrblod. De 2 nordlige Grupper af G.
i Sboa og tilstedende Egne (Wollo-G.) og i

Harrar ere flittige Agerdyrkere, medens den
sydlige Gruppe lever et nomadisk Hyrdeliv
med Uviye Imod alt Arbejde. Alle ere de
krigerske og grusomme, men de skulle vsere

gtestfrie og velvillige i Fred. Deres levende
Frihedsfalelse bar forhindret Dannelsen af en
sterk Stat iblandt dem, der kunde beherske
Naboerne. Nogle af de nordlige G. ere fana-
tiske Muhammedanere, men de fleste ere Hed-
ninger; ogsaa disse kende dog en Gud i Himlen,
hvem de kalde Wak og cere som Verdens Skaber
og Giveren af alle gode Ting, der ogsaa vil

demme de dede efter deres Gerninger. De
hedenske G. har den evang. Mission oftere

ssgt at naa. Krapf (af Church Mist. Sac.) ar-

bejdede iblandt dem fra Shoa 1842—46. Her-
mansburgs ferste Udsendinger gik ud 1853 med
G. som Maal, men maatte opgive det Ogsaa
den sv. evang. Fosterlandsstiftelse (S. 86) vilde

begynde der 1865, men bar forst senere hen
faaet et Arbejde i Gang ved indfedte Evange-
lister i Djimma, og den ved den sv. Mission
debte G., Onesimus, har 1898 fuldendt Over-
ssttelsen af hele Biblen paa Gallasproget. Ende-
lig har Fosterlandsstiftelsen 1898 anlagt en Sta-
tion 1 Kismayu ved Jubafloden for derfra at naa
de sydlige (Borana) G. V. Sn.
Gallandi, Andreas, herd Oratorianer, f. 7.

Dec. 1709 i Venezia, udgav Bibliotheca graeeo-

tatina vet.patrumantiqoorumque script, ecclesiast.

(Venezia 1765—81 i 14 Bd.) samt Syllage dis-

striationum de vetustis canonum collectionibas

(Venezia 1778). D. i Venezia 12. Jan. 1779
eller 1780. Kit. H.

St. Gallen, forhen beremt Kloster, nu Bispe-
demme i Kanton Gallen i Schweiz. Da Co-
lumban (I, 538) fordreves fra Egnen ved Boden-
ssen, efterlod han en Discipel, Ireren Gall us
(Cellach eller Caillech) der. G. (seS. 164) byg-
gede i den ede Egn ved Steinach et Enebo,
der blev Moder til det vidtberomte St. Gallen
(o. 612). Han blev Midtpunkt i en Kreds af
Eneboere, hvis Celler laa samlede om en lille

Tnekirke, og han missionerede nidluert bland t

de omboende Alamanner til sin Ded. Efter at
St. Gallen i de folgende halvhundrede Aar
under de urolige Forhold havde gennemgaaet
allehaande Omskiftelser, og Grev Viktor af Rte-

thien endog havde forsogt at rove Gallus's Lig

Kirie-Leksikon for Nordeo. II.

for at lede de frommes Gavestrom over til en
af sine egne Kirker, fik St G. en dygtig Abbcd
i Otmar, indsat af Karl Martel 720. Under
bans Styrelse voksede Klostret sterkt og mod-
tog store Jordegodsgaver fra en vid Omkreds.
Pippin og bans Efterfelgere vare det gunstige,

men Stridigheder udbred, da Biskop Sidonius
i Konstanz vilde haevde sit Supremati. F'sengslet

af denne og de schwabiske Statholdere, Grev-
erne Warin og Ruodhart, dede Otmar 759.
Hans Arbejde for Indferelsen af Benedicts
Hegel fuldendtes af Abbed Johannes, som Si-

donius indsatte. Ferst 816 blev St. G. ved
Ludvig d. frommes Hjeelp uafhaengigt af Kon-
stanz; samtidigt sikredes det frie Abbedvalg,
der dog senere gentagne Gange kraenkedes af
Ludvig den tyske. Abbed Gozbert opbyggede
Klostret af nyt o. 830. Byggeplanen, kommen
fra Italien, Andes endnu (F. Keller, Bauriss
des Kl. St Gallen v. I. 820, ZOrich 1820) og
er en af de vigtigste skriftlige Kilder til Byg-
ningskunstens Historie i den a-ldre Middelalder.

Under Abbed Grimald (d. 872), Ludvig d.

tyskes Kansler, der paanodtes St. G. 841, og
hans Efterfelger, Hartmut, Grimalds tidligere

Vikar, ned St G. godt af det ntere Forhold
til Statsmagten, og det samme var ikke mindre
Tilfaeldet under Salomon, der paanodtes Klo-
stret 890 af Kong Aruulf. Salomon, tillige Biskop
af Konstanz, fremmede med Iver Videnskab
og Kunst, men kom i Strid med Klostrets Be-
boere. Efter Salomons Ded (920) indtraadte

en ydre Forfaldsperiode, der skyldtes de poli-

tiske Forhold, det sachsiske Herskerhus's ringe

Interesse for Klostret Ungarernes Indfald 926,

en lldebrand 937 og Saracenernes stadige Rever-
tog. Ottonerne segte atter at bringe Klostret

paa Fode. I 11. Aarb. forsegte Abbed Nort-
pert (o. 1034) forgteves at gennemforc de clu-

niacensiske Reformer; han maatte snart trsekke

sig tilbage. St. G. indvikles i Striden mellem
Kejser og Pave og kommer derved under Abbed
Ulrich III i Strid med det merliggende Rei-

chenau, der stod paa Rudolfs og Pavens Side.

Klostrets aandelige Liv gaar tilbage, men Abbed-
ernes verdslige Magt stiger, navnlig i 13. Aarh.
1210 bliver St. G. af Filip IV gjort til et

fyrsteligt Rigsabbedi. Under Urolighederne i

14. Aarh. gik St G.s Magt ntesten ganske tabt,

og Forsog, der gjordes paa atter at tilbage-

vinde denne ved Forbund med de omliggende
Stseder og Kantoner, mislykkedes. Ved Refor-

mationen forblev Klostret papistisk, men i

Staden St. Gallen afskaffede Borgerskabet den
rom.-kat. Gudstjeneste 1525 under Ledelse af

Borgmesteren, Zwinglis Ven, den humanistisk
sindede Vadian (se d. Art). Efter Zwinglis

Ded lykkedes det Abbed Diethelm Blaarer (d.

1654) at tilintetgere Ref. i Sterstedelen af Stiftet

og under hans dygtige Efterfelgere hsevede

Klostret sig til ny Blomstring. Sit eget Tryk-
keri fik det 1633. Under Borgerkrigene i 18.

Aarh.s Begyndelse led St. G. betydeligt men
fik atter en dygtig Abbed I Celestin Gugger
von Standach, og den videnskabelige Aand
vaagnede igen. Bibliotekaren Pius Kolb (d.

1762) udgav Klostrets Bogkatalog. I Aarh.s

Slutning kom atter Stormtiden, og 1805 blev

St G. ophtevet Den sidste Fyrste-Abbed. Pan-
kratis Forster fra Wil, dede 1829 i Klostret

11
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Mori. Et eget Bispedemme oprettedes 1823,

i Beg. forenet med Chur, fra 1847 selvstsendigt.

St. G.s Blomstringstid faldt I det 8.—10.

Aarhundrede, og Klostret var dengang et af de
vigtigste Arnesteder for klosterlige Studier. De
irake Munke havde medbragt Kundskab i det

gr. Sprog, men ogsaa Modersmaalet dyrkedes,

og Kronikeskrivningen fandt her et Hjem. Dets

Bogsaraling voksede staerkt under Gozbert, Gri-

mald og Hartmut, fra hvis Tid den aeldste Bog-

fortegnelse paa over 400 Bind stammer. Under
Gozbert skrev Munken Wetti (d. 824) Gailus's

Levned paa Grundlag af en aeldre Kronike;

senere udarbejdede Diakonen Gozbert en Beret-

nlng om Underne ved Gailus's Grav og Otmars
Levned (omarbejdede af Walahfrid Strabo).

Blandt Kiosterskolens Laerere nsevnes Iso(d.

i Klostret Grandval i Jura 871), Skotten Mongal
(Marcellus) og den strenge Ratpert (d. eftcr 884).

Ratpert, der ogsaa vandt Berammelse som
Digter og Musiker, begyndte den meget tenden-
tiose Klosterkronike, Casus S. Galli (overs, paa
Tysk 1878). Musikskolens store Lys vare

Notker (se d. Art.) med Tilnavnet Balbulus,

der tillige skrev Gesta Caroli Magni, en Sam-
ling historiske Anekdoter, og Tutilo, der til-

lige optraadte som Billedhugger. Ogsaa Abbed-
erne Salomon ogHartmann vareKronikeskrivere.

I 10. og 11. Aarh. maa nsevnes Ekkehart I og
bans fire Nevoer, saerlig Notker Labco (se d.

Art.) og dennes Discipel Ekkehart IV, der fort-

satte Casus S. Galli (se Ekkehart I, 736). Den
irske Skrivekunst fandt fllttige Efterlignere i

St. G., bl. dem Waldo (d. 813 i St. Denis).

Under Hartmuts Paavirkning haevede Skrive-
kunsten og Miniaturmaleriet sig endnu hejere,

og den karolingiske Stil fremkom. Typiske ere

Hartmuts Psalterium, udfort af Folchard, og
Psalterium aureum (udg. 1878 af St. G.s hist.

Forening). I Byen St. Gallen Andes endnu Klo-

strets verdensberomte Bibliotek med o. 1500
Haandskrifter. — Bispedommet St. Gallen teller

o. 180 Sogne med 245 Pnester; af dets 273,000

Indbyggere ere 142,000 rom. Katoliker. Kn. U.
Gallienus, Publius Zicinius, Son af Kejscr

Valerianus, var siden 254 dennes Medregent og
efter hans Dod (260) Enekejser, Indtil han
268 faldt som Offer for en Sammensvsergelse.

De Vanskeligheder, som Kejserdemmet i hine
Tider havde at kaempe med, nemlig Barbarernes
Indfald og militere Usurpatorer, bekymrede
han sig ikke meget om, derimod mere om
Digtekunst og Kilos. Saerlig var Filosofen Plo-

tinoshans Yndling; efter hvad Plotinos's Biograf

beretter, skulde G. endog have tenkt paa at

overdrage Filosofen et Territorium i Italien til

Oprettelse af en Idealstat. Hos de Kr. fik han
et godt Efterrosele, fordi han opgav sin Faders
Valerianus's Forfelgelsespolitik, uvist af hvilke

Grande. Efter manges Mening skal han ved
et Edikt endog ligefrem have gjort Krdm. til

en anerkendt Religion; den Omstsendighed, at
en af Evsebios bevaret Rundskrivelse fra Kej-
seren er rettet til Biskopperne, i Forbindelse
med de Kr.s frimodige Appel til den senere
Kejser Aurelianus i Striden om Bispestolen i An-
tiokia, kunde synes at tyde lierpaa ; dog tor man
ikke som sikkert fastslaa mere, end at G.s Rege-
ring for de Kr. indvarslede en Fredsperiode,
som varede til Kejser Diocletianus's Tid. F. T.

Gallikanisme er Betegnelse for den franske

rom.-kat. (gallikanske)K.s nationale Ejendomme-
lighed, den paa saeregne Rettigheder grundede
forholdsvis frie Stilling overfor Pavemagten,
som den havde indtil 1789. Allerede i 4. Aarh.

fik Biskoppen af Arelate (Aries) et Primat i

Gallien som Pavens Stedfortneder, og en Raekke

Synoder, af hvilke den i Arelate 314 var den
forste, organiserede den galliske K. Under
Merowingerne svaskkedes Synodernes og Biskop-

pernes Magt, men denne var fra Carlomans og

Pepins Tid atter 1 Stigen og blev isaer stserk

under Karl den store. Den galliske K. havde
udviklet sig temmelig uafhaengigt af Pave-

demmet og i noje Forbindelse med Konge-
dommet; nu blev Kirkestyrelsen naesten helt

underlagt den verdslige Magt. I kirkelige Sager
benyttedes ved Siden af de af Synoderne ved-

tagne Canones tillige Rigslovene, men Pave-

dommets Indflydelse viser sig dog i Karls An-
erkendelse af Codex Dionysio-Hadrianus som
kirkelig Lovbog 802. Under de svage Karo-

linger fik Pavedommet, til Dels ved Hjaelp af

de pseudo-isidoriske Dekretaler (se Pseudo-
Isidor), storre og storre Magt ogsaa i Frankrig.

De gallikanske Rettigheder kunde da kun haevdes

gennem Kamp, og denne begyndte paa Synoden
i Reims 991. Under den folgende Tids Bryd-

ninger mellem Konge- og Pavedommet voksede

G. i Styrke, men den saakaldte pragmatiske

Sanktion af 1269, der er bleven betragtet som
dens magna charta, er usegtc. Spsendingen

mellem de 2 Magter naaede sit Hejdepunkt
i Bonifatius VIII's Stridigheder med Filip den
smukke. Bullen Vnam sanctam af 1302 for-

kyndte Pavens uindskraenkede Magt, men da

B. i Anagnis Domkirke vilde lyse F. i Band,
blev han fanget af ital. Adelsmsend, der vare

i fr. Sold; han blev hurtig frigivet og dode
kort efter. Ved Dekretalet Meruit ophaevede

Clemens V 1306 den forhadte Bulle, og der-

med havde G. sejret. De Rettigheder, der ere

formulerede i det Dokument, der blev fore-

givet at stamrae fra 1269, bleve stadfastede

og udvidede i Karl VII's pragmatiske Sanktion

af 1438, som det folgende Aar blev indregi-

strerct af Pariser-Parlamentet og derefter blev

Grundlag for enhver Klage over Overgreb fra

Pavedommets Side (appel comme d'abus). Den
gallikanske K. var fra den Tid saa lidt af-

haengig af Pavedommet, at Tridentiner-Konci-

liets Dekreter kun delvis kunde gennemferes

i Frankrig. I sit Vaerk Les liberlis de Viglite

gallicane (Paris 1549) formulerede Pierre Pi-

thou G.s Grundsaetninger m. H. til Pavens,

Kongens og Bispernes Stilling. Pierre Dupuy
udgav anonymt de derhen horende Dokumenter,
Preuves des libertis de I'iglise gallicane (Paris

1639 og oftere), og supplerede denne Samling
med sin Commentaire sur la traiti des lib.

de I'iglise gall, de maislre Pierre Pithou, 1652.

Bispernes Protest mod Pithous Vaerk blev for-

budt af Parlamentet, og det blev ved kgl. For-

anstaltning paany optrykt. Under Ludvig XIV
kom det til en ny Kamp mellem Pavedommet
og den gallikanske K. Aarsagerne dertil vare

den af Kongen benyttedc jus regalia (Ret til

Indtaegten af ledige gejstlige Embeder), den Asyl-
ret, han havde i Gesandtskabshotellet i Rom,
Pavens Kassation af en af Pariser-Parlamentet
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feldet Dom og Forfelgelsen mod Jansenisterne.

Kongen sammenkaldte Bispeme, der medte i

Paris og 19. Marts 1682 vedtog den beremte
Dtclaralio Clert Gallicani (aftrykt i E. Ollivier,

Nouveau manuel du droit eccles. fr., Paris 1880,

35 f.y, som var redigeret af Bossuet og blev ind-

registrerct af Parlamentet. Indholdet af dens 4
Artikler er folgende: 1) Gad bar overgivet St.

Peter og hans Efterfolger Magten over de aande-
lige, men ikke over de borgerlige og timelige

Ting (Job. 18, 36 ; Lk. 20, 25). Kongerne og Fyrst-

erne ere ifelge guddommelig Anordning(Rom. 1 3,

1. 2) i verdsl. Ting uafluengige af Kirkemagten;
de limine hverken umiddelbart eller middelbart
afscttes ved Hjielp af den kirkelige Noglemagt,
og deres Undersaatter kunne ikke leses fra deres
Troskabs- og Lydighedspligt. 2) Der tilkommer
den apostolske Stol og Peters Efterfolger som
Kristi Stedfortrssdere fuld Magt over de aandelige

Ting, men saaledes, at tilllge de paa Konciiiet

i Konstanz kundgjorte Dekreter om de alminde-
lige Konciliers Autoritet skulle blive ved at

gslde; disse Dekreter ere godkendte af den
apostolske Stol, ere stadftestede ved at anvendes
af de rom. Bisper og hele Kirken og ere altid

med den storste Samvittighedsfuldhed blevne

overboldte af den gallikanske K., og denne
anerkender ikke den Opfattelse, der soger at

svtekke deres Kraft, som om de vare af tvivl-

som Oprindelse og ringere Autoritet eller kun
bestemte for Skismaets Tid. 3) Derfor maa
Udovelsen af den apostolske Magt reguleres

efter de med den Hcllig-Aands Bistand affat-

tede og ved hele K.s Anerkendelse helligede

Canones; retmtessige ere ogsaa de Regler, Skikke
og Indretninger, der ere vedtagne af Konge-
magten og den gallikanske K. 4) Ogsaa i Tros-

spergsmaal bar Paven den vaesentligste Andel
i Afgerelsen, og hans Dekreter gslde hele K.;

men hans Dom er ikke uigenkaldelig, naar
ikke hele K.s Tilslutning er kommen til. —
Erkheringen var underskreven af 8 iErkebisper,

26 Bisper og 37 Doktorer og andre. Gejstlig-

heden maatte aflaegge Ed paa den, og det blev

forbndt at Uere noget imod den. Den var ind-

til 1789 Grundlaget for den fr. K.s Forfatning.

Kirkestyrelsen gik niesten belt over til Staten;

pavelige Boiler, Kundgerclser og Konciliedekreter

bavde kun Gyldlghed i Frankrig, naar Kongen
meddelte et Placet. Gejstlige Retssager herte
under de verdslige Domstole, naar de ikke
angik rent kirkelige Forhold ; kun skulde Bisp-

eme dommes af Metropolitankoqciliet. Iser

6k Staten saa godt som helt Magten over K.s

Ejendomme og Indtaegter. Uden dens Tillad-

elae maatte intet Kirkegods afhaendes. Kongen
gjorde Krav paa at bave Ret til at beskatte

Gejstligheden og Kirkegodset; dog vsegrede K.
sig for det meste indtil 1789 ved at betale

Skat til verdslige Formaal. Kongen hsevede
ledige Bispeembeders Indtaegter (Regalieretten),

og saa leenge Vakancen varede, uddelte han
de ledige Pnebender. Man afviste bestemt
den rom. Kuries Indblanding i Kirkestyrelsen:
ingen rom. Myndighed havde Jurisdiktionsret,

og ingen rom. Kongregation knnde virke i

Frankrig; en fr. Priest, der var ordineret i

Rom, bavde ikke Ret til at udove gejstlig

Virksomhed i sit Fcedreland. Overfor Forsog
i disse Retninger anvendtes appel comme d'abus,

hvorved SUten flk Lejlighed til at gore sin
Indflydelse gteldende.

Den gallikanske K. bavde vundet en delvls
Selvstasndighed overfor Pavemagten, men var
til Gengaeld bleven afhtengig af Staten. Revo-
lutionen af 1789 og det eflerfelgende Kejser-
domme berevede den saa godt som belt den
sidste Rest af Frihed; >de organiske Artikler<,
der bleve fejede til Konkordatet af 1801, vare
kun et svagt Forsag paa at bevare de galli-

kanske Rettlgheder. — I 19. Aarh. har G.,

isser i Kampen mod Jesuiterne, atter og atter
forsagt at rejse sig, men er bleven holdt nede
af Ultramontanismen (Bossuet, Defensio decla-

rationis, 1730, I—II; Fleury, Discours sur les

libertes de 1'egl. gall., 1690 og senere; J. de
Maistre, De 1'Eglise gallicane, 1854; Fr. Niel-

sen, Pavedommet i det 19. Hundredaar, 2. Udg.
I—II, 1895—98). C. E. F.

Gallikanske Rettlgheder, se Gallikanisme.
Gallim, et ubekendt Sted i Benjamins Stamme

i Egnen Nord for Jerusalem (Jes. 10, 30; 1 Sam.
25 44).

Gallion, romersk Prokonsul i Provinsen
Akaja Aar 53 og 54 under Paulus's 1. Ophold
i Korinth, Broder til Filosofen Seneca, efter

hvis Dod ogsaa G. havde den Skcebne at blive

henrettet af Nero, i hvis Gunst ban havde
staaet. I Ap. G. 18, 12 f. fortadles, at Paulus
blev anklaget af Joderne i Korinth overfor G.,

der korrekt afviste Klagen, fordi den angik jed-
iske Lierestridigheder, som han ikke vilde have
med at gere som Dommer. Hans Tilskuer-
rolle ved det folgende brutale Optrin mod Jo-
derne i selve Retssalen tyder snarest paa en
suveraen Foragt for dette Folk i Lighed med
Pilatus's Ord >Er jeg en Jode?« (Joh. 18, 35).

G. skal iovrigt bave vaeret mild og menneske-
venlig. L. G.

Gallitzin (Galizyn), Adelheid Atnalia,

Fyrstinde, en af den nyerc rom. Katolicismes
ypperste Kvindeskikkelser, er fodt i Berlin

28. Aug. 1748. Faderen, Feltmarskalk S. v.

Schmettau (d. 1751), var Protestant, men Mo-
deren rom. Kat., og Datteren blev opdraget i

hendes Konfesslon; men i et Institut i Berlin
blev bun grebet af Oplysningsfllosofiens Aand
og debatterede siden med lver fllos. Problemer.
Paa en Rejse lcerte hun 1768 den russiske

Fyrste Dimitri af G. at kende, og da hon
haabede i denne Ven af Voltaire og Diderot
at flnde en Mand, der knnde fore hende dybere
ind i Videnskaberne, tegtede hun ham d. 10.

Aug. s. A. Fyrsten var russisk Gesandt i

Haag, og iEgteparret tog Ophold der. Resi-

densstadens Selskabsliv hindrede hende imidler-

tid i at fore et tauiksomt Liv, og 1774 trak

hun sig tilbage til en Mejerigaard, som hun
kaldte Nithuys (a : ikke hjemme). Hun levede

nu alene for sine Bern og for Studierne, isser

af gr. Filos.,. som hun drev under Vejledning
af Filosofen Frants Hemsterhuys. Efter i nogle

Aar at have levet i platonisk Begejstring, hvor-
om ogsaa Navnene Sokrates og Diotima, som
Hemsterhuys og Fyrstinde G. gensidig gav hin-

anden, btere Vidnesbyrd, drog hun til Monster,
forder at l«re den kurfyrstelige Minister Friherre

v. Furstenbergs (S. 145) psdagogiske Ordning at

kende. Det Indtryk, som den gamle Bispeby
gjorde paa hende, var saa stan-kt, at bun 1779
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tog Bolig der. Hun betragtede dengang Krdm.
som en Pobelreligion og frabad sig aile Om-
vendelsesforseg fra Fflrstenbergs Side. Denne
sin nye Ven satte hun forovrigt meget hejt,

men mente, at man maatte holde ham hans
Tro til Gode som en Felge af hans Opdragelse.

Men Omsorgen for hendes Bern paanodte hende
det religiose Problem. Hun ledede selv deres

Undervisning, og da hun ikke Uenger kunde
nojes med at give dem rent historiske Oplys-

ninger om Krdm., gav hun sig til ivrig at Itese

Skriften og blev saerlig slaaet af Joh. 7, 17.

Hun begyndte nu at demme sig selv. Under
en farlig Sygdom 1783 naegtede hun vel at

modtage Fflrstenbergs Skriftefader, men lovede

dog Vennen at taenke alvorligt over Krdm.,
hvis hun kom sig. Efter 3 Aars Kampe skrif-

tede hun for den udmarkede rom.-kat. Praest

Bernh. Overberg, som hun valgte til sin Sjeele-

serger, og nod kort efter Nadveren.
Hun var fra nu af til sin Oed (27. Apr. 1806)

Centrum for en from Kreds, der dels samledes

i Munster, dels stod i Breweksling med Ven-
nerne der. Til Kredsens rom.-kat. Medlemmer
herte, foruden de ovenfor nsevnte, Katerkamp
i Munster, som 1826 skrev en Biografl af Fyrst-

inden, 3 Medlemmer af Familien Droste zu
Vischering (I, 678 f.), og Sailer samt fremfor alle

Grev Stolberg, som 1800 gik over til Romcrkirkeu.
Men i det hele vare de konfessionelle Ejen-
dommeligheder ikke skarpt fremtrsedende. Til

Kredsen herte ogsaa en Del fromme Prote-

stanter, saaledes Lavater, som dog stod i fjernere

Forhold til Fyrstinden; Claudius, hvem hun
paa en Rejse til Stolberg 1 Eutin besegte i

Wandsbeck, men navnlig Hamann, hvis Skrifter

allerede gjorde et stserkt Indtryk paa hende,
og som ved sit Ophold i Munster gjorde et

saa vaeldlgt Indtryk, at hun efter hans Dod
1788 udbad sig Tilladelse til at jorde hans
Lig i sin Have. Ogsaa paa Maend af mindre
udpneget kristeiigt Sindeiag som Jacob!, Her-
der, ja selv Goethe, evede Fyrstinden stserk

Tiltraeknipg. Iblandt Smaafolk arbejdede hun
meget for at lindre Ned og udbrede religiose

Skrifter. Hendes sidste Aar efter Mandens
Ded 1803 formorkedes af ekonomiske Vanske-
ligheder. Sine 2 Born havde hun givet en
omhyggelig, men forkvaklet Opdragelse. Sennen
Dimitri (1770—1840) gik 1792 til Amerika, hvor
han blev Praest 1795, og indtil sin Dad virkede
han som Missionter 1 det vestlige Pennsylvanien
(Fr. Nielsen, Romerk. 1 19. Hundredaar. Det
indre Liv, I, 1881, 212 f.; J. Galland, DieFurst-
inn G. und ihre Freunde, 1880). V. A.

Galltts, Cajus Vibtas Trebonianus, rom.
Kejser 251—253, ferst sammen med Decius's
Sen, efter dennes Ded alene. I Graensekampene
mod Barbarerne var han uheldig, og samtidig
haergedes saavel Rom som Provinserne af en
frygtelig Pest Hvad Forholdet til de Kr. an-
gaar, herte de strenge Forfelgelser fra bans
Forgsmger Declos's Tld op, om der end i sidste

Del af G.s Refering atter fandt Forfolgelser
Sted hist og her, bl. a. i Rom. G. og hans
Sen Volusianus faldt begge i Kampen mod den
oprerske General JEmilianus, maaskc for deres
egne Soldaters Haand. iEmilianus flk kort
efter en lignende Sktebne, hvorefter Herre-
dommet tilfaldt Valerianus. F. T.

Galltts, Grundlcgger af et Eneboerlag paa
det Sted, hvor senere det efter ham bensvnte
beremte Kloster St. Gallen (S. 161) opstod, og
hvor endnu Byen af samme Navn ligger. Beret-

ningerne om hans Liv ere saa legendariske,

at den historiske Sandhed kun vanskelig lader

sig udskille. Han synes at have vseret af irsk

Afstamning og at vare bleven opdraget i det

beremte Kloster Bangor (I, 210). Med Columba
(I, 537) drog han til Frankrig og Iedsagede denne
under det omflakkende Liv, som han paa Grund
af den burgundiske Konges Efterstnebelser blev

nedt til at fere. Saaledes kom han med ham
til Egnen om Bodenseen, hvor han forblev,

da Columba dreg ltengere mod Syd. Hvilken
Grund der bevsegede ham til at skilie sin Sag
fra Columbas, kan ikke sikkert siges; maaskc
var det Sygdom, maaske Uoverensstemmelse.
Han skal efter en gammel Beretning have af-

slaaet et Tilbud om at blive Biskop i Kon-
stanz og et senere Tilbud om at blive Abbed
i det af Columba oprettede Kloster i Luxeull,

idet han ikke for nogen Pris vilde opgtve sit

Eneboerliv. Hans Dedsaar kendes ikke, men
maa vsere o. 645. Irske Pilegrimme vedblev
laenge at sage til hans Eneboerlag, hvoraf snart
Klostret St. Gallen (se d. Art.) opstod. F. T.

Gamala, en By i Gauianltis naer ved Genne-
saretseens 0stside, uden Tvivl identisk med
Ruinerne Kal'at el-hesn. Herfra var Judas Ga-
liheer, hvis Opstand omtales Ap. G. 5, 37. L. G.

Gamaliel, hebr. Gamliel. 4 Mos. 1, 10; 2,

20 naevnes en G., Manasse Stammefyrste. —
I N. T. omtales den beremte Skriftkloge, >Rab-
ban G. den gamle< eller G. I, ved hvis Fodder
Paulus har siddet som Discipel (Ap. G. 22, 3),

og som bar vaeret Jesu formodentlig noget
aeldre samtidige. Det var paa G.s Raad om
at overlade Sagen til Gud, at Synedriet leslod

Apostlene, da de vare fort frem for det, ford!

de ikke vilde ophere med deres Pnediken om
den opstandne Jesus Kristus (Ap. G. 5, 34 f.).

Naar den kr. Legende i den Anledning har
gjort G. til Kristen, strider det bestemt mod
den jed. Tradition om G. som den fejrede

Lterer og Menster paa en Farisaeer, om hvem
man sagde: >Efter at G. er ded, gives der
ikke laengere .£refrygt for Loven, og samtidig
dede Renhed og Afholdenhed<. Hans Valg-
sprog var: >Tag dig en Laerer, saa undgaar da
det tvivlsomme, og giv ikke ofte Tiende paa
blot omtrentlig Maadel< Om han har vseret

den beremte Hillels Sennesen, er mere end
tvivlsomt, og ligeledes er det uhlstorisk, naar
man har villet gore ham til Synedriets For-
mand ; thi det var Ypperstepnesten indtil Jern-
salems Odelaeggelse (saaledes ogsaa i Ap. G. 5).— G.s Sennesen, G. II, var omkring Aar 101)

den sterste Autoritet blandt Jederne og stod*

1 Spidsen for Domstolen i Jabne. Mellem hans
Omgangsvenner var bl. a. den noget yngre
Rabbi Akiba (I, 44). L. G.

Gamborg, Anders, dansk Filosof, var en
Prastesen fra Kirke-Hvalse ved Roskilde. Han
fedtes 24. Nov. 1753, blev Student fra Roskilde
1771, teol. Kand- 1777 og var derefter 2 Aar
1 Udlandet, hvor han navnlig paavirkedes af
de engelske Deistcrs Skrifter. 1788 blev han
Regensprovst og overordentl. Prof, i praktisk Fi-

losofi ved Kbhvns Universitet; 1796 ord. Prof.
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og holdt Forelssninger over Etik og Piedagogik.

Paa Grand af Sindssygdom maatte han 1803

nedtegge sit Embede. Han flyttede da til Ros-

kilde og var til 1822 Matematiklerer ved Ka-
tedralskolen dersteds. 1828 vendte ban tilbage

til Hovedstaden, hvor han dede 11. Sept. 1833.

Ved sin Karakter og Uegennytte var han al-

mindelig afholdt, men var i alle Retnlnger en
Sterling. Hans Foredrag var levende og alvor-

Ugt, selv om det i Aarenes Lab sank ned i

det platte; men hans Evner vare temme-
lig begnensede. Tilskyndet ved Lanningen af

Jerusalems >Betragtninger om Religion ens vig-

tigste Sandheder< folte han sig overbevist om,
at Syndefald og Arvesynd ikke kunne bestaa

med fornnftige Begreber om Gud. Han udgav
da >Nysa eller fllosofisk-historisk Undersegelse

om Gen. II. I1I.< (1790); heri vil han hsvde,
at Biblens Forttelling om Syndefaldet skyldes

en urigtig jodisk Tydning af et eller andet
asgyptisk Billede. Det lllle Skrift vakte stor

Opsigt, ikke just til Forfatterens Fordel, hvorfor

G. snart efter ndsendte >Anhang til Nysa an-

belangende Kritlkerne over samme<. Ievrigt

har ban udgivet en stor Del popuherfilos. og
pedagogiske Afhandlinger, der nu alle ere

sunkne 1 Glemsel, men som heller ikke for-

maaede ved deres lndhold at hseve sig til noget
blivende Vserd. A. J.

Gammader. I Hes. 27, 11 maa gammadim
(Dsk. Overs, tapre Msnd) efter Sammenhsngen
va-re et Folkeslag, mnligvis det i Tell-el-Amarna-
Brevene omtalte Kumidi, tegypt. Gamdu, Nord
for Hermon. L. G.

Gammadia og Gammadinm kaldes allerede

o. 400 det Dobbeltliniekors, der minder om 4

sammenstillede grseske G. Jl_ Derfra synes

Navnet at viere gaaet over paa Forhang og
Klsdningsstykker fra den a?ldre Middelalder,

der prydedes med dette Kors. J. O. A.

Gammel-Katoliker. Allerede inden Pins IX
paa Vatikaner-Konciliet havde forkyndt det

nye Dogme om Pavens Ufejlbarhed (se d. Art.),

var der i Here romersk-katolske Lande begyndt
oppositionelle Bevjegelser, og Proklamationen
af Dogmet 1 Konstitutionen Pastor aternus (18.

Jnli 1 870)gav Anledning til en Spaltning. 27. Aug.
samledes paa DOllingers Indbydelse en Kreds af

fremragende Katolikcr, som vedtog en Protest

mod de vatikanske Dekreter, og den blev til-

traadt af en stor Msngde Professorer fra Bonn,
Breslau, Brannsberg, Muncben, Munster, Prag,

Wurzburg osv. Men den 30. Aug. havde, paa
.Erkebiskop Melchers af Kdlns Opfordring, 7

tyske Biskopper (bland t dem v. Ketteler) og 2

Kapitelforvaltere haft en Sammenkomst i Fulda,
og efter dette Mode blev der skredet ind imod
Opponenterne imod det nye Dogme. Ddllinger,

Friedrich, Langen, Michelis, Reinkens, Reusch
og mange andre bekendte romersk-katolske
Teologer bleve ekskommunicerede. Forelobig
ramte Bandstraalen ikke Ltegfolk; af dem
krarvede man kun tavs Anerkendelse. Heller
ikke Lsegmiendene vilde dog tie. Allerede i Sept.

1890 var der I Konigswinter (ved Rhinen) fra en
Lsgmandskreds udgaaet en Protest, der snart
fik o. 1350 Underskrifter. Men i Begyndelsen
lod Sere af de tyske Regeringer (navnlig Wurt-
temberg og Baiern) Modstanderne af det nye

Dogme i Stlkken, og de tyske Biskopper, der
paa Konciliet havde modsat sig Ufejlbarheden,

underkastede sig efterhaanden alle. Den sidste,

der faldt til Foje, var Hefele af Rottenburg
(April 1870).

Ved Pinsetid 1871 blev der i Muncben under
DOllingers Forstede holdt en Forsamling, der
vedtog en ny Protest mod de vatikanske De-
kreter, og efter at der 5.—6. Aug. var holdt

et forberedende Mode i Heidelberg, holdtes

22.-24. Sept. i Muncben den forste Kongres
af de med det nye Dogme misfornejede, som
kaldte sig >G.-K.«. Under Kirkeretslereren

v. Schulte's Ledelse blev der her vedtaget et'

Program, som udvidedes paa den nteste Kon-
gres, der holdtes 20.—22. Sept 1872 i Koln,

ligeledes under v. Schultes Styrelse. Der blev

der tillige nedsat en Kommission, som skulde
forberede Valget af en Biskop. Dollinger mod-
satte sig Forslagene om at organisere en egen
Gudstjeneste og om at velge en gammel-katolsk
Biskop, og da disse Forslag ikke desmindre gik

igennem, trak han sig tilbage fra Ledelsen, men
uden at skille sig fra Bevogelsen. I Beg. af 1873

gav Bismarck Preussens Tilsagn om at ville

anerkende en gammel-katolsk Biskop, og 4.

Juni s. A. valgte 22 Gejstlige og 55 Ljcgfolk, som
Ombud for gammel-kat Foreninger i Baden,
Baiern, Hessen og Preussen, i Pantaleons-Kirken

i K61n, Dr. Josef Hubert Reinkens, tidligere

teol. Prof. 1 Breslau. 11. Aug. blev Dr. Reinkens
(d. 1896) bispevlet i Rotterdam af Biskop Hey-
kamp af Deventer, der herte til den janseni-

stiske Klrke i Holland. Preussen, Baden og
Hessen anerkendte straks den nye Biskop, men
det baierske Ministerium vsegrede sig ved at fore-

lsgge Kongen et Anerkendelsesdokument, fordi

Anerkendelsen af den nye Biskop formentlig

vilde stride mod den gsldende Statsret 1874
begyndte baade Baden og Preussen at yde det

gammel-kat. Samfund ekonomisk Stotte, men
da Preussen havde sluttet Fred med Pavedem-
met, kelnedes Interessen for G.-K.ne betydellgt.

Disse havde imldlertid i Aarenes Lob sogt

at faestnc deres Organisation. Paa den 3. Kon-
gres i Konstanz (Sept. 1873) blev der vedtaget

en Synodal- og Menighedsordning, og de felg-

ende Kongresser (i Freiburg 1874, Breslau

1876, Mainz 1877, Baden-Baden 1880, Crefeld

1884, Heidelberg 1888, Kdln 1890, Luzera
1892, Rotterdam 1894) sysselsatte sig vtesent-

lig med Gammelkatolicismens ydre Anliggendcr,

navnlig Sarafundets Udbredelse og Forhold til

andre Kirkeafdelinger.

27.-29. Maj 1874 holdtes i Bonn den farstc

Synode, og den blev efterfulgt af andre, som
samledes I Beg. bvert Aar, senere hvert andet Aar.

Ad den Vej blev der autoriseret en > Katolsk Kate -

kisme< paa 66 Sider, der fremstiller Troslteren

i Sporgsmaal og Svar, med stadlg Henvisning til

den hi. Skrift. Til den sluttede der sig senere en
>Ledetraad for den kat. Religionsundervisning

ved de hojere Skoler<, der ogsaa indeholder

Hovedpunkterne af Kirkens Historie. Den
forste Synode ophsvede det pavelige Paabud
om aarligt Skriftemaal og gjorde Skriftemaalet

til en fri Sag, og de felgende Synoder have af-

skafiet flere rom.-kat. Misbrng. Der blev ved-
taget et nyt >Kat.-Ritnal<, og det blev tilladt

i enkelte Dele af Messen at bruge Modersmaalet

;
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166 Gammel-Katoliker — Gammel-Lutheranere.

an er den tyske Hesse i Brag i naesten alle gam-
mel-kat. Menigheder. Ved Siden af Biskoppen
Staar en Representation for Synoden, bestaa-

ende af 5 ordentlige (2 gejstl. og 3 verdsl.) og
4 overordentlige (2 gejstl. og 2 verdsl.) Med-
lemmer, der samles under Biskoppens Forsaede

og overtager Ledelsen under et Bispelose. Til

Synoden sende Menighederne Medlemmer efter

deres Tal (1 for Menigheder paa Indtil 200
Medlemmer; for storre Menigheder 1 for hver
200 Medlemmer). Den sammenkaldes af Bi-

skoppen, med Synodal-Repraesentationens VI-

dende og VUje, hvert 2. Aar. Den 5. Synode
1878 vedtog Reglerne for den kirkelige Disci-

plin og ophaevede tillige det tvungne Colibat,

hvilket forte til, at ikke faa af G.-K.'nes bedste

Maend, som Friedrich, Langen og Reusch trak

sig mere eller mindre tilbage fra Bevsegelsen.

Da Reinkens dade, blev Theodor Weber deres

Biskop, og han er det endnu (Jan. 1901). 1895
var der i det tyske Rige over 90 gl.-kat. Menig-
heder med o. 60 Praester. De fleste vordende
gammel-kat. Praester faa deres Uddannelse i

Bonn. —
Den gammel-kat. Bevaegelse forplantede sig

til Schweiz, hvor G.-K. kaldes •Krist-Kato-

Iiker<. 1871 begyndte ogsaa der Bruddet med
Rom, og paa Synoden i Olten 1876 besluttede

Schweiz's Krist-Kat. at indfore Modersmaalet
ved Gudstjenesten, ophaeve Colibatstvangen og
Paabudet om det aarlige Skriftemaal og vaelge

en Biskop. Valget faldt paa Prof. Herzog.
1879 var der i Schweiz o. 70,000 Krist-Kat.

med 72 Prtester. 1874 blev der ved Unlver-
sitetet i Bern oprettct et krist-kat. Fakultet. —
Ogsaa i Osterrig rejste den gammel-kat. Be-
vaegelse Hovedet, forst i Wien, hvor Praesten

Anton dannede den farste gammel-kat. Menighed
paa osterrigsk Grund ; senere dannedes der flere

i Bohmen og 0vre-0sterrig. 1877 fik de Statens
Anerkendelse, 1880 holdt de deres forste Synode,
der vedtog lignende Bestemmelser som de tyske
gammel-kat. Synoder, bl. a. ogsaa Ophaevelsen
af det tvungne Ceiibat. — I Frankrig rejste

Abb£ Michand Gammelkatollcismens Fane; han
blev ekskommuniceret og er nu Prof, i Bern og
Udgiver af en international teologisk Revue.
Den forhv. Karmeliter Hyacinthe Loyson (se

d. Art.) indrettede en >kat.-gallikansk< Kirke
i Paris, men uden at vlnde synderlig Tilslut-

nlng, og efter nogen Tids Forleb segte han
andensteds hen. — I I tali en rejste Grev
Cam pel lo (I, 467) en beslsegtet Bevsegelse,

der forte til Dannelsen af en Chiesa cattolica

nazionale, og den i Spanien dannede Iglesia

Espanola og Iglesia de Jesus i Mejiko have
meget tilfelles med det gammel-kat Samfund.
Tanken om en Union mellem alle Kr. paa

Grundlag af en Reformation indenfor den rom.-
kat K. har haft flere Forkaempere blandt Gam-
mel-K.ne, og 1874 og 1875 blev der i Bonn afholdt
saakaldte Unions-Konferenser, paa hvilke navn-
lig Anglikanere og graeske Katoliker spillede en
Rolle (v. Schulte, Der Altkath., Gesch. seiner
Entwickelung, inneren Gestaltnng und recht-
lichen Stellung in Deutschland, 1887; E. Her-
zog, Beitrage zur Vorgesch. der christkath. K.
der Schweiz, 1896; C. Buhler, Der Altkath., hist-
krit. dargestellt 1880; Martensen, Kath. og Pro-
test. 1874, S. 49 f.). Fr. N.

Gammel-Lntheranere kaldes de loth. Kristne,

der under Striden om den af Kong Friedrich
Wlihelm III af Preussen paabudte halvreformerte
Agende, holdt fast ved deres Lutherdom og
den gamle luth. Liturgi (se Art. Union). Denne
Bevaegelse begyndte i Schlesien, hvor Scheibel,

Diakonus og Prof, i Breslau (se Art Scheibel),

var den forste Leder af de med den nye Agende
misfornojede. Da han blev suspenderet (1830),

samledes der om ham en Skare trofaste Luther-
anere, bl. a. Professorerne Huschke og Heinr.
Steffens (se de Art. og S. 130), som en Tid-
lang holdt private Gudstjenester eller segte til

Praesten Berger i Hermannsdorf, l
1
/, Mil fra

Breslau, for at faa deres religiose Trang til-

fredssUUet Da Scheibel 1832 havde nedlagt
begge sine Embeder og flyttede til Dresden,
overtog Huschke Ledelsen af >G.-L.<ne, og
mange sterre og mindre Kredse (i Berlin, Pom-
mern, Posen og Sachsen) sluttede sig til Brea-
Iauerne. Bl. de Praester, der gjorde faelles Sag
med G.-L.ne, maa naevnes: Berger, Kellner 1

Honigern, Kavel i Klemzig, Bieler i Kaulwitz,
og senere Ehrenstrom, Grabau, Kindermann,
Wermelskirch og Kirkehistorikeren Prof. Gue-
ricke i Halle. Skont en kgl. Kabinetsordre af
28. Febr. 1834 havde stemplet det som noget
i hoj Grad >ukristeligt< at tillade Unionens
Fjender at danne et saerligt Religionssamfund,
sammenkaldte Huschke en Synode af de >sepa-
rerede Lutheranerec, og 40 Ombud fra luth.

Kredse i Schlesien og Pommern modtes i Bres-
lau. Denne forste gl.-luth. Synode udtalte, at
man, Indtil Opretholdelsen af en luth. K. var
sikret, vilde danne en egen luth. Menighed,
der ved en selwalgt Myndighed vilde fere Til-

syn med dens Medlemmers Kultus, Lsere, Be-
kendelse og Liv. Teologen Scheibel havde
fundet sit Ideal i Aposteltidens Frimenigheder,
og han enskede en demokratisk Kirkeforfatning

med Synoder og streng Kirketugt; Juristen

Hnschke udviklede derimod en Teori om K. som
en af Staten uafhaengig legemlig-aandelig Organ-
isme, der ikke alene for at kunne bestaa kraevede

en Lsere, der var i Overensstemmelse med
Skriften, men tillige en bestemt Forfatning og
et kirkeligt Regimente. Dette juridiske Syns-
punkt sejrede, og den gl.-luth. Separation fik

et juridisk Modermaerke, der a Idrig er belt
forsvundet

Regeringen gik voldsomt frem mod de »renl-
tentec Praester og Professorer. Navnlig i Honi-
gern forefaldt der 1834 et uhyggeligt Optrin,
der mindede om Dragonnaderne og endte med
Pastor Kellners Faengsling. Prof. Guericke blev
afsat fra sin Professur i Halle, og mange G.-L.
besluttede under disse vanskelige Forhold at
forlade Faedrelandet Grabau gik til Amerika,
hvor han, sammen med H. v. Rohr dannede
Buffalo-Synoden (1, 414); Kavel gik til Australien.

Da Friedrich Wilhelm IV 1840 besteg Tronen,
ophaevede han Tvangsforboldsreglerne mod G.-
L.ne og frlgav de faengslede, hvorpaa G.-L.ne
paa den forste Generalsynode i Breslau 1841
konstituerede sig som en af Statskirken fuld-
staendig uafhaengig luth. K. i Preussen, og 1845
fik dette Samfund af Kongens Naade en saa-
kaldt »General-Koncession<. Ledelsen af den
frasondrede luth. K. blev lagt i Hasnderne paa
et Overkirkekollegium, med Sasde i Breslau,
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der i Hnschke ilk en dygtig og energisk Styrer.

I dc nermest felgende Aar, isasr 1847 og 1848,

slnttede mange mindre og starre Kredse og
mange dygtige Prauter (som Nagel, Besser,

Pistorius, Diedrich, Wolf, Kornmann, Wagner
og Ebert) sig til Overkirkekollegiet i Breslau;

men der udbred snort pinlige Stridigheder blandt

de ndtraadte Lutheranere. Separationens Aand
var faret i dem, og forskellige Opfattelser af

Kirkeregtmentets Vasrd og Vassen og af Kill-

asmen fremkaldtc font bitre literere Stridig-

heder og scnere uhyggelige Spaltninger med
gensidige Forketrelser. 1862 samlede de med
Huschkes Styrelse misfornejede sig i Magdeburg
til den saakaldte 1 mmanuel-Sy node (se d.

Art.). Aaret i Forvejen havde Breslauerne i

Berlin holdt et Mode, hvor ogsaa Kahnis, Meyer,
Delitzsch (I. 621) og andre vare til Stede; Hen-
sigten med Modet var, paa Grundlag af 63 Teses,

som Huschkc havde opstillet, at enes om den
rette Stilling over for de urolige. 1862 flk

Breslauerne en god Stette i en Erkhering fra

det preoss. Kultusministerium, der gik ud paa,

at >General-Koncessionen< kun gjaldt dem, der
sluttede sig til Overkirkekollegiet i Breslau,

og at kun saadanne Menigheder kunde gere

Krav paa at nydc Korporationsrettigheder og
offentlig Godkendelse. Immanuel-Synoden vilde

dog ikke falde til Foje, men fastholdt — i

Modsastning til Breslauerne, der hasvdede Kirke-

regimentets guddommelige Indstiftelse — >at

der i K., ifelge Art. 28 i den augsb. Konf. og
de schmalkald. Artikler, ikke er noget fra

Pnedikeembedet forskelligt, sierligt Kirkestyr-

elses-Embede<. 1840 var Pastor Stefan (sc d.

Art), en luth. Zclot, draget til Nordamerika,
hvor nan stiftede Missonri-Synoden. Da
et dybt stedeligt Fald havde gjort ham umulig
som religies Leder, dannede den energiske Prof.

Walther 1847 >Synoden for Missouri, Ohio og
andre Stater*, der bar fort et kraftigt Liv (se

Art. Missouri-Synoden). Nogle af Missourierne

vendte imidiertid tilbage til Europa og dannede
i Sachsen en >Lutberaner-Foreningc, der med
Pnesten Rubland i Spidsen, satte sig til Dommer
over aile Europas Lutheranere, baade Stats-

kirken, Breslauerne og Immanuel-Synoden, og
indenfor Missouriernes egen Kreds forte Separat-

ismen til nye Adskillelser, hvorfor G.-L. ikke

have formaaet at bevare den varme Sympati
og Beundring, som de i Begyndelsen havde vakt
hos saa mange alvorlige luth. Kristne i andre
Lande. Ft. N.
Gamut, et af de 24 Pnesteskifter (1 Kron.

24, 17).

Gandersheim var et beromt Benedictiner-

Nonneklostcr i Brunsvig, 4 Mil fra Gosiar.

Bet blev stiftet af Sachsernes forste Hertug,
den fromme Liudulf, og hans Hustru Oda og
forsynet med mange pavelige Privilegier. Det
egentlige G.s Opforelse begyndte 856 og af-

leste ved sin Indvielse 881 tildels det tid-

ligere Kloster i Brunsbausen, l

/s Mil der-

fra. 5 af Liudulfs Dotre indtraadte i Klostret,

og 3 fulgte hverandre som Abbedlsser. Non-
nerne horte til de fornemste Slregter, og Lsrd-
dommen trivedes blandt dem. Her levede
Digterinden Hrotsuit (Roswith). 1568 for-

vandledes Klostret, efter at dets Stilling til Ref.

1 Uengere Tid havde skiftet efter de regerende

Fyrstera Trosbekendelse, til en luth. adelig

Stiftelse, der opbjevedes 1802, da Hertugdammet
Braunschweig inddrog dets Godser. Kn. H.

Ganganelli, se Clemens XIV (I, 523).

Gangdage kaldes de Dage, paa hvilke der i

den kat. Tid skete hojtidelige Optog, sterllg de
3 sidste Dage far Kristi Himmelfartsdag (Jvfr.

Bededag I, 247). I det verdslige Sprog er en
G. den Dag, da en Bonde gor Hovarbejde med
gaaende Folk. Kn. H.

Gangelbaner, Citlestin, A>kebiskop af Wlen,
fodtes 20. Aug. 1817 i Thaustetten i Stiftet Linz.

Efter at have studeret i Kremsmunster traadte

han ind i Benedictiner-Ordenen og blev pneste-

viet 1843. Hans store Sprogkundskaber gjorde
ham til selvskreven Lsrer ved Klostcrskolen

i Kremsmunster; 1875 blev han Stiftsprior,

1876 Abbed for Benedictinerne i Kremsmunster
og 1877 Medlcm af det osterrigske Herrehus;
1881 blev han kaldet til JErkebiskop af Wien

;

1884 gav Leo XIII ham Kardinalhatten (med
S. Eusebio som Titelkirke). Han dade 14. Dec.
1889.

Gangra var efter Midten af 4. Hdaar Pafla-

goniens Metropolitseede. Der holdtes 343 (eller

340) en Synode, der var rettet mod Evstathios

af Sebastes Disciple (I, 828). Vi have endnu
20 Canones fra den og en af den til Armeniens
Biskopper udfaerdiget Synodalskrivelse. Se
Hefele, Conciliengesch. I ', 777 f.

Gaon (Flertal: Geonim, et hebr. Ord for

Hcrlighed) var fra 7. Hdaar til 1040 Embeds-
titel for Hovederne for de relig. Akademier i

Babylonien.
Garantilov (la legge ddle guarantigie) kaldes

den Lov af 13. MaJ 1871, ved hvilken den itali-

enske Rigsdag under Ministeriet Lanza bestemte,

hvorledes Forholdet mellem Pavedemmet og
Italien skulde vare efter Roms Fald (den er
aftrykt i Scaduto, Guarantigie pontificie, Torino
1884, Aktstykkerne S. 72 f.). Ifelge den er Pavens
Person hellig og ukrtenkelig, og Forbrydelser
mod ham straffes som Forbrydelser mod den
kgl. Majestffit. Men •Dlskussionen om relig.

Emner skal vasre fuldstsendig fri<. Den ital.

Regering forpligter sig til at vise Paven de
samme iEresbevisninger som andre Suversener

og at indromme ham den Hseders-Forrang, de
rom.-kat Suversner tilleegge ham. Paven skal

have Ret til at holde det stedvanlige Antal
Gardister til Vaern for sin Person og sine
Paladser. Der skal aarlig udbetales ham
3,225,000 Lirer, og denne Aarpenge skal vasre

fri for enhver Tynge og Skat og kan ikke for-

mindskes, selv om den ital. Regering senere

skulde beslutte sig til at overtage Udgifterne

til de vatikanske Musaser og det vatikanske
Bibliotek. Vatikanet, Lateranet med alle til-

herende Bygninger, Haver og Grundstykker,
samt Slottet i Castel Gandolfo, skulie staa til

Pavens Raadighed. Naar Pavestolen er ledig,

kunne Kardinalernc samles frit, og Regeringen
vil drage Omsorg for, at hverken Konklaver
eller ekumeniske Koncilier i nogen Maade
skulie lide Forstyrrelse. Ingen ital. Embeds-
mand maa betraede de pavelige Paladser uden
Pavens Tilladelse, og Paven skal have fuld Fri-

hed til at udove sit Embedes Funktloner. Frem-
mede Magters Gesandter hos St. Peters Stoi skulie

have de Rcttigheder, der efter den Internationale
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Ret tilkommer diplomatiske Agenter, og det

samme skal vaere Tilfaeldet med de pavelige

Gesandter hos fremmede Regeringer. Paven
skal uhindret kunne trade i Forbindelse med
Eplskopatet og hele den rom.-kat. Verden; han
maa have sit eget Postvsesen og sin egen Telegraf.

Alle Seminarier, Akademier og Kollegier i Rom
og de subnrbikariske Bispedemmer skulle kun
vaere afhtcngige af den hi. Stol, og Medlem-
merne af det kat. Prasteskab skulle have fuld

Frihed til at forsamle sig. Regeringen giver

Afkald paa Retten til at udna:vne eller gore

Forslag til Besaettelsen af de hejere kirkelige

Embeder 1 Italien; og af de ital. Biskopper

skal der ikke kraeves Ed til Kongen. Alle

hejere og lavere Beneficier udenfor Rom, alene

med Undtagelse af Kardinal-Bispestolene i denne
Bys Naerhed, kunne kun tildcles ital. Borgere.

Exequatur, Placet regium og alle andre Former
for Regeringens Tilladelse til Offentliggerelse

og Udferelse af de kirkelige Myndigheders Af-

gerelser, skulle falde bort, dog med en Be-

graensning, der vil mcdfere, at ingen Biskop
og Praest udenfor Rom og de suburbikariske

Bispedemmer vil kunne nyde de med bans
Stilling forbundne Indtaegter, ferend hans Valg
er godkendt af den ital. Regering. Denne G.

var, som navnlig Minghetti betonede, fra

Kongeriget Italiens Side, helt og holdent et

Vterk af politisk Opportunisme, og hverken
Pius IX eller Leo XIII have villet godkende
den eller gore Brug af de ekonomiske Fordele,

den tilbyder. Men 19. Febr. 1878 blev den,

ved en ErkUering af Statsraadet, indlemmet
blandt Statens Grundlove. Italieneme have
med Styrke heevdet, at G. kun er en ital. Lov,

ingen international Aftale, og det er almindelig

godkendt. Om dens Tilblivelse og Pavedem-
mets Stilling til den se Fr. Nielsen, Pave-

demmet i det 19. Hdaar II ', 464 f.

Garasse, Francois, fr. Jesuit, f. i Angou-
leme 1585, indtraadte i Jesuiter-Ordenen 1601

og virkede derpaa mange Aar som en fejret

Lasrer og Praedikant i Frankrig og Lothringen,

hadet paa Grand af sine voldsomme Angreb
paa Romerkirkens Modstandere. Han dede
14. Juni 1631 i Poitiers, hvor han levede i

en Slags Forvisning og med stor Opofrelse

plejede pestsyge.

Garcia de Loaysa, sp. Biskop, var Domini-
kanernes 39. Magister generalit og Skriftefader

hos Karl V. 1495 blev han, i en ung Alder,

optagen i Dominikaner-Ordenen, derpaa en
Tidlang Provinsial for Spanien, og 1518 Thomas
de Vios (I, 444) Efterfelger som Ordenens
Magister. 1524 blev han viet til Biskop af

Osma, og i de felgende Aar flk han, paa Grund
af de store Tjenester, han viste Karl V, mange
vigtige Hverv; og over for sin Kejser talte han
altid frit. Det var efter hans Raad, at Kong
Frans I blev lesladt af Fangenskabet. 1530,

ved Karls Kroning i Bologna, flk G. Kardinal-

hatten af Clemens VII. Samtidig blev han
Biskop af Liguenza og Aaret efter jErkebiskop
af Sevilla. Han dede i Spanien 1547 som
iErkebiskop af Sevilla og Generalkommissaer
for Inkvisitionen. G. Heine fandt i det sp. Rigs-

arkiv i Simancas G.s Breve til Karl V fra Aarene
1530—32 ; de udkom 1848 i tysk Overs, og give

ret vigtige Bidrag til Tidens relig. Historic

Gardiner. 1) Allen G., f. 1794 i Berkshire

i England, voksede op i et kr. Hjem og kom
paa sine Rejser som engelsk Seofflcer (Kaptajn

1825) i Berering med Hedningerne, hvorved
hans Missionsiver optsendtes. Fra 1834 helligede

han sig helt til Mlssionen, ferst 1834—36 iblandt

Zuluerne i Natal, men efter 1838 i Sydamerika,
blandt dets af den rom.-kat. K. saa forsemte
Indianere, og flk 1844 stiftet i England et syd-

amerikansk (patagonisk) Missionsselskab. Efter

forgaeves Forseg hos Arankanerne i Chili o. a.

under Modstand fra de rom.-kat Myndigheder,
vendte han sig til de forkomne Indbyggere i det

barske ede Ildland. Det ferste Forseg 1848
strandede paa Beboernes Fjendtlighed, men med
store Anstrengelser og personlige Ofre flk G. et

nyt i Gang 1850 med 6 offervillige Ledsagere. De
lod sig landscette 5. Dec. 1850 paa 0en Picton,

men det strenge Klima, Indbyggernes fortsatte

Fjendtlighed og Suit og Sygdom ferte dent en
efter en i Doden under store Traengsler, ud-

holdte med Taalmodighed og Hengivelse i Gud,
som det fremgik af deres Dagbeger, der naaede
til 6. Sept. 1851; G. var vistnok den sidste.

I Oktober kom det ventede Skib med Forsy-

ning, men fandt ingen i Live. Budskabet om
deres Ded vakte Kaerlighed til deres Gerning,

der optoges 1854 af det fomyede sydamerik.
Missionsselskab og fortes videre under fort-

satte Trangsler og nyt Martyrium (1859), med
det Resultat, at der nu er debt o. 330 Yaky-
aner, der ere ferte ind i et kr. ordnet Liv i

Ushuwaya, nu i Tekcnika. Men de svinde hen
for de indtnengende hvide Nybyggere. Det syd-

amerik. Miss, har ogsaa optaget de andre Grene
af G.s Missionsplaner blandt de hedenske Indi-

anere i Patagonien, Chili, Bolivia, Paraguay
(Chaco), og Evangelisation blandt de rom.-kat.

Indbyggere i Buenos-Ayres, samt Praestegerning

blandt engelske Kolonister og Sofolk paa for-

skelligeStederi Sydamerika. V.Sn. — 2) Stephen
G., f. mcllcm 1483 og 1490, studerede i Cam-
bridge og blev Doktor i den verdslige og gejstlige

Ret. Som Privatsekretaer ledsagede han 1527
Kard. Wolsey til Paris, hvor han lrerte Erasmus
at kende. Gentagne Gange blev han af Henrik
VIII sendt til Paven i Anledning af Kongens
Plan om Skilsmisse fra Katarina, og i Cam-
bridge segte han at vinde de lserde for Sagen.

Han steg mere og mere i Kongens Gunst og
blev Arkidiakon, ferst af Norfolk, derefter 1531

af Leicester; s. A. udntcvntes han til Biskop
af Winchester, men straks efter rejste han som
Henriks Sekretaer til Frankrig. Kongen sagde,

at naar hans Sekretser var borte, var det, som
om han havde mistet sin hejre Haand. G.

var Medlem af den Domstol, der erkUerede
Henriks ^Egteskab for ugyldigt, og ved Anna Bo-
leyns Kroning var han en af dem, der bar
hendes Slaeb. Han flk Tilladelse til at over-

tage sin Bispegerning, men blev dog snart

kaldt tilbage til Hoffet. Efter Englands Les-

rivelse fra Pavedemmet udgav han 1535
den beremte Tale de vera obedientia, hvori

han frakender Roms Biskop Jurisdiktionsret

over andre Kirker og forsvarer Kongens Overhej-

hed over Englands K. Han stod i et sparadt

Forhold til Th. Cromwell og Cranmer, der
vilde frcmme Reformationen, og en Tidlang
var Henrik mistaenksom over for ham, men han
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foritod at genvinde Kongens THHd, og gentagne

Gauge blev han i vigtige iErinder sendt til

Frankrig og Tyskland. Bekendtskabet med
tyske Protestanter havde ingen Indflydelse paa
bans religiose Anskuelter. Han var en klog,

men fordomsfuld Mand, haardhjertet og hen-

synslos. Efterhaanden fortnengte han Th. Crom-
well og Cranmer, og de 6 Artikler af 1539
(Btadartiklerne) vare uden Tvivl hovedsagelig

bans Vaerk. Ved dem uddybedes Kleften mellem
ham og Cromwell, og efler dennes Henrettelse

1540 beherskede han belt Kongen. Han efter-

fulgte sin Rival som Kansler for Universitetet

i Cambridge. Selv var han meget herd, og
ban viste Iver for Videnskabernes Fremme,
men Frygt for Reformationen gjorde bans
Styrelse af Universitetet reaktionser. Til det

sidste bevarede ban Kongens Gunst, og det er

nrigtigt, at han skulde have segt at bringe

Henriks 6. Dronning, Katarina Parr, i Unaade
og derved have paadraget sig Kongens Vrede.

Protestanterne betragtede ham med Rette som
deres vterste Fjende. Efter Edvard VI's Tron-
bestigelse blev han derfor ndelukket af Stats-

raadet, senere afsat og fcengslet i Tower, hvor
ban sad indtil den unge Konges Deri. Maria
gjorde bam til Rigets Lord-Storkansler, og
han kronede hende. Da Forfolgelsen mod
Protestantismen ramte Cranmer, segte G. for-

garves at frelse ham; derimod kan han ikke
frikendes for Medskyld i den haarde Behand-
ling, Prinsesse Elisabet flk. Han dede 12. Nov.
1555 (J. S. Brewer, The Reign of Henry VIII

to the death of Wolsey, I— II, 1884; N. Pocock,

Records of the Reformation, I—II, 1870). C. E. F.

Gareb, en Hoj ved Jerusalem mod Sydvest
(Jer. 31, 39), formodentlig det Punkt, der om-
tales i Josva 15, 8. — G. var ogsaa Navn paa
en af Davids Helte (2 Sam. 23, 38. 1 Kron.

11, 40). L. G.

Garet. 1) Jean G., f. 1617, Medlem af Mau-
riner-Kongregationen, udgav Cassiodors Vserker

i 2 Bd. (Rouen og Paris 1679). D. 1694 i

Jomieges. — 2) Johannes G., f. o. 1499, d. i

L6wenl571 som Korherre af Augustins Orden,
forsvarede i sine Skrifter Romerkirkens Lser-

domme om Ben for de dede, Helgenpaakaldelse,

TranssubstaBtiationen og Messeofret. Kn. H.
Garitzim og Ebai, de to Bjerge ved Sikeras

dejlige, 500 Meter brede Dal, E. mod Nord,

noget hejere end det paa Dalens Sydside lig-

gende G., hvis sparsomt med Krat bevoksede
Kuppel haever sig 250 Meter over Dalbunden.
Fra G., der altsaa ligger til hejre for den, der
ser mod 0st, skulde efter Moses Befaling Her-
rens Velsignelse over de lydige, og fra E. bans
Forbandelser over de genstridige, forkyndes
af Folkets Stammer under Leviternes Ledelse,

hvilket ogsaa udfortes af Josva (5 Mos. 11, 29 f.

27, 12 f., Josva 8, 30 f.). Ebal omtaies ellers

ikke i G. T., G. derimod i Dom. 9, 7, hvor
Jotam, Gideons Sen, staaende paa G., taler til

Sikemiterne om Traeerne, der flk Tornebusken
til Konge. Et Klippefremspring, der Andes
tan over Vejen ned fra Bjerget, kan fortrinlig

have egnet sig til Pnedikestol ved denne Lej-

lighed. Paa G. rejste sig i den eftereksilske

Tid et samaritansk Tempel, efter at Jederne
havde afvist Samaritanerne fra Samfund med
Israels Menighed. En af Nebemja (Aar 432)

fordreven jedisk Pnest Manasse, der havde
aegtet Samaritanen Sanballats Datter, flk dette

Tempel opfert, og det blev Midtpunkt for den
samaritanske Menighed. I 2 Makk. 6, 2. 5, 23
fortaelles, at Kong Antiokos Epifanes, samtidig
med sin Voldsfierd mod Jederne (Aar 168),

helleniserede Templet paa G. og indsatte en
Befalingsmand paa G.s Borg. Templet blev
edelagt 128, eller kort derefter, af Makkabaeeren
Johannes Hyrkan, men G. vedblev (jvfr. Joh.
4, 20) at vaere Samaritanernes Helligdom og
er endnu Samlingssted for den forkreblede
samaritanske Menighed, der Andes i Nablus,
det gamle Sikem ; der holdes en aarlig Paaske-
fest med Ofring af 7 Lam. I 5 Mos. 27, 4 f.

kese Samaritanerne tendentiost, at det Alter,

der tales om, skulde rejses paa G., i Stedet
for, som den hebr. Tekst har, paa Ebal. Paa
G. Andes endnu Ruiner af en kr. Kirke, der
sandsynligvis er bygget paa Kejser Justinians
Tid. L. G.
Garmann, Jens Skanke, Pnest, blev fedt i

Finmarken 24. Sept. 1781 og blev teol. Kand.
1803. Under en Rejse i Tyskland som Hovmester
erhvervede han sig i Leipzig baade Magister-

eksamen og den filos. Doktorgrad. Efter et

Par Aars Laerervirksomhed i Trondhjem blev

han 1810 Kapellan ved vor Frelsers Kirke i

Kristiania. Han omkom under Badning 15.

Juli 1822. Blandt hans Skrifter maerke vl

os hans Afhandling for Doktorgraden om de
hedenske Begravelsesskikke i Skandinavien
samt en >Ledetraad for Skolelaerere ved Reli-

gionsundervisningen<. A. B.
Garmit, Tilnavn til den judteiske By Ke'ilas

Grundhegger (1 Kron. 4, 19).

Gamier. 1) Jean G., herd fr. Jesuit, f. i

Paris 1612, d. i Bologna 1681 paa Rejsen til

Rom. Han har udgivet fl. Kirkefaedre (navnlig

Theodoretos af Kyrros), Liber diurnut Rom.
Pontif. osv. — 2) Jnlien G., herd fr. Manriner,
f. i Connerri i Stiftet le Mans, d. i Charenton
1725, var en af sin Ordens dygtigste Kritikere.

Den ypperlige Udgave af Basilios den stores

(I, 234) Vwrker skyldes vaesentligst ham. Den
blev efter hans Ded fuldfort af hans Ordens-
broder Maran (1730).

Garrncci, Rafaele, rom. Kunsthistoriker,

f. 23. Jan. 1812, traadte tidlig ind i Jesuiter-

Ordenen og kastede sig over det arkteologiske

Studium, som han dyrkede i Rom samtidig

med de Rossi under Katakombeforskeren Mar-
chis Vejledning. Han har behandlet en Raekke
numismatiske, epigraflske og kunsthistoriske

iEmner (SpotkruciAkset og Katakombe-Glassene
(Ampuller I, 75). G s Hovedvserk er Storia dell'

arte Christiana, der omfatter de ferste 8 Hundred -

aar. D. 5. Maj 1885. Kn. H.
Garve. 1) Carl Bemhard G., herrnhutisk

Pnest, f. 1763, dede i Herrnhut 1841. Han
er Forf. til den af Boye ovcrsattc Psalme: >Dit

Ord, o Gud, som Duggen kvasger« (Psbog f. K.

og H. Nr. 336). — 2) Christian G., tysk Filosof,

f. i Breslau 1742, var 1768—70 ekstraord. Prof.

1 Leipzig, levede Resten af sit Liv i Breslau (d.

1798), idet Sygelighed hindrede ham i atovertage

noget Embede. G. herer til de saakaldte Popu-
larAlosofer, der satte sig til Maal at give den
teoretiske Begrundelse af >Oplysningencs Grund-
sastninger paa en saadan Maade, at disse kunde
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fores ud i de videste Kredse. De egentlig reli-

giose Begreber blive ikke hos G. Genstand for

nogen indgaaende Fremstilling. At maerke er

dog her hans Skrift >Ueber das Dasein Gottesc,

der har sin historiske Interesse, fordi det blev
skrevet for at gendrive de Indvendinger, som
var rejst mod Mendelssohns >Morgenstuoden<,
og de Tvivl om Metafysikcns Vserdi, som var
vakt ved Hants >Kritik der reinen Vernunft«.
G.s Interesse ligger paa den praktiske Morals
Omraade. Han horer til Tidens dygtigste

Moralister med deres Svaghed, idet man savner
et hojere Moralprincip, og med deres Fortrin,

idet han med mere end almindelig fin og
aaben Sans gaar neje ind paa de enkelte kon-
krete Livsforhold. Ved Siden af dygtige Over-
ssettelser (Fergusons Moralfilos. [1772] og Ciceros
»Om Pligterne< [1783]) er hans betydeligste

Skrift >Versuche fiber verschiedene Gegenstande
aus der Moral, Literatur u. dem gesellschaft-

lichen Leben< 1792, 3. Opl. 1821, (Schelle, Briefe
fiber G.s Schr. u. Philos., Leipzig 1800). C. B.
Gashmu (Neh. 6, 6) eller Geshem (Neh. 2,

19. 6, 1. 2), en Araberhovding blandt Nehemjas
og Joderncs Fjender, i Jerusalems Nserhed,
rimeligvis i det sydlige Pahestina (jvfr. Neh.
4, 1, dsk. Overs. 4, 7). L. G.

Gasparin. 1) Aqenor Etienne de G., Greve,
blev fodt i Orange 1810. Han studerede i

Paris og var under Juli-Kongedommet ansat
under Faderen, der forst var Landbrugs-, der-
efter Indenrigsminister. Senere fik han som
mattre des requites i Statsraadet Lejlighed til

at ssette sig ind i mange vigtige Spergsraaal.

I en Bog Esclavage et traite angreb han Sla-

veries Efter 1842 at vsere valgt ind i Depu-
teretkamret optraadte han som ivrig Talsmand
for Negerslaveriets Ophsevelse, Religionsfrihed
og Parlamentsreformer. Han var Sjtclen i

den Kreds, der 1842 grundede Landbrugskolo-
nlen i Sainte-Foy til Anbringelse af fordeervede
og straffede protestantiske Born. Imidlertid
kostede hans frimodige Optneden og hans
protestantiske Bekendelse ham 1846 hans Sssde
i Kamret. Han foretog da en Rejse i Orien-
ten, og efter sin Hjemkomst levede han helt
for Frankrigs protestantiske K. Allerede 1843
havde han udgivet et Skrift Intlrits giniraux
du Protestantisme francais og 1846 Christia-
nisme et Paganisme, I— II. Paa Generalsynoden
1848 ktempede han sammen med Fr. Monod
for Vedtagelsen af en kirkelig Bekendelse, og
da Forslaget blev forkastet, dannede de en Fri-
kirke. Straks efter bosatte G. sig dog i Geneve,
hvor han forblev til sin Ded. Med stor In-

teresse fulgte han den kirkelige Udvikling
hjemme og ude, og i Lejlighedsskrifter og
Bladartikler tog han Del i de kirkelige For-
handlinger. I La Question de Neuchdtel for-

svarede han 1857 sit nye Fredreland mod Preus-
sen. Negerslaveriet angreb han i de to smukke
Skrifter: Un peuple qui se relive, 1861, og
L'Amlrique devant VEurope, 1862. Han ud-
gav Oere Rtekker af veltalende Foredrag, der
vare holdte for store Tilhererkredse i La Salle
de la information; efter hans Ded udkom:
Luther et la riforme au XVI siecle, 1873. Under
den fr.-tyske Krig foreslog han Neutralisation
af Elsass (La Ripublique neutre d'Alsace, Ge-
neve 1870), og kort efter udkom La France,

nos fautes, nos perils, noire aoenir, der luui

betragtes som hans politiske Testamente. Han
dode 8. Maj 1871 (A. Naville, Le comte A.

de G., Geneve 1871; Th. Borel, A. de G.,

Paris 1879). — 2) Catherine VaWrie de C.
f. Boissier, blev fodt i Geneve 1813 og aegtede

1837 ovennaevnte. Hun var opdraget i en rig

Familie og hojt dannet. Som ung udgav nun,
under Psevdonymet Ant. Goru, 3 Noveller, og
efter at vsere bleven gift udfoldede hun en
stor literser Virksomhed. Hendes Vajrk Le
Manage au point de vue ehrltien, I—III, 1842,

blev belonnet med det fr. Akademis Guld-
medaille. De religiose Skrifter: Les Horizons
prochains, 1858, Les Horizons cllestes, 1859,

og Les Tristesses humaines, 1863, udkom i

mange Oplag. I en Roekke Bind skildrede hun
de Rejser, hun foretog sammen med sin Mand
i Orienten, i Jurabjergene og i Spanien. Des-

nden oversatte hun et stort Antal engelske og
amerikanske Beger og gav i Flyveskrifter og
1 Tidsskrifter Bid rag til Tidens offentlige For-
handlinger. La Lepre sociale, 1870, er rettet

imod den offentlige Prostitution, Sept hommes,
1871, imod Drukkenskaben. Alle hendes Skrifter

ere anonyme (A. Pommier, Mdm. la comtesse

A. de G., Bruxelles 1864). C. E. F.

Gass. 1) Joachim Christian, protestantisk

Teolog, f. 26. Maj 1766; var en pommersk
Pnestesen, kom 1785 som Student til Halle,

hvor han dyrkede Teologi (under Semler) og
Filosofi, og blev 1795 Garnisonsprscst i Stettin.

1806; som Feltpraest i Halle traf han sammen
med Steffens, som han senere fortsatte Om-
gangen med i Breslau, og Schleiermacher, til

hvem han allerede tidligere var traadt i nsert

Venskabsforhold. 1807 blev G. Pnest ved
Mariakirkcn i Berlin, 1810 Overkonsistorial-

raad i Breslau. Da Frankfurter-Universitetet

1811 flyttedes til Breslau, blev G. tillige Prof,

i systematlsk Teol. Efter flere Aars Sygelighed

dede ban 19. Febr. 1831. Hans vsesentligste

Betydning ligger i hans Arbejde for en bedre
Ordning af de schlesiske Kirkeforhold. I den
Agendestrid, som fremkaldtcs ved den preus-

siske Union (se d. Art.), stod G. en Tid lang

som Regeringens Modstander, men underskrcv
tilsidst 1829 Fortaien til Agendcn. Som Teolog
er han staerkt paavirket af Schleiermacher,

navnlig i Dogmatiken. Af hans literaere Ar-
bejder er at nsevne 2 Praedikensamlinger (fra

1801 og 1806), en kirkelig Aarbog (1818, 1820)

og »0ber den christlichen Cultus« 1815. —
2) Wilhelm G., protest. Teolog, Son af fore-

gaaende, blev fedt i Breslau 28. Nov. 1813.

Efter at vsere bleven undervist paa en noget
mserkvserdig Maade i sin Faders Hus, der var
et Samlingssted for det aandfuldeste Selskab i

Breslau, kom han i Latinskolen der og blev

1832 Student. Han studerede Teol. i Breslau,

senere i Halle, hvor han var udsat for Paa-

virkning fra meget forskellig Side (Wegscheider
og Tholuck), og endelig i Berlin, sserlig under
Neander. Ogsaa sin Faders Ven Steffens kom
han i nsert Forhold til, hvorimod han forblev

ubcrart af den Hegelske Filosofi. Han vendte
senere tilbage til Breslau, blev 1836 Dr. phil.

1839 Lie. theol. og Privatdocent, 1846 over-

ordentlig Prof. 1847 forsattes han til Greifs-

wald, hvor han 1854 blev Dr. theol., 1855
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overordentlig Prof; 1S62 forfiyttedes ban til

Giessen, 1868 fik R. Rothe ham efter sit Onske
til Efterfelger i Heidelberg. Han dede 21. Pebr.
1889. Hans Vterker ere vsesentlig af historisk

Art Poraden Afhandlinger i >Zeltschr. f.

Kirchengeschlchte<, hvoraf han siden 1875 var
Medudglver, samt andre mindre Arbejder bar
ban skrevet: >Gennadins and Pletho< (1844),

>Dle Mystik des Nlkolaus Kabasilas vom Lcben
in Christo< (1849), >Symbolik der griechischen
Klrchec (1872), >Georg Calixt and der Synkre-
tismns< (1846), >Gesch. der protest. Dogmatikf
I—IV (1854—67), >Gesch. der Ethikc, 1-H
(1881—87). Som Teolog var G. af en moderat
liberal Retnlng, med den meat afgjorte Sym-
pati for den prenssiske Union, som han for-

svarede i det praktiske Kirkeliv, og hvis For-
historie hans Arbejder angaaende den protest.

Dogmatiks Historie skuldc klarhegge. V. A.
Gassendi, Pierre, fr. Pilosof, er fedt i Digne

i Provence 1592. Tidlig udvlklet, blev han
snart Prof, i Filos. i Aix, senere Provst i Digne,
tilsidst Prof, i Matematik i Paris. Skent Prelat
er det ham, som ferst bestemt har genindfert
Haterialismen i den nyere Filos. I Opposition
mod Aristoteles staar han ved Siden af Des-
cartes ; men medens denne ssstter en idealistisk

Filos. i Stedet, saa holder G. sig noje til Er-
feringen, med Undtagelse af de Indrommelser,
torn han nodes til at gore til KirkeUeren.
Som den Filosof, han saerlig stetter sig til,

mevner han dristigt Epikur; hvor farligt

det end var paa den Tid at forsvare denne,
vover han dog et saadant Skridt, baade for

bans Persons og hans Lares Vedkommende.
Det er saerlig AtomUeren, saaledes som Epikur
har ndviklet den, som G. optager. I det uende-
lige Rum og gennem den nendelige Tid ud-
folder Verden sig; det er Materien, som her
dominerer; den er det stadigt vterende, der
ikke opstaar eller forsvinder; af intet kan intet

fremkomme. Al Forandring er kun en Om-
saetning af Atomer. Principet for Bevsgelsen
er overalt af legemlig Art; selv Sjtelen kan
kun gore sig gcldende, forsaavidt den er af
sanselig Art. Alt dette lyder jo farligt nok.
Men G. forstaar ogsaa at berolige den hersk-
ende Kirke. For det ferste er der kun Tale
om de engang givne Atomer og de denned
felgende sekundaere Aarsager; det nsegtes ingen-
lunde dermed, at alle Atomerne oprindelig
stamme Ira Gud, at de ere skabte af ham som
den ferste Aarsag. Og dernssst indrommes der,
at der foruden de materielle Sjasle maa tienkes
andre af rent aandelig Art; hertil herer Gud
selv og Menneskeaanderne som de, der ere ud-
gaaede fra ham og i Kraft deraf ere udedelige.
Det bliver en Slags Dualisme i selve Sjselen. som
saaledes statueres. Og endelig. hvad Verdens-
systemet angaar, da tager han ikke ligefrem
Parti for Kopernikus, om end han gor, hvad
ban kan, for at bane Vejen for ham. Han
antager tilsyneladende Tycho Brahes System.
Hvor forskellig hans Tenkning var fra Des-
cartes's, ses af hans Polemik mod denne. Det
er sjerlig hans Forkastelse af Descartes's onto-
logiske Bevis for Guds Tilvrerelse, som er
bleven bekendt; han gor heroverfor gddende,
at Eksistens i sig selv ikke er nogen Fuld-
kommenhed. Han dode 1655. (A. Lange, Ge-

schicbte des Materialismus, I; H. HeSding,
Den nyere Filosofls Historie, I). F. C. K.

Gasser, Vincenz Ferrerias, Fyrstebiskop af
Brizcn, fedtes SO. Okt. 1809, blev Prof, i Gl.

Test, og orientalske Sprog i Brizen, 1855 Dom-
kapitular, men vedblev at virke som Lssrer

til sin Bispevielse 1857. D. 6. April 1879.

G. var en Kirkefyrste i stor SHI, i Besiddelse

af en altomfattende Lscrddom og personlig

Hengivelse i sin Gerning. Hans Klrkepolitik

var rettet paa ved alle Midler at bevare Tros-

enheden i sit Stift. Paa Vatikaner-Konciliet
lndtog han en fremragende Stilling som Pave-
demmets haandgangne Mand, og det tilfaldt

ham ved Skemaet om Pavens Primat at for-

svare Kap. 4: de infalUbilitate (1. Zobl, V. F.,

Furstbischof von Brixen, Brixen 1883). Kn. H.
Gassner, Johann Josef, beramt Eksorcist,

f. i Vorarlberg 1727, studerede Teol. i Inns-

bruck og Prag og blev 1758 Pnest i Lands-
byen Kltaterle i Bispedemmet Chur. Han
helbredte ved Paakaldelse af Jesu Navn, Haands-
paalseggelse, Korstegn o. ligu. ferst sig selv og
dernaest andre for Sygdomme (ej blot Krampe
og Epilepsi, men, efter hvad der siges, ogsaa

Blindhed og Lamhed), der skulde skyldes sa-

taniske Magter. Til hans Tilhsengere og Vcl-

yndere horte en Del fornemme Msend og
enkelte Protestanter som Lavater. Grev J.

Fugger, Blskop af Regensburg og Provst af

Ellwangen, kaldte ham forst til Ellwangen,
hvor hans Patienters Antal i Dec. 1774 var
2700, denuest til Regensburg, hvor han ud-
ntevntes til gejstlig Raad. Der kom imidler-

tid mange Klager over ham baade fra Teologer

og fra gejstlige og verdslige Myndigheder. Pius

Vis Erklaering blev indhentet; den gik ud paa,

at Eksorcismen 1 sig selv var gavnlig, men det

rom. Ritual, skulde neje felges. Det vold-

somme Tillob til G. standsede, og han dede
1779 som Dekan i Pondorf i Stiftet Regens-

burg. I den livlige Polemik om Helbredelserne
havde G. selv taget Del. Et Skrift af ham
>Nyttig Undervisning til at stride med Djae-

velen<, opnaaede 1774—1787 12. Opl. V. A.

Gaston fra Danphine, se Antonius-Ordenen
(I, HI).

Gat, en af Filisternes 5 Hovedstteder (Josva

13, 3), ntevnes allerede i Tell-el-Amarnabrevene

(Gimti), men er forholdsvis tidlig gaaet til

Grunde, saa at dets nejagtige Beliggenhed

allerede var ukendt i den seldste kr. Tid og
ikke kan paavises. Af Omtalen i G. T. ses

det at have ligget i Nsrheden af Asdod og
Ekron (1 Sam. 5), hengere ind imod Juda
Stamme(l Sam. 17, 52). I G. fandtes Rester af Ur-
befolkningen (Josva 11, 22), navnlig en Ksmpe-
slsegt, hvoraf Goliat er den beromteste (1 Sam.
17, 4. 2 Sam. 21, 15 f. jvfr. 1 Kron. 20, 4f).

David, der under Sauls Forfelgelse havde haft

Tilflugt hos Kong Akis i G. (1 Sam. 21, 11 f.

27, 2f), indtog som Konge ogsaa denne flli-

stteiske By (1 Kron. 18, 1); af 1 Kong. 2, 39
ses den endnu under Salomo at have beholdt
sin egen Konge som Vasal. I Davids Liwagt
fandtes ogsaa Gittiter, f. E. Ittai, (2 Sam. 15,

18f). Rehabeam beftestede Staden (2 Kron. 11,

8). Under Joas erobredes den af den syriske

Konge Hazael (2 Kong. 12, 18), men tilbage-

erobredes af Kong Uzztya, der nedrev dens
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Mure (2 Kren. 26, 6). Efter den Tid synes den
at were afblomstret (Amos 6, 2) og var saa

ubetydelig, at Profeterne — nndtagen Mi. 1,

10 for et Ordspils SkyId — ikke n«vne den
ved Siden af de fire andre bekendte SUedcr
(Amos 1, 6—8; Zak. 9, 5. 6; Sef. 2, 4; Jer.

25, 20). — Med Ordet Gat (Perse) er et Par
Bynavne dannede: G.-hefer Nordest for Na-
zaret i Sebulons Stamme (Josva 19, 13) Jonas's

Fedeby (2 Kong. 14, 25) nu el-meshhed;
og G.-rimmon (Josva 19, 45), en ube-
kendt By 1 Dans Stamme, Levitstad (Josva 21,

24). Et andet G.-r. 1 Josva 21, 25 maa vtere

en Skrlvefejl; der skal efter Septuaginta og
1 Kren. 6, 55 heses Jibleam. L. G.

Gatam (Dsk. Overs. Gaetam) ntevnes 1 Mos.
36, 11. 16 og 1 Kren. 1, 36 bl. Edomlternes
Shegter.

Gaudentlns. 1) G. hed en Martyr og Helgen,

der skal vtere blcven halshugget i Casaccia

(GraubOnden) i 2. Halvdel af 4. Aarh. Han
nievnes ferst i en Dedebog fra 7. Aarh. og i

Martgrologium Bruxellcnse ved 7. Maj. Over
nans Grav blev der bygget en Kirke, der ind-

til Ref. var et segt Valfartsted. Man har ofte

forvekslet denne G. (>G. fra Bergell<) med
Biskop G. af Navara (d. 417). — 2) C, Biskop
af Brescia (Brixia, ikke at forvekslc med Brixen),

skal v»re fedt o. 360, rimeligvis i Brescia.

Han blev Biskop der, og da Arkadios forfulgte

Krysostomos (se d. Art.), rejste han til Kon-
stantinopel med Afsendinger fra Kejser Hono-
rius og Biskop Innocentius I i Rom til Osten
for at tale Krysostomos's Sag. Men han opnaaede
intet. Bl. Krysostomos's Breve Andes et, hvori
han takker G. for hans forgtcves Mejc. 410
tilegnede Rufinus ham sin lat. Overs, af de
clementinske recognition™ (se Art. Klementin-
erne). Han skal efter nogle ferst vasre ded o.

427. I S. Giovanni-Kirken i Brescia mener
man at have hans Relikvicr. 25. Okt. cr hans
Helgendag. Han har efterladt sig fl. smaa
Traktater og Prcedikener, der ere samlede i

20 Bd. af Mignes lat. Patrologi.

Gandiornm Maria; festam, Marias Glued es-

fest, fejres 24. Sept. til Minde om den vel-

signelsesrige Virksomhed, der blev udfoldet
af den 1198, til Befriclsc af kr. Fanger fra

saracenisk Trteldom, stiftede Marla-Orden (S.

Maria: de redemptione captioorum). Festen
blev tilladt 1745 af Pave Benedikt XIV. Den
kaldes i det rom. Missale: f. SI. virg. de mer-
cede.

Ganlanitis eller Golan, det bjcrgfulde Land-
skab 0st for Jordan fra dens Udspring ved
Ktesarea Filippi indtil Sydspidscn af Genne-
saret Se. Den gamle Hovcdstad Golan, der
var en af de estlige Tilflugtsstsder (5 Mos. 4,

43; Josva 20, 8; 21. 27), er genfunden 3—4
Mil 0st for Seen, i Landsbyen Saham-edj-
djolan. Landskabet horte i gammel Tid til

Ost-Manasse, paa Kristi Tid til Fiiips Tetrarki
med en blandet Befolkning af Jeder og Hed-
ninger. L. G.
Ganme, Jean Joseph, f. 1802 i Fuans i Doubs,

blev 1827 Lterer ved det biskoppelige Semina-
rium i Nevers, scnere dets Direkter og General-
vikar i Nevers. 1854 blev han pavelig Pnelat
med Titel af ap. Protonotar ; i Prag crhvervede
han den teol. Doktorgrad. Paa Grand af sine

Angreb paa Undervisningen i Klassikerne maatte
han opgive denne Stilling, men blev senere
Generalvikar i Reims og Montauban. Han
udgav Bernard fra Klairvaux's Breve og over-

satte nogle af Alfonso Liguoris Skrifter, men
hans Hovedforfatterskab blev bans skarpe og
udholdende Angreb paa den klassiske Under-
visning, som han enskede erstattet af Lsesning

i Kirkefsdrene. Bl. hans Skrifter kan ntevnes:

Ver rongeur des sociitis modernes (1851); Lettres

sur le paganisme dans I'iducation (1852), som
Jesuiten Daniel (I, 594) svarede paa i: Des
litudes classiques dans la sociiti chritienne

(1853). Ogsaa Biskop Dupanlonp af Orleans
tog Del i Striden og forsvarede Klassikerne
(Lagrange, Vie de Mgr. D. II', 131 f.\ medens
Louis Veuillot og Abbe Toursel i Bladet VVnioers
kom G. til Hjttlp. I >La Revolution* i 12 Bd.
1856 vil G. vise, at alle Revolutioner i Europa
i de 3 sidste Hundredaar ere >Detre af den i

Kollegierne meddelte (klassiske) Dannelse<.

Hans sidste Vterk var Pie IX et les Uudes
classiques. D. 19. Nov. 1879. — Hans Broder
Alexis G. (d. 1869) oversatte Biblen paa
Fransk. Kn. H.
Gannilo, Munk i 11. Aarh. Som Adelsmand

deltog han i Touraines Borgerkrige, men trak
sig derefter tllbage til Klostret Marmoutier ved
Tours. I Liber pro imipientc gav han den
forste skarpe Kritik af Anselms ontologiskc

Bevis (se I, 100). Kn. H.
Ganssen. 1) Eticnne G., fr. protest. Teolog,

f. i Begyndelsen af 17. Aarh., havde en Vel-

ynder I Dnplessis-Mornay (I, 690) og blev
Prof., ferst i Filosofi og derefter 1665—75 I

Teologi, ved Akademiet i Saumur, som paa
den Tid var den betydeligste protestantiske

Hejskole i Frankrig. Han var en filosoferende

Teolog, der isa;r behandlede nogle af Dogma-
tikens Grundproblemer og fremstillede Calvin-
ismen i den mildere Form, der lrenge havde
vsret raadende i Saumur. Han udgav folgende

Skrifter: De consensu gratia: cum natura (Sau-

mur 1659); de verbo Dei (ssteds 1665); Qua-
tuor dissertationes theologica (ssteds 1670); de
ere Here Gange paany udgivne (Em. et Eug.
Haag, La France protestante V). — 2) Fran-
cois Samuel Robert Louis G., f. i Geneve
1790, ncdstammede fra fr. Refugies. Han
studerede Teologi i sin Fedeby. blev ordineret

1814 og var fra 1816 Spr. i Satigny. Fra
den rationalistiskc Aandsretning, som han var
vokset op i, fortes han ved Lsesning i Biblen
og gennem Sorgen over sin Hustrus tidlige

Ded ind i en dybere Opfattelse af Kristen-

dommen. Han blev ogsaa paavirket af de
eng.-skotske Evangelister, der virkede i Geneve,
og da der under dcres Indflydelse blev stiftet

Frimenigheder (Fr. Nielsen, Statskirke og Fri-

kirke, S. 273 f.), forblev han vel i Statskirken,

men gjorde Indsigelsc mod de haarde For-
holdsregler, der toges over for de udtraadte.

Efter henge at have vteret i Opposition mod
Presteskabct blev han 1831 afsat, fordi han
ved Ungdommens Undcrvisning brugte Biblen
i Stedet for den rationalistisk farvede Kate-
kisme, fordi han holdt gudeligc Forsamlinger,
og fordi han havde mcdvirket ved Oprettelsen
af en Pnesteskole. I to Forsvarsskrifter op-

traadte han som en dygtig Polemiker, fast i
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sin Overbevisning, hensyusfuld i Formen. Efter

et Ophold i Italien og England blev ban 1834
Professor i Dogmatlk ved den naevnte Praeste-

skole. Han var en streng Calvlnist og haev-

dede i sine Skrifter, Thiopneustie (1840 og 42)

og Canons des Ecritures (I860), den gamle In-

spirationsteori. Det antoges, at det var paa
Grand af nans oversptendte Ortodoksi, hans
Kollega E. Scherer nedlagde sit Embede, og
ban tog sig denne Sag racgct naer. Han var
anset som Pracdikant og udgav en Samling
Sermon*; i de senere Aar af sit Llv opgav han
den egentlige Pnedikegerning, men holdt

Barnegudstjenester, hvoraf der fremgik en
Raekke populaere Udlaegninger af bibelske

Skrifter. Han dode 1863. C. E. F.

Gantbert (Gauzbert) se Art. Ansgar (1, 101).

Gavanti, rom.-kat Litnrgiker, f. i Monza
1569, traadte ind i Barnabiter-Ordenen og blev,

efter at have vaeret Laerer i flere af denne
Ordens Hnse, dens General. Paa Grand af hans
omfattende liturgiske Studier blev han Konsultor

for Ritus-Kongregationen og var tllllge Medlem
af det Udvalg, der af Clemens VIII blev ned-

sat for at revidere Missalet og Farebogen. Da
Revisionsarbejdet blev taget op under Urban
VIII, blev G. ogsaa Medlem af den nye Kom-
mission. Fra Udlandet modtog G. mange aere-

fulde Hverv og Indbydelser, og 1632 overdrog
£rkebiskoppen af Milano ham at revidere

Mllano-Kirkens Ceremoniel. Han dode i Mi-

lano 1638. Hans Hovedvserk er Thesaurus
sacrorum rituum, sioe commentaria in rubrieas

Mutatis el Breoiarii Romani (1628, paany I—
IV, Rom 1736—38; I—V, Turin 1736—40) udg.

raed TilUeg og Rettelser afTbeatineren Merati
(d. 1745). Det cr et af de ypperste liturgiske

Vaerker.

Gavazzi, Alessandro, fodtes i Bologna 21.

Marts 1809 i en rom.-kat. Familie; hans Fader,

en beromt Advokat, var en ivrig Modstander
af Jesniterne. 1825 traadte han ind i Barna-

biter-Ordenen og blev 1829 Laerer i Kollegiet

i Caravaggio ved Napoli. Efter at viere prseste-

viet vakte han stor Begejstring som rejsende

Pracdikant Da Pins IX besteg Pavestolen, hil-

sede G. den liberale Pave med Jubel, og som
en ny > Peter Eremit< sogte han 1848 at rejse

Italienerne til >Korstog< imod 0sterrig. Men
efter at Pius IX havde sluttet sig til Reak-
tionen og kastet sig i Jesuiternes Anne, flyg-

tede G. til England og brad med Romerkirken.
I nogle Aar rejste han derpaa rundt i Eng-
land og Amerika og talte mod Pavedemmet.
1860 var han med Garibaldi paa Sicilien, og
1870 kom han til Italien og virkede med ved

Dannelsen af den italienske Frikirke (Chiesa

libera). Senere (1875) var han ogsaa virksom
ved Oprettelsen af denne Frikirkes Pracsteskole,

ved hvilken han foredrog Dograatik, Apologetik

og Polemik. Han pnedikede i Frikirkens Byg-

ning lige for Engelsbroen, og Garibaldis Lejr-

prest drog ikke blot fremmede, men ogsaa

mange indfodte til Kirke. Han har skildret

sine Oplevelser (Memoirs, London 1851) og ud-

givet Praedikener og et Modskrift mod Kard.
Wisemans Erindringer om de sidste 4 Paver.

Han dode 9. Jan. 1889.

Gavebeger i Rlostre, se Nekrologicr.

Gaver, se Naadegaver og Offergaver.

Gavns), St. Agnete Kloster i Hammerberred,
8 Km. S. for Naestved paa en i Susaaens
Udlob i Karrebaeksminde, er stiftet af Dron-
ning Margrete og flk pavelig Stadfsestelse 1403.

En Adelsfrue, Ide Falk af Gladsaxe i Skaane,

havde testamenteret sit Gods til Oprettelsen

af et Kloster for Dominikaner-Nonner fra St
Agnete Kloster i Roskilde, men da Gladsaxe
ikke egnede sig til Klosteranlaeg, flyttede Dron-
ningen Nonnerne til G. og gav Klostret Navn
efter Moderklostret Det fik betydelige Gaver
1 Jordegods og udstyredes med rigellg Aflad,

men dets Historie er Iidet kendt. Det styredes

af en Priorinde, medens Godsstyrelsen paa-

hvilede en Provisor, en Adelsmand, der valgtes

af Kongen og betragtedes som hans Lensmand.
Efter at Klostret var ophaevet ved Ref., ved-

blev det at vaere Kronlen til 1584, da det ved
Magesklfte kom i privat Eje. Klosterlevning-

erne forsvandt for sterste Delen ved Stats-

minister O. Thotts Ombygninger 1755. Kun
Klosterkirken er endnu bevaret som Kapel i

det nuvaerende Herresaedes sendre Flej, lige-

som der ogsaa paavises Kaelderhvaelvinger fra

Klostertideu i den nordre Flej. Gavno-Gaard og

Gods, som 1805 ophejedes til et Baroni, besiddes

nu af Shegten Reedtz-Thott (Daugaard, Kloster-

hlstorie, 280 f.) S. M. G.

Gaza (hebr. 'azza, den staerke), den sydligste

og vigtigste af Filisternes 5 Hovedstaeder (Josva

13, 3), 1 Kanaans Sydvesthjorne (1 Mos. 10, 19),

laa '/> Mil fra Havet paa og omkring en lav

Hejning i et meget frodigt Sletteland med rige

Frugt- og Palmehaver og med en af Palaestinas

sterste Olivenskove. Paa Grand af dens Fragt-

barhed og en udmaerket Beliggenhed foran

Orken, paa et Punkt, hvor Karavanvejene fra

Syrien og Arabien til .fgypten stodte sammen,
blomstrede G. som et Knudepunkt for Handels-
samfaerdselen ; ogsaa med Graekenland stod G.

allerede i Persertiden i Handelsforbindelse fra

sin Havn Majuma. Handel med Slaver om-
tales Amos 1, 6, og paa Markedet i G. lod

ogsaa Kejser Hadrian de fangne Jeder saelge.

Af de aeldste Beboere, Aviter og Anakiter,

holdt der sig laenge Rester i G. (5 Mos. 2, 23;

Josva 11, 22). Ifelge Dom. 1, 18 har Juda
Stamme ved Israeliternes Indtraengen erobret

G., og i Stammernes Landomraade regnes det

til Juda (Josva 15, 47); men af Josva 13, 3
og Dom. 3, 3; 1, 19 fremgaar, at denne Erob-
ring i alt Fald ikke havde Varighed, og G.

var i den folgende Tid en af Filistrenes Hoved-
staeder. I G. holdtes Samson fangen, og han fandt

der i Dagontemplet sin Dud sammen med
mange Filistre (Dom. 16). For David maatte
endelig G. tilligemed de andre Filistre boje

sig; det vedvarede ogsaa under Salomo (1 Kong.

4, 21), men derefter rejste de sig snart igen.

Af de stadig tilbagevendende Kampe kan frem-

haeves Kong Hiskias Sejre (2 Kong. 18, 8).

Om G.s Magt og Fjendskab mod Juda Rige
vidne Profeternes Udsagn (som Amos 1, 6. 7;
Zak. 9, 5; Sef. 2, 4; Jer. 47, 5). I de assyr.,

babyl., pers. og gr. Felttog mod iEgypten var
G., som den ved Slden af Tyros betydeligste

Faestning paa Haerenes Vej Iangs Kysten, stadig

Genstand for Angreb. I Jer. 47, 1 omtales en
Erobring af /Egypterne. Et Vendepunkt for

G. var Alexander d. st.s Erobring efter en 2

Digitized byGoogle



174 Gaza — Gebauer.

Maaneders mejsommelig Belejring 332 f. Kr.

;

fra da af blev G. mere og mere en gr. By. I

Krigene mcllem Ptolemseer og Seleukider var

G. atter et fremtraedende Punkt, saa vel som
i Makkabseertidens Kampe. Omkring Aar 96
f. Kr. indtog Alexander Jannai Byen efter et

Aars Modstand og edelagde den grundig. Paany
opbygget af den rom. Feltherre Gabinius (58

f. Kr.) kom G. atter til Krtefter; efter at have
vseret i Herodes d. st.s Besiddelse blev det

efter bans Dad lagt til Provinsen Syrien.

Hellenistisk Dannelse i Forbindelse med ivrig

hedensk Gudsdyrkelse vanskeliggjorde laenge

Krdra.s Fremgang. — Jvfr. endnu Bemasrk-
ningen i Ap. G. 8, 26, hvor det er Vejen til

G., der kaldes >ede<. /.. G.

Gazara, se Gozer.

Gazez, Judieer af Kalebs Slaegt (1 Kren. 2,

46); efter V, 46 b, som LXX udelader, er der
2 af samme Navn, med mindre det skal for-

klare, at G., strengt taget ikke er Sen, men
Senneson af Kaleb.

GazzAll, Abn-Hamld Mnhammed. Allerede

i 8. Aarh. (2. Aarh. efter Hedjra) begyndte
Kundskaben til gr. Filos. gennem Overs, at

ndbrede sig og udeve en stserk Indflydelse paa
Islam. Under Kalifen al-Mamun, Harun-al-

Rashids Efterfalger, se vi en voldsom rationel

Opposition hseve sig mod den naive og ureflek-

terede religiose Opfattelse med de saakaldte

Mutaziliter (a: de udskilte, en Art Protestanter),

og fortsaettes o. 200 Aar, indtil en Reformator,
skont selv tilhorende denne Sekt, Abu-1-Hasan
al.-Ash'ari, segte at bringe en Forsoning i Stand.

Efter offentlig at have afsvoret det mutazilitiske

Laeresystem blev han ivrig Forsvarer, indtil

sin Dad 324 efter Hedjra (eller 330), af den
aeldre Ortodoksi, og hans apologetiske Skrifter

udbredtes overalt i Begyndelsen af 4. Aarh.
efter Hedjra. Striden var imidlertid hermed
ikke bilagt, men fortsattes uafbrudt, Indtil

endelig G. bringer i strengt videnskabellgt Sy-
stem den af al-Ash'ari henved 200 Aar tidligere

begyndte Reform. Denne for sin Laerddom,
Fromhed og Begavelse beremteste Teolog i

Islam var fedt i Byen Thus i Khorasan 1058 (450

efter H.). Hans Navn skrives snart Gazali, snart

Gazz. (af Gazzal, Bomuldsvaever, hans Faders
Haandvaerk). Efter at vaere betroet af den
seldshukiske Fyrste Malik-Shah Ledelsen af

Hejskolen Nizaraia i Nisapur foretog han efter

nogle Aars Virksomhed her den hellige Rejse

til Mekka og vandt Berammelse ved forskellige

suflske Skoler i Damask, Jerusalem og Alex-

andria; efter 11 Aars Fravaerelse (488 e. H. —
499 e. H.) vendte han endelig tilbage og over-

tog efter Fyrstens Befaling sit gamle Embede,
staerkt paavirket af Sufismens kontemplative
Livsanskuelse. Af en Maengde apologetiske

Skrifter, der skaffede ham Tilnavnet >Islams
Bevis og Trocns Prydelse< (>Huggat-ul-Islam<
>Zein-ed-din<), naevne vi her kun 3: hans be-

remteste Vaerk IhgA-ul-Ulum (o: Videnskab-
ernes Genopvsekkelse), al Munkidh (Frelsen fra

VUdfarelse)ogreftd/iif-uf-Fi7a*a/afi'(Filosofiernes

Sammenstyrtning). Det forste, Grundlaget for

Islams nyere og videnskabelige Opfattelse, om-
fatter 40 Afsnit i 4 Beger: 1) om Forholdet
mellem Videnskab og Tro; 2) om Seeder og
Skikke (Etik); 3) om de for Sjselens Udvikling

fordaervelige Forhold; 4) om de i samme
Henseende nyttige og velsignelsesrige Forhold
(Pragtudg., Cahirah 1282 e. H.). — Munkidh
(nejagtig Udg. Konstantinopel 1270 e. H.) er
af ringe Omfang, idet Forfatteren 1 sit 50.

Livsaar gor Rede for Datidens forskellige teol.

Systemer: den skolastiske Teol. (al-Kelam), den
mystiske (al-Bathini) der soger sin Stette i en
Imams Vejledning; den filos., der holder sig

til Fornuftbeviser og den suflske, der hengiver
sig til Intuition og Ekstase. Til denne sidste

havde G. stork Tilbejelighed, da han efter

Fyrstens Befaling kaldtes tilbage til sin prak-
tiske Virksomhed ved Hejskolen i Nisapur. —
Tehafut (udg. i et Samlevaerk, Cahirah 1303 e.

H.), Filosofiernes indbyrdes Selvmodsigelse og
Sammenfald, er et polemisk Skrift, hvor Tidens
Stridsspergsmaal vidtlaftig behandles (om Guds
Alvidenhed omfatter det partikulaere, eller kun,
efter Alfarabi og Avicenna, det almindelige,

om Legemets Opstandelse, Sjselens Udedelig-
hed, Gengaeldelsen og Straffen hlnsides o. 1.).

Ved Averrhoes's bekendte Gendrivelse >Tehfifut-

al-Tehafutic, Sammenstyrtningen af G.s Vaerk
>al-Tehftfut< har dette Skrift vundet en vis

Berammelse. G.s genoptagne praktiske Virk-
somhed ved Hejskolen i Nisapur synes at have
vseret kortvarig, idet vi snart efter flnde ham
vendt tilbage til sin Fedeby Thus, hvor han
endte sit daadrige Liv 1111 (505 e. H.). A. F. M.
Gazzams Barn, en Familie af Templets

livegne (Esra 2, 49; Neh. 7, 51).

Gazzaniga, Pietro, beramt Thomist af den
strenge Observans, fedtes i Bergamo 3. Marts
1722 og blev meget tidlig optagen i Dominikaner-
Ordenen. 1760 kaldtes han af Maria Theresia
til Wien, men efter noget over 20 Aars be-
remmelige Virksomhed der vendte han tilbage

til Italien. Han dede i Vicenza 11. Dec. 1799.
Hans Hovedvaerk er Pralectiones theologicw
(I—IX, 1788-93); det bicrer paa fl. Punkter
Spor af Forf.'s jansenistiske Aandsretning.
Geba, Praestestad i Benjamins Stamme (Josvu

21, 17), l
1
/, Mil Nord for Jerusalem, forskellig

fra det sydligere liggende Gibea, som det frem-
gaar af Jes. 10, 29. Byen bencstedes af Asa
(1 Kong. 15, 22) og naevnes som Judas Nord-
grtense (2 Kong. 23, 8; Zak. 14, 10). Lands-
byen Djeba paa Sydsiden af Suvenitkleften er
det gamle G. I den hebr. Tekst maa der i

Dom. 20, 10, 1 Sam. 13, 16 lasses Gibea (som
i dsk. Overs.); i 2 Sam. 5, 25 staar G., hvor
der med 1 Kren. 14, 16 snarere skal lteses

Gibeon. L. G.
Gebal. 1) En fenikisk Kyststad mellem

Tripolis og Beirut, gr. Byblos (Hes. 27, 9).

Beboere af G. nsevnes Josva 13, 5; 11 Kong.
5, 32 (Dsk. Overs. 5, 18) skal derimod for-

modentlig Iseses etVerbum: >de gjorde Rand-
fngerc. — 2) En senere (arab.) Bcna:vnelse paa
den nordlige Del af Edoms Bjergland, der efter

Eksilet beboedes af arab. Stammer, sserlig

Nabateerne. I Ps. 83, 8 naevnes saaledes Gebal-
iterne ved Siden af Edomiterne mellem andre
fjendtlige Nabofolk. L. G.

Gebauer, Johan Christian, f. i Kbhvn 6. Dec.
1808, d. ssteds 24. Jan. 1884, havde fra sin

Fader, den bekendte Dyremaler G., arvet kunst-
nerisk Ankeg, der tidlig rebede sig navnlig

paa det musikalskc Omraade. Som Dreng kom
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ban til sin Farmoder i Christiansfeld. Efter

at have fuldfort sin Skolegang der, vendte han,

18 Aar gammel, tilbage til Kbhvn, hvor han
med stor Iver studerede Musik hos Fr. Kuh-
lan, senere ogsaa hos Weyse, P. C. Krossing

og I. P. E. Hartmann. Han blev en udmaerket
Musiker, saerlig at ntevne i 3 Retninger, som
Organist, Musikteoretiker og Komponist. Som
Organist virkcde han siden 1846 ved St. Petri

Kirke, siden 1859 ved Helligaandskirken 1

Kbhvn. Hans Biograf, Madsen-Steensgaard,

siger on ham i et lille Mindeskrift (Kbhvn
1894): »Han var Organist i Ordets egentlige

Betydning. Aldrig gik han om Helligdagen

den vante Gang til Kirken, for han i sit Hjem
havde laest Dagens Evangelium, og faa Organister

var som han >forberedte< til Gudstjenesten*.

Som Musikteoretiker var G. meget sagt i Egen-

skab af Larer, flk som saadan megen Betyd-

ning for den opvoksende Slaegt af Musikere,

ikke mindst efter at Gade ved Musikkonser-

vatoriets Stiftelse (1866) havde ansat ham der

som Ijerer. Han bearbejdede Richters »Har-

monilsere< paa Dsk og forfattede mindre teo-

retiske Ljereboger. Som Komponist bar G.

isaer gjort sig bemaerket ved sine indtagende,

melodibaarne Sange. Hans Berneviser staa

hejt, ligeledes bans Melodier til Psalmer og
aandelige Sange, hvoraf flere bar vnndet fast

Borgerret, >Saa vil vi nn sige hverandre Farvel<,

»Den store, hvide Flok«, >Hyggelig, rolig* og

fl. Han holdt ievrigt paa den gamle, simple

Koral og var en Modstander af de >livlige<

Melodiers Stilloshed. En Artikel, ban skrev

>Om Menighedssangen<, viser nans rene Smag
og varme Hjerte. A. H.

Geber, en af Salomons 12 Gnvernerer (1 Kong.

4, 19); bans Distrikt laa 0st for Jordan, rime-

ligvis Syd for det i V. 13 naevnte. I Slutn.

af V. 19 lies: >og en Befalingsmand var over

alle Befalingsmaendene i Landet«. L. G.

Gebhard af Eichstadt, se Pave Victor II.

Gcbhard Trachsess, Friherre af Waldburg,

f. 10. Nov. 1547, blev 1577 valgt til iErke-

biskop og Kurfyrste i Koln af Kapitlets protest,

og lnnkne kat. Medlemmer. Da han gik for

en god Katolik, lod sig praestevie og besvor

Tridentinum, afviste Kurien Klagen fra bans
Modkandidat, Hertug Ernst af Baiern, og stad-

faestede nans Valg 1580. Men omtrent sam-
tidig traadte G. i Forhold til Agnes af Mans-
feld og besluttede at aegte hende; i den An-
ledning erklserede han sig selv for Conf. Aug.
og stillede Valget af Konfession frit i Stiftet.

Hans Forseg paa, trods dette, at bebolde iErke-

stolen mislykkedes dog; han blev afsat, og
Hertug Ernst, der var berygtet for sit usaede-

Bge Liv, blev enstemmig valgt i nans Sted.

Det kom nn til aaben Kamp i den saakaldte

ik&lnske Krig<, men Gebhard led afgerende

Xedertag. Han dede i Strassbnrg d. 21. Maj
1601. Saavel G. som Hertug Ernst, der blev

baaren frem af Modreformationens staerke

Beige, bore til det 16. Aarh.s mindst tiltalende

Personligheder (Lossen, Der Kdlnische Krieg,

I—II, 1882 og 1897). Kn. H.
Gebhardt, OskarLeopold von, f. 22.Juni 1844

i Wesenberg i Estland, studerede i Dorpat,

Tubingen, Erlangen, Gdttiogen og Leipzig, blev

1875 Assistant ved Universitetsbiblioteket i Leip-

zig, 1876 Kustos 1 Halle, 1880 Underblbllotekar
i Gottingen, 1884 Blbliotekar og 1891 Afdelings-

direkter ved det kgl. Bibliotek i Berlin, 1893
Overbibliotekar og >ord. Honorarprofessor fur
Buch- und Schriftwesen< ved Unlversitetet i

Leipzig. G. er bekendt som Udgiver af bibelsk
og gammelkristelig Literatur, og af bans tal-

rige Arbejder kan fremhaeves: Graccus Venetut
(Leipz. 1875), Nov. Te»t. Graeee (11. Opl. af
den Theileske Stereotypudg. 1875, senere i flere

Oplag), >Das N. T. griechiscb und deutschc,

(1881, ogsaa i flere Oplag), Noo. Test. Graeee
efter Tlschendorf (1881, ligeledes i flere Opl.),

Editio minor (1887), The miniatures of the Ath-
burnham Pentateuch (Lond. 1883), Ein Buchcr-
freund in Bobbio (Leipz. 1888). Sammen med
Harnack og Zahn udgav han Patrum aposloli-

corum opera (Leipz. 1875—78, ed. minor 1877),

og med Harnack alene Codex Graecus purpu-
reus Bossanensis (1880) og siden 1882 >Tezte

und Untersuchungen zur Geschichte der alt.

chr. Litteratur<. Seh. P.

Gebim, et ukendt Punkt lidt Nord for Jeru-
salem (Jes. 10, 31).

Gedalja ellcr Gedaljahu. 1) G., Ahikams
Sen, af fornem jedisk Slaegt, en Tilhaenger

af Jeremja, blev efter Jerusalem* Indtagelse

(586) af Kong Nebukadnesar gjort til Statholder

over det fattige, tilovcrsblevne Folk i Juda
(Jer. 40, 5; 2 Kong. 25, 22) og begyndte fra

Mispa Nordvest for Jerusalem paa en sund
Maade at samle og organisere det haardt med-
tagne Folks Rester under Kaldaeernes Over-
herredemme. Allerede efter 2 Maaneders Forleb
blev han dog fornederisk myrdet af Ismael, en
Mand af den kongelige Slaegt, paa den am-
monitiske Konge Baalis's Anstiftelse (Jer. 40 og
41). Af Frygt for Nebukadnesar flygtede der-

efter mange af Joderne til iEgypten. Efter-

tiden mindedes med god Grund G.s Mord ved
en aarlig Faste den 3. i 7. Maaned, Tisri (Sak.

7, 5. 8, 19). G.s Fader, Ahikam, der ogsaa
nsevnes 2 Kong. 22, 12, reddede under Joja-

kims Regering Jeremjas Liv (Jer. 26, 24). Bedste-

fadercn Safan identiflceres ofte med Josias's

Statsskriver S. (2 Kong. 22, 8); men paa Grund
af 2 Kong. 22, 12 synes dette at v«re tvivl-

somt — 2) G., Pashurs Sen, nsevnes Jer. 38,

1

blandt de mod Jeremja fjendtlig sindede Stor-

maend ; hans Fader Pashur er rimeligvis den
i Jer. 20 omtalte Prssst. — 3) En af Davids
levitiske Sangere (1 Kren. 25, 3. 9). — 4) Pro-

feten Sefanjas Farfader (Sef. 1, 1). — 5) En
af de Maend af selve den yppersteprsestelige

Familie, der paa Esras Tid havde taget hed-

enske Hustruer (Esra 10, 18 f.). L. G.

Geddie, John, f. i Skotland 1815, voksede
op 1 Ny-Skotland med Missionstanker fra sin

Barndom, men var ferst i 7 Aar presbyteriansk
Praest paa Prins Edwards 0. Han Sk sit

Kirkesamfund til at optage en Mission i Syd-
havet og gik selv derud 1846 som dets ferste

Missionatr. Sin Arbejdsmark fandt han 1848

paa Anejtjom, Ny-Hebriderne, blandt en vild

og mordersk Bcfolkning, hvis Tillid og Hen-
givenbed ban vandt, saa han 1852 kunde debe
de ferste 13. Sammen med en anden presbyteri-

ansk Missionatr, Inglis, der kom derud fra Skot-

land, fik han hele 0en kristnet, og efter hans Ded
1872 i Geelong i Victoria indsattes en Minde-
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176 Geddie — Gehenna.

tavle i den af G. opferte Kirke paa Anejtjum
med den Indskrift: >Da G. landede, fandtes

ingen Kristen her; da han dede, var her ingen
Hedning mere*. V. Sn.

Geden, John Dury, eng. Metodist, f. i Ha-
stings 4. Maj 1822, Prof, i Hebr. i den wesley-

anske Pnesteskole i Didsbury ved Manchester,

d. 1886, var Medlem af den Komite. der 1870
—85 reviderede den eng. Overs, af G. T.
Geder (3 : ommuret, befrestet Plads), et kanaa-

nreisk Kongesjede, erobredes af Josva (Josva

12, 13); formodentlig dct samrac som Bet-gader

i Juda Bjergland (1 Kron. 2, 51). 1 1 Kren.

27, 28 omtales Gederiten Ba'alhanan. L. G.

Gedera (Josva 15, 36 og 1 Kren. 4, 23 — hvor
dsk Overs. >indhegnede Steden), en By i Juda
Stammes Lavland, det nuvserende Djedlrc.

Herfra (?) Gederatiten Josabad af Davids Mzend
(1 Kren. 12, 4). L. G.

Gederot, ogsaa i Juda Stammes Lavland
(Josva 15, 41), erobredes nnder Ahas af Filist-

erne (2 Kron. 28, 18). Kan muligvis idcntifi-

ceres med Katra Sydest for Jabne og med Ke-
dron (1 Mak. 15, 39, 41). L. G.

Gederotaim (Josva 15, 36) er muligvis kun
en gl. Glosse tit det forangaaende Gedera, idet

der foruden G. er nsevnt 14 Byer. L. G.

Gedicke, Lampertns, tysk Priest og Psalme-
digter, fodtes i Altmark 1683, kom 1701 til

Halle for at studere Teologi. Der traadte han
i neje Forhold til A. H. Francke, blev Lerer
ved Vajsenhuset, 1709 Hserprrest for et Garder-
regiment i Brabant og 1717 Garnisonsprsst
i Berlin. Han dede 21. Febr. 1735. Han er

Forf. til Psalmen: >Hvor Gud mig ferer, gaar

jeg glad', der er oversat af H. A. Brorson.

Gedor. 1) En By i Juda (Josva 15. 58, jvfr.

1 Kren. 4, 4. 18 og 12, 7), genfundet i Rul-
nerne Djedur Nord for Hebron. I 1 Kron. 4,

39 skal der med den alex. Overs, ksses Gerar.
— 2) En Benjaminit (1 Kren. 8, 31. 9, 37). /-. G.

Geet, Jacobus, Landprovst i Osterbotten i

Finland, Sen af Borgeren Sigfrid G. i Naden-
dal, Spr. i Storkyro 1550—87; kaldtes paa
Grand af sin Kigdom og Indflydelse >Kyro's
Storfyrste<. Han stod i hej Gunst hos Erik
XIV, der gav ham Forleninger, som satte

ham i Stand til at optrtede som Mscen over-

for Kirkerne i bans Menighed. Han indferte

Johan Ill's katoliserende Liturgi. A. N.
Geffckcn. 1) Friedrich Heinrich G.. f. i

Hamburg 9. Dec. 1830, virkede som Diplomat
i Fristedernes Tjeneste, dernaest som Syndicus
i Hamburg fra 1869, indtil han blev stats-

videnskabelig Professor i Strassburg (1872—82).
G. har skrevet en Ra?kke polit. Skrifter, samt
>Staat u. Kirche in ihrem Verhaltniss, gesch.

entwickeltc (1875) og >Dle vdlkerrechtliche

Stellung des Papstes< (1875). Hans ntere For-
hold til Kejser Friedrich og Offentliggerelsen

afdennesDagbog(i » Deutsche Rundschau* 1888)
paadrog ham Bismarcks Vrede; G. blev faengslet.

men frikendt. D. 30. Apr. 1896. — 2) Jo-
hannes G., Kirkehistoriker og Hymnolog, f.

20. Febr. 1820, Prest ved St. Michael i Ham-
burg, ded 2. Okt. 1864. G. arbejdede ivrigt for

Gustav Adolfs-Forenlngen og for Hamburg* hi-

storiske Forening, hvis Formand han var. Hans
betydeligste Skrift, >Der Bilderkatechismus des
15. Jahrh.s und die kat. Hauptstficke in dieser

Zeit< (I, 1855), giver et vigtigt og fordomsfrit

Bidrag til Tiden lige far Ref. Af bans mange
mindre Skrifter maa is«r ntevnes de 2 Foredrag
over »Das kircbl. Hamburg vor 100 Jahrenc

(1860). Kn. H.
Ge-harasim (1 Kren. 4, 14; Neb. 11, 35),

•Arbejdernes Dal<; Rainerne Hirsha 0st for

Lydda svare vel hcrtil. L. G.

Gehasi (Gehazi), gr. og dsk. Overs. Gi-
hesi, en Mand, der fulgte med Profeten Elisa

og tjente ham. Han omtales i Fortaellingcn

om den sunamltiske Kvinde (2 Kong. 4,

8—37) og det dermed sammenherende Stykke
2 Kong. 8, 1—6 (vel ogsaa 4, 43). Han segte

at tilvende sig Fordel af Na'amans Hel-

bredelse (2 Kong. 5, 20 f.); til Straf blev
han selv spedalsk. G.s Karakter og dybe Faid
minder om Judas; nans Praktiskhed var blandet
med Lavsind, der tneder afstikkende frem over-

for Elisas a?dle og hellige Tsnkemaade (4, 27
og sserlig 5, 16 sammenlignet med V. 20). L. G.
Gehenna. Ordet G. stammer igennem den

aram. Form ge-hinnam fra det hebr. ge-hinnom
a: Hinnoms-Dalen (Josva 15, 8. 18, 16; Neh.
11, 30), der ogsaa kaldes ge-ben-hinnom (Hin-
nom-Sens Dal, Josva 15, 8. 18, 16; Jer. 7, 31. 32.

19, 2. 6) eller ge-bne-hinnom (Hinnom-Sonners
Dal, 2 Kong. 23, 10 Ktib.; 2 Kron. 33, 6 i

alex. Overs.). 1 topograflsk Henseende var det
en Dal paa Sydsiden af Jerusalem (se Art. Hin-
noms Dal). Men Navnet er gaaet over i den
relig. Brug til Betegnelse af de ugudeliges Pine-
sted efter Dommen. Saaledes trteffe vi det
ogsaa paa Kristi og Apostlenes Tid i N. T.

At netop denne Dais Navn er kommet til

at betyde Helvede, har sin historiske Oprind-
else fra, at den under Kongerne Ahas, Manasse
og Amon blev Scenen for de umenneskeligste
af alle Afgudsofre, hvor Foneldre paa en Aiter-

plads, der kaldtes Tofet, bnendte deres Bern
som Ofre til Molek (Molok 2 Kong. 16, 3. 21, 6;
Jer. 7, 31. 19, 5. 32, 35); denne Kultus varede
ved, indtil Josias vanhelligede Stedet (2 Kong.
23, 10). Om Bernene bleve slagtede ferst, bvad
Hes. 16, 20. 21 kunde tyde paa, eller, som det
skete i Karthago, og Rabblnerne berette, bleve
bnendte levende, er ikke afgjort; men denne
forfaerdelige Dyrkelse synes at have givet Dalen
Navn; thi, da alle Steder, hvor den nievnes,

ogsaa de i Josva Bog (af Kildeskriftet P), ere

fra Tiden efter den omtalte Afgudsgru, llgger

det nermest at tage »hinnom« ikke som Navn
paa en (ubekendt) Person, men appellativisk =
Jammer (jvfr. arab. hanna: sukke, jarnre), saa
at Navnet med Hentydnlng til Bernenes Skrig
betyder >Jammerdalen< eller >de (den) jam-
rendes Dal«.

Efter at vaere bleven besmlttet af Afguds-
sktendselen blev Hinnoms-Dalen som sagt gjort

vanhellig af Josias, og dette er, i Forbindelse
med Jeremjas's Forbandelse over den (Jer. 7.

32. 33. 19, 6f.) et vssentligt Led i Ordets
Omdannelse. Forskellige Ting tyde paa, at
den urene Dal blev et Samlingssted for Urcn-
hed. Allerede Jer. 19, 2 kaldes Porten ud
imod den: >Skaarenes Port<, og Jer. 31, 40
(maaske fra en senere Haand) tales om den
som >Dalen med Aadslerne og Asken< ; i Jes.

66, 24 (eftereksilsk), hvor de frommc skulle

>gaa ud« af Jerusalem og sc paa Ligene af de
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frafaldne Mtend, kan aabenbart heller ikke
vaere ment andet end Hiniiomsdalen. Dette
stemmer med, hvad Rabbi Kimchi langt Uengere
ned i Tlden (d. 1235 e. Kr.) siger, at >Ge-
hinnam< var et foragtet Sted titer ved Jeru-
salem, paa hvilket man henkastede Affald og
Llg, og der var der stadig en lid til at braende

hint Affald og Benene; derfor kaldes billedlig

de ngudeliges Dom >Gehinnam<. Om Ordet
»stadig« ter betones, er vel et Spergsmaal.
S'andsynligvis bleve Ligene af henrettede For-
brydere, til hvis Straf i visse Tilfselde Op-
braending fojedcs som Sksrpelse (jvfr. 1 Mos.
38, 24; 3 Mos. 20, 14. 21, 9; Josva 7, 15),

bnendte paa dette vederstyggelige Sted. Hvad
andet skulde der ogsaa sigtes til i Mt. 5, 22
(Ildens Gehenna), hvor Gnds Straf over Vredens
forskellige Grader anskueliggeres ved Analog!
fra den jordiske Rettergang i de tre Trin: at

stilles for den almindelige Domstol, for det
heje Raad i Jerusalem, og endelig at Andes
skyldig til baade at lide Deden og tillige op-
braendes udenfor i Hinuoms-Daleu?

Iovrigt var G. for Jederne ingenlunde kun
et Billede paa Helvede, men de troede, at Gud
i den messianske Dom virkelig vilde gore selve

dette Sted til de frafaldnes og ondes Straffe-

sted; dette ses tydelig af Henoks Bog, 4. Esra
og allerede Jes. 66, 24, og svarer til, at det
jordiske Sion skulde blive Midtpunktet i Mes-
sias's Kongerige, og ligeledes til den Tanke, at

de fromme med egne 0jne skulde se de ugude-
liges Straf. Som Herren spaltede Jorden, saa
at den opslugte Korah og hans Bande, vil nan
i Dommen aabne Hinnoms-Dalen og lade alle

ogudelige opsluges af Ilden, der allerede bnendte
nnder den. Thi dette har endelig vteret med-
virkende til at taenke sig den kommende Dom
just her, at Stedets egen Natur ledede Tanken
hen paa sligt; der opsteg nemllg af Naturen
Rag i Dalen fra underjordisk lid, hvorom Tal-

mud taler og kalder det Sted Helvedes Mun-
ding >ved to Palmetneer, mellem hvilke en
Reg stiger op«. Egentiig var G. knn Straffe-

stedet for de frafaldne og frtekke i Guds eget

Folk, men Bestemmelsen udvidedes til ogsaa
at gslde andre, som det laa mer efter de pro-

fetiske Udsagn om Hedningernes knusende
Nederlag udenfor Jerusalem (Joel 4, 12 f. [dsk
Overs. 3, 17 f.J, Jes. 30, 30—33, Sak. 14, 3f.).

Som vi mode Ordet G. i N. T., er det for-

beredt gennem den eftereksilske Jededoms
mterkelige Udvikling m. H. til Forestillingen

om det hinsidige Liv og er forst pneget, da
Troen paa en endelig Dom og Opstandelse
modnedes. Hovedstedet heroin er Dan. 12, 2
med den dobbelte Udfoldelse: somme opvaagne
til et evigt Liv, og somme til Skam, til evig
Afsky. Et fremragende Led i denne sidste

Tankes Udvikling har aabenbart allerede Jes.

66, 24 vaeret (Ormen, der ikke der ; Ilden, der
ikke slukkes); jvfr. Sir. 7, 17 (dsk Overs. V. 18).

Judit 16, 17 (dsk Overs. V. 20. 21), ogsaa Mk.
9. 48. Selve Ordet G. Andes ikke i G. T.,

heller ikke i Apokryferne, men derimod i de
pseud-epigrafiske Apokalypser og i Farisssernes
Undervisning. Fremfor alt er Henoks Bog
(fra Slutn. af 2. Aarh. f. Kr.) af Betydning.
Den skelner allerede i Dedsriget (Sheol) mellem
forskellige Opholdssteder for de dede som en

Klrke-Lokidkon for Nordea. H.

foreleblg Gengasldelse (Kap. 22); men med
Messias's Komme lndtraeder Dommen over de
frafaldne Israeliter; de retfaerdige samles da i

Paradis paa Sion, men de ugudelige blive kastede
i >den forbandede Dals< lid (Kap. 27. 90, 26)

ved Siden af, og Israels hedenske Forfelgere i

et andet Ilddyb (90, 24). Efter Messiasrigets

Tid skal saa tilsidst Himmel og Jord fornyes,

og de faldne Engle bundne med Laenker kastes

i den store lid (91, 15—17. 56, 3—6). Paa
lignende Maade 4. Esra, der efter det mes-
sianske Rige forventer Verdensfornyelsen med
de ugudeliges Fordemmelse i 'Gehennas Ovnc
(7, 36).

G. udtrykte altsaa en evig Dom over de
ugudelige. Der Andes ikke i Apokryferne og
Pseudepigraferne nogen Stette for Tanken om
et Ophar af den i Retning af Apokatastasls,

og Farlsaeerne laerte ligesaa en evig Straf (Jo-

sefos's Arkaeol. XVIII 1, 3; Jed. Krig II 8, 11.

14). I Skolernes Spekulationer og navnlig i

Talmud (jvfr. Weber >Judische Theologicc) er
G. dog ogsaa taenkt som et Renselsessted for

Israels Vedkommende med endelig Frelse for

dem, der have Omskterelsens Tegn. Men disse

eller lignende Tanker hist og her om en endelig

Tilintetgerelse have ikke haft nogen Magt i

Folkets Tro, med hvilken Kristus og Apost-
lene havde at gore.

I N. T. er det i Kristi Taler hos de 3 ferste

Evangelister og i Jakobs Brev, vi traeffe Navnet
G., medens Apostlene senere overfor Hedning-
ene naturligvis brugte andre Udtryk. Ordets
strenge Forstaaelse fremgaar af N. T.s eskato-

logiske Udsagn i det hele, f. E. >den evige

Ild<, >uslukkelig Ild<, >Ildovnen<, >Udseenc
Bibelovcrstettelserne burde skelne mellem Hades
(i G. T. Sheol) = Dedsriget og G. = Helvede.

Samtllge de Steder, hvor G. forekommer i N.
T., ere: Mt. 5, 22 (hvor selve Hinnoms-Dalen
menes, men rigtignok Skridtet til G. ikke er
stort); 5, 29. 30. 10, 28. 18, 9. 23, 15. 33. Mk.
9, 43. 45. 47'; Lk. 12, 5; Jak. 3, 6. — I maerke-
lig Afsvskkelse forekommer G. i moderne Sprog
som fr. gine, hvoraf vort >genere<. L. G.

Geiger, Abraham, en af den moderne Jede-
doms betydeligste Forluempere, fedtes 24. Maj
1810 i Frankfurt. Som Rabbiner i Wiesbaden
fra 1832, i Breslau fra 1838, i Frankfurt fra

1863 og i Berlin fra 1870, traadte han i Skran-
ken for en reformeret Jededom, der i mange
Stykker bar Nyrationalismens Maerke. Han
mente, at Jededommens Forfald stammede fra

den >onde gammel-talmudiske Aandf , der var
traengt ind blandt Rabbinerne, som vare blevne
>bortvendte fra videnskabelig Syssel< ; Talmud
forkastede han derfor, og vilde genfede Jede-
dommen ved Videnskabens Hjaelp. Efterhaanden
angreb han skarpt de fleste af Jedernes hellige

Skikke (saaledes Omskaerelsen, som han kaldte

»en barbarisk Skik<, Splselovene, Sabbatsbudet
osv.). Sine Tanker fremsatte han i sit >Wis-
senschaftliche Zeitschrift fur judische Teologle<

(1835—47) og andre Skrifter. I Frankfurt ud-
gav han >Das Judenthum u. seine Geschichte<
(1864—7 1)med bitre Angreb paa Kristendommen.
Rabbi Hillel opstilles heri som vor Frelsers straa-

lende Modbillede (mod ham skrev Fr. Delitzsch

sin lille MonograA >Jesus und Hillel*). I Berlin

traadte adskillige Nyrationalister nnder hans
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178 Geiger — Geijer,

Paavirkning over til Jededommen. G. dede i

Berlin 1874 (Fr. Nielsen, Karakteristiker og
Kritiker, 1884, 208 f.). Kn. H.

Geijer, Erik Gnstaf, Sverigs beromteste Hi-

storleskriver, derhos Digter, Tanker, Taler,

Tonekunstner af hoj Rang, udmterket og ind-

flydelsesrig i sit Kald som akademisk Lserer.

G. bar desuden, om end mere indirekte, ved to

betydningsfulde Vendepunkter i bans Fsdre-
lands Historie, ved Tiden omkring 1809 og i Be-

gyndelsen af Fyrrerne, som Forfatter givet Ind-

laeg af stor politisk Betydning. G.s Statue (af

Borjesson) med den symbolske Figur, G.s Tanke,

paa Sokkelen pryder med Rette Pladsen foran

den nye Universitetsbygning i Upsala som
Vidnesbyrd om det bedste og mest sseregne,

den uppsvenske Hojskole ejer. — G. blev fodt

i W&rmland 1783. Han opvoksede i et hejt

dannet, alvorligt, gudfrygtfgt, men livsglad og
gsestevenligt Hjem. G. blev Student i Upsala
1799. Blandt bans Yndlingsstudier i de farste

Aar indtog Rousseaus Skrifter en fremtredende
Plads ved Siden af de stedvanlige klassiske

Studier. Blandt de Lterere, som mest ind-

virkede paa ham, var Filosofen Benjamin Hdijer

(se d. Art.). Dennes Skrift om pragmatisk Hi-

storieskrivning har faaet en herlig Illustration

1 G.s Forfatterskab. G.s forste Skrift, >Areminne
dfver Sten Sture d. aldre<, fremgik nsermest af

tilfaeldig Anledning. Det var et Konkurrence-
emne, fremsat 1803 af det sv. Akademi. Det
blev belonnet med Prisen, og derved vandtes

mere, end der tilsigtedes, nemlig et Bevis paa
Alvoren i G.s noget uregelmsessige Studier.

Nys trolovet rejste G. 1809 til England. Her
modtog han stterke Indtryk af Landets frie

Forfatning og de religiose Forhold. Denne
Omstsendighed bar haft stor Betydning for

bans Udvikling; dog har Sverigs egen gamle
Historie med dets Frihedsforhold fra Arilds

Tid vteret endnu mere afgerende for hans hi-

storiske og filosofiske, saa vel som for hans reli-

giose Opfattelse. Tidlig forstod han at skatte

sit Folks, baade i politisk og religies Henseende
fremragende Stilling blandt Europas Nationer

i nyere Tid. Efter sin Hjemkomst folte han
det som sin Pligt sammen med nogle aande-

ligt beslngtede samtidige at bidrage kraftigt til

Ftedrelandets Rejsning efter Ulykkerne i Aarh.s

Begyndelse. Han vilde genoplive den segte

nordiske Aand og fremdrage de Skatte, som
gennem vor Historie udgjorde Sverigs og hele

Nordens uafhiendelige og rent aandelige Ejen-
dom. Han blev en af >G6tiska fdrbundet«s

Stiftere og i dets Begyndelse den egentlige

Sjsel deri. Ogsaa med den Kreds, som efter

Tidsskriftet »Fosforus« flk Navnet >Fosforist-

erne«, stod G. i na;r Forbindelse, og han deltog i

denne sv. romantiske Skoles Strebcn. Fos-

foristerne vare bans Kammerater i Upsala, da
han 1806 blev Dr. phil, 1816 ekstraord. Ad-
jnnkt og 1817 Prof, i Historie der. I denne
Stilling blev han til sit Livs Ende. Tilbudet
om at indtrtede i Regeringen afviste han, lige-

som Udnsevnelsen til Biskop i Karlstad. Hans
Virksomhed blev kun afbrudt ved Rigsdags-

hverv og Forskningsarbejde i Arkiver.

Forholdet til Romantikens saakaldte bisto-

riske Skole blev afbrudt 1838, ikke saa meget
ved en iEndring i G.s Opfattelse, som ved hans

bestemtere Formulering af et Program, som
syntes at staa i Strid med denne Skole. Heri
bestod G.s saakaldte Frafald. Nye Tanker 1

Retning af Fremskridt, og sterllg af Personlig-
hedsprincipets Hsevdelse over for Standsprin-
cipet, hilste han med Bifald og gav dem selv
dybere Udvikling. Overhovedet saa han for-

haabningsfuldt hen mod samtidige Frlheds-
bestrsebelser i Europa.
Hvor G. som Historieskriver staar hojest,

enten i sin stort anlagte, men ikke fuldferte

>Svea rikas hafder<, eller i sin ogsaa ufuld-

endte >Svenska folkets historia< (ogsaa ndg.
paa Tysk som Del af >Gesch. der europfii-

schen Staaten<), eller i sin mere sammen-
trsengte, men storslaaede Behandling af Hoved-
epokerne i Sverigs Historie, som ikke behand-
ledes i de store Arbejder, dels af almenmen-
neskelige Emner af vigtigere Betydning, og til-

sidst i sine Foreltesninger over >Manniskan*
historia«, er ikke let at afgere. Alle Steder
er han den trteffesikre Realist, men stedse

tillige i sin Bedommelse en sand kristen Idea-
list af dyb moralsk-religies Karakter. En
kristen Historieskriver >af Guds Naade< maa
han i Sandhed kaldes.

Ligesom han som Historiker stedse viser sig

som den kristne Filosof, saaledes er hans Fi-

losofi preget af segte historisk Sans. Heri
udraterker G. sig fremfor C. J. Bostrom (I,

371). Begges Filosofl var en Personlighedens
Filosofi, hos Bostrom dog med ensidig intellek-

tualistisk Overvurdering af Forstanden med
dens aprioriske Evighedsindhold, hos G. nden
Ensidighed; Samvittigheds- og Hjertelivet samt
den historiske Udvikling flk deres Ret til-

kendt. Historien selv er for G. en evigheds-

fyldt Virkelighed, og det evige er for ham frem-
for alt det personlige Kserlighedsliv. Begge de
Tcnkere, som i Aarh.s sidste Halvdel stserkest

have indvirket paa Ungdommens dybere Ud-
dannelse, Pontus Wikner og Viktor Rydberg,
have mere fortsat G.s FilosoS end Bostrfims.

Ogsaa over for den tyske Almenhed har G.
saavel historisk som filosofisk udtalt sig om
>Tidens kirkelige og religiose Spergsmaalf i

et Skrift med denne Titel. Som Religionsfilo-

sof kan G. siges at vaere Banebryder for den nye
Religionsfilosofi, der synes at arbejde sig mere og
mere frem. Han har nemlig ikke blot hrevdet, at
Filosofiens hojeste Begreb, det hojeste Vtesen,

er it med Religionens hojeste Begreb, det
umiddelbart religiost opfattede Begreb: Gud,
men har desuden ikke alene med Schleiermacher-

hievdet Religionens Selvstsndighed og Frihed,

men bestemt Religionen som Mennesketilvscr-

elsens hojeste Livsomraade, fra hvilket Filoso-

flen ene kan vinde, hvad den behover for en
tilfredsstillende Verdensforklaring. G. sammen-
blander saaledes hverken Religion og Religions-

filosofi eller setter Religionen ved Siden af eller

under Filosofien.

Sin musikalske Gave lignede G. selv ved en
af de 5 Fingre, hvormed hans Haand var ud-
rustet. Skont Dilettant har han dog kompo-
neret Stykker af uforgsengelig Skonhed og bar
af sin fortrolige Ven, den beromte Musiker A.

F. Lindblad, faaet det bedste Vidnesbyrd. Ved
den Tillid, J. O. Wallin nsrede til G., bar
denne ovet stor Indflydelse paa Bestemmelsea
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af den Koralbog, som sknlde gtelde for den
sv. K.s 1819 ndgivne Psalmebog, den Haeff-

ner'ske. I ntevnte Psalmebog ere ogsaa nogle

herlige Psalmer af G. optagne, som H. Schar-

tau har karaktertseret med sit hejeste Udtryk

:

•Marker af aandelig Kaldelses Poesic Senere
Psalmebogskommissioner med snsvrere Syns-

kreds have segt, om end forgaeves, at faa G.s

Psalmer ndeladt af vor Psalmebog. Af G.s

Veltalenhed eje vi Praver i bans >i£reminder<
og Taler 1 >Svenska Akademien< (bl. a. over
WalUn og Tegner). Men Ikke mindre stor-

slaaet bar ban vseret som Taler, naar ban
stod over for den akademiske Ungdom. Som
politisk Taler havde ban ikke samme Rang,
og ban bar her mere virket som aandelig

Sedemand end som egentlig Politiker. Pro-

fessoren G., Manden blandt den studerende
Ungdom, selv Student ud og ind — det er

hans rette Signatur. Bedst er G.s Billede tegnet

af A. Nyblaus i >Den fllosofiska forskningen

i Sverige fran slutet af 18. arhundradetc Her
er ogsaa gjort Rede for Religionsprocessen

mod G. og for hans Stilling til Skandlnav-
ismen, hvor G. handlede i Overensstemmelse
med sin skandinavisk sindede Konges Onsker.
Ligeledes udvikles der G.s dybe Tanker om
de store paedagogiske og sociale Spergsmaal,

som endnu sage deres Loaning. P. E.
Geiler af Kaisersberg, beromt middelalder-

UgPnedikant, f. 16. Marts 1445 i Scbaffhauscn,
som da stod under 0sterrig, studerede i Frei-

burg, hvor han 1464 blev Mag. art, og 1 Basel,

hvor han 1475 blev Dr. theol. Her traf han
Sebastian Brant (I, 380). 1476 vendte han til-

lage til Freiburg, og der begyndte han at

pnedike. Det store Ry, der gik af hans Pras-

dikener, bragte Biskoppen af Wurzburg til at

indkalde ham som Prasdikant med 200 Gylden
i Len. Paa Vejen til Wurzburg kom G.

til Strassburg, og der holdt man saa fast paa
ham, at ban blev 1 Byen til sin Ded, beundret
og frygtet paa Grund af sin djasrve Veltalen-

hed, der ikke tog Hensyn til Stand og Stilling,

men tugtede Prassteskabets Synder og Brist

lige saa godt som Lasgfolkets. Han var helt

og bolden en romersk Katolik, begejstret for

>den aedle Dialektik< (Skolastiken), rengstelig

for Humanismen, fuld af middelalderlig Over-
tro paa Hekseri, Spegelser og Stjernetyderi, en
Ven af Valfarter og en Lovpriser af de gode
Gerninger. AUe, der kom til Strassburg, vilde

here den beromte Prasdikant, som mente, at

Antikrlstens Tid var i Frembrud, og at Gud
vilde straffe Kristenhedens mange Synder ved
at sende Tyrkerne over dem. En af G.s

irrigate Beundrere var Kejser Max, der gjorde
ham til >kejserlig Kapellan<. Han dede 10.

Marts 1510 og blev bisat nedenfor Prtedike-

stolen i Strassburg Domkirke. Hans aeldste

Skrifter ere udg. af Dacheux (Freib. 1882); en
•renaetc Udg. af hans Skrifter skyldes Ph. de
Lorenzi (1—IV, Trier 1881—83). Jvfr. L. Da-
cheux, Un reTormateur cath. a la fin du XVe
slecle (Paris 1876).

Geisa, ungarsk Hertug 1 10. Aarh., egtede
Hertug Gylas's Datter Sarolta. Derved kom
EvangeUet til G.s Hovedstad Gran, men Kri-
stendommen ved bans Hof var kun »slov og
lm)ken<. Kn. H.

Gelssel, Johannes von, rom.-kat jErkebiskop
og Kardinal, blev fedt 5. Febr. 1796 1 Gimmel-
dingen i det baierske Rhinpfalz. 1815 kom
han i det af Liebermann ledede biskoppelige

Seminarium 1 Mainz, og 1818 modtog ban
Prsestevielsen, 1819 blev han Professor og Reli-

gionsherer ved Gymnasiet 1 Speier, 1822 Dom-
kapitular der, 1836 Domdechant og 1837 Biskop
af Speier. 1841 blev han udnasvnt til {Coad-

jutor hos £rkebiskop Clemens August af KOln
med Ret til at blive dennes Eftertalger. Der-
med endte Striden i KOln (1, 679). 1842 blev
han praskoniseret til iErkebiskop af Iconlum
i. p., og 1845, efter Clemens Augusts Ded, blev
han endelig jErkebiskop af KOln. S. A. mod-
tog han Palliet fra Rom, og 11. Jan. 1846 skete

den hejtidelige Intronisation i Domkirken i

KOln. Som JErkebiskop i KOln gik han frem
med megen Klogskab under de vanskelige
Forhold. Striden om Hermes's Filosofi (se Art.

Hermes) blev bragt til Ende; de Farer, der
truede fra Anton Gunthers Filosofi og den
tysk-katolske Bevaegelse (se Art. Tysk-Katoli-
ker), bleve lykkelig afveergede, og G. gav Mode
paa den konstituerende preuss. Nationalfor-

samling. 1848 (19. Okt.— 16. Nov.) samledes
paa hans lndbydelse alle Tysklands rom.-kat.

Blskopper til et betydningsfuldt Mode i Wurz-
burg, hvor der blev truffet vigtige Aftaler om
Ordningen af Romerk.s Forhold 1 Tyskland.
1850 modtog han i sin Domkirke af den apo-

stolske Nuntius Kardinalbaretten ; Kardlnal-

hatten hentede han selv i Rom 1857. 1860
sammenkaldte han et Provinsial-Koncilium i

KOln, og 1861 var han til Stede ved Kronings-
hejtidelighederne i KOnigsberg. 1863 fejredes

under bans Ledelse Fuldendelsen af Domkirken,
og 1864 bleve de bl. tre Kongers Relikvier

hejtideligt bragte fra Milano. I den Festuge,

der knyttede sig til denne Begivenhed, var G.

SJ% og 6. Sept 1864 dade han. J. v. G. var
en af den rom. K.s betydeligste Bispeskikkelser

1 Tyskland, og den begunstigede Stilling, som
Romerk. indtil Kulturkampen indtog i Tysk-
land, skyldes for en ikke ringe Del hans kloge

og ufortrodne Arbejde (O. PfOlf, Cardinal v.

G., I—II, 1895—96). Ft. N.
Geitlin, Gabriel, finsk Orientalist; f. 3. Marts

1804 i Nadendal, hvor hans Fader Anders G.

var Raadmand. Han blev Student 1821; 1826
fllos. Magister og Lektor, kort efter ekstraord.

Prof, i rassisk Sprog og Literatur ved Univer-
sitetet i Helsingfors; studerede orientalske

Sprog og udnaevntes 1835 til Prof, i orientalske

Sprog. Da hans Discipel, den beromte Orien-
talist G. A. Wallin, vandt Navnkundighed, traadte

G. 1849 over i det teol. Fakultet og blev en
af de betydeligste bibelske Eksegeter, Univer-
sitetet har haft. 1861 blev han Formand i

den finske Bibeloversaettelses-Komit£; selv over-

satte han ljobs Bog (1863), Salomos Ordsprog
og Pnedikeren (1865) paa Finsk; 1864 tog han
sin Afsked og dede paa sit Pnebende-Pastorat
Esbo 12. Jul! 1871. Af bans Arbejder kan
maerkes: Russuk og svensk Lexicon, 1833—34;
Spec. acad. Pendnamek, 1835 ; Principia gram-
matices neopcrticw 1839—46; Hebreisk Gram-
matik, 1856. A. N.

GejstUge (aandelige) kaldes Kirkens Tjenere
(modsat de verdslige) med et Udtryk, der kan

12»
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180 Gejstlige — Gellert.

feres tilbage til de saakaldte psendo-isidorske

Dekretaler (se Art. Pseudo-Isidor), som drog et

dybt Skel imellem Klerikerne (spiritales, de
aandelige) og Laegfolk (carnales, de kedelige).

Gelasins. G. I blev Biskop i Rom 492.

Hans Forgsenger havde lyst Konstantinopels

Biskop Akakios i Band, fordi denne vedlige-

holdt Forbindelsen med den forhenvaerende

monofysitiske Biskop af Alexandria, Petros

Mongos. Akakios's Efterfolger Evfemios segte

Udjsevning af Striden ved at skrive venligt til

G., men denne fastholdt det uigennemforlige

Krav on, at Akakios's Navn skulde slettes af

Diptykerne. I Breve saavel til Evfemios som
til Kejseren Anastasios forsvarer G. sin Adfaerd

ved sin Paastand om den rom. Biskops Over-

hojhed over alle andre. Allermindst tilkom

der Konstantinopels Biskop nogen Sidestilling;

Kejserens Ophold i denne By kunde ikke gere

nogen Forandring heri, thi paa det religiose

Omraade havde han intet at sige. Kun i den
gl. Pagt, i Melkisedeks Person, kunde' den verds-

lige og gejstlige Magt forenes; efter Kristi Tid
ere de for bestandig udskilte, og den gejstlige

Magt er for saa vidt den betydningsfuldeste,

som Praesterne ogsaa skulle gore Regnskab for

Fyrsternes Sjaele. Den rom. Biskop var ogsaa

htevet over Synoderne, bvis Afgerelser kun
ved hans Stadfaestelse fik deres Gyldighed;

derfor kunde G. ikke anerkende som berettiget

en Henvisning til Kalkedon-Synodens Bestem-
melse om Konstantinopels Biskops heje Rang,
thi denne Bestemmelse var aldrig bleven god-

kendt af en rom. Biskop. Denne G.s Hold-

ning bevirkede, at Brndet med Konstantinopel

ikke blev hegt dengang (det skete forst under
Biskop Hormisdas 519). Blandt de verdslige

Herskere i hans mere umiddelbare Nserhed
stod han paa en spsendt Fod med Odoaker,
derimod i et venligere Forhold til den hensyns-
fulde og besindige estgottske Kong Theodorlk.
— G. bar efterladt en Rsekke dogmatiske og
polemiske Skrifter; i et af disse ytrer han sig

paa en saadan Maade om Nadveren, at det

klart deraf fremgaar, at han ikke har hyldet
Forvandlingslaeren. Af den Grand have rom.-

kat. Forskere, temmelig sikkert med Urette,

villet frakende ham Forfatterskabet. Mere
tvivlsomt er det derimod, om det er berettiget

til hans Papat at henfere Vedtagelsen af et

Dekret om, hvilke Beger der ber antages, og
hvilke Kirken maa forkaste. Der handles her
ikke blot om de bibelske Beger, men ogsaa

om Kirkefsedrenes Skrifter, af hvilke mange
forkastes, f. E. Tertullians, Klemens af Alex-

andrias m. fl. Ligeledes ntevnes i dette Dekret
de Synoder, hvis Beslutninger godkendes.
Endnu mere omstridt er det, hvorvidt det
saakaldte Gelasianske Sakramentarium
hidrerer fra ham. Gennadius samt en Del
middelalderlige Forfatteres og Haandskrlfters
Vidnesbyrd synes at tale derfor; dog er der
endnu ikke opnaaet Enighed om mere end,
at der har eksisteret et fergregoriansk Sakra-
mentarium ; hvilken Betydning G. har haft

for dets Affattelse, kan derimod ikke sikkert

siges. G. dede 496; han regnes i den rom.-
kat. K. for en Helgen. F. T. — G. II, Pave
24. Jan. 1118— 29. Jan. 1119, hed for sit

Valg Johannes fra Gaeta. Han var opdragen

i Monte Cassino og blev derfra kaldet til at vaere

Urban H's Kansler. Under denne Pave blev han
udnaevnt til Kardinaldiakon, og under Paschalis

II kreeret dertil. 1111 blev han sammen med
Paschalis II fort som Fange til Henrik V, og
han forsvarede det Konkordat, Paschalis II

havde sluttet, over for de forbitrede Kardinaler.

Efter Paschalis H's Ded blev han Pave, og
som saadan kom han straks i de sterste Van-
skeligheder, navnlig da Henrik V rykkede mod
Rom. For ikke at blive tvunget til et nyt
for Rom nfordelagtigt Konkordat flygtede han
til Gaeta, og forst der roodtog han Bispevielsen.

Da Henrik V ikke kunde lokke ham ud af
dette sikre Tilhold, lod han Romerne vaelge

en Modpave (Gregor VIII), hvorpaa G. II i

Capua satte baade Kejseren og Gregor VIII i

Band. Efter Henrik V's Hjemrejse, vendte turn

tilbage til Rom, men efter kort Tids Forleb
maatte han igen flygte, denne Gang til Frankrig,

hvor han i Vienne (Jan. 1119) holdt en Synode.
Efter den rejste han med Kardinalerne til

Cluny, og der dede han. Han gav 1118 Nor-
bert, Pnemonstratenser-Ordeuens Stifter, Ret
til fri Praediken (libera praedieandi faeultas).

Fer sin Ded var han sysselsat med Forbe-
redelserne til et stort Kirkemede, der skulde bi-

lasgge Striden mellem Stat og Kirke (Gregoro-

vius, Gesch. der Stadt Rom IV 8
, 354 f.).

Gelilot (Josva 18, 17), et ikke ntermere be-
kendt, hejtliggende Punkt paa Graensen mellem
Juda og Benjamins Stammer i Bjerglandet hen-
imod Jordansletten; Navnet betyder Stenkreds.

I Josva 15, 7 kaldes det Gilgal, der har
samme Betydning; men dette Gilgal er for-

skelligt fra Israels bekendte Lejrsted Gilgal

mellem Jeriko og Jordan, med hvilket der-

imod det i Josva 22, 10. 11 omtalte Gelilot

kan identificeres. L. G.

Gellert, Christian Fnrchtegott, Prof, og
Digter, f. 1715, Pnestesen fra en liden By i

de sachsiske Erzgebirge, kom 1734 til Univer-
sitetet i Leipzig for under Mosheims og Erne-
stis Vejlcdning at studere Filos. og Teol. Efter
et 4aarigt Ophold der vendte han tilbage til

Hjemmet for at hjaelpe sin Fader i Praedike-

gerningen. Men han blev saa plaget af JEag-
stelse hver Gang, han skulde pried ike, at han
trak sig tilbage og 1739 blev Huslaerer i

Dresden. Fra 1741 havde G. atter Anledning
til at fortsaette Universitetslivet i Leipzig, hvor
han nu stiftede Bekendtskab med flere unge
Digtere og udgav sine >Fabler og FortaeIlinger<,

som trods sine Svagheder faldt aldeles i Tidens
Smag og lndbragte ham Lovord. 1744 tog
han Magistergraden, blev Aaret efter Privat-

docent ved naevnte Universitet og 1751 Pro-
fessor s.steds. Med sine Forelaesninger, navnlig
over Moralen, samlede han tsette Skarer af
af Studerende omkring sin Laerestol. Han for-

stod at rere de Strenge, som heist gav Gen-
klang hos den Tids Mennesker, og evede des-

uden en endnu staerkere Paavirkning ved sin

i hej Grad aedle Personlighed. Han havde
altid vaeret svag og sygelig, og 1 sine senere
Aar blev han saa plaget af Hypokondri, at
han tildels hindredes i at gere sin Gerning.
Den 15. Dec. 1769 dede han. — 1757 udgav
han >Geistliche Oden und Lieder«. Disse
Psalmer, 54 i Tallet, hvoraf en sterre Del er
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optaget ! tyskc Psatanebeger, ere i Reglen do-

cerende, uden synderlig Flugt, og danne Over-
gangen til den folgende Tids stemningslese,

moraliserende Psalmesang. Paa Dansk blev

hans Oder og Sange oversatte af J. E. Heil-

mann (1775); men ingeri af dem fandt derved

nogen Indgang i den dansk-norske K. Dette

blev derimod Tilfeldet med dem, som bleve

•oversatte af Birgitte Bqye, og som optoges i

Guldbergs Psalmebog (Nr. 169, 189, 226, 276,

308, 311, 313, 322, 325, 326, 327, 337, 368,

369, 403). I den svenske Psalmebog (1819) er

Nr. 151, 252 og 453 efter G. J. N. S.

Gelzer, Heinrich, Hkrtoriker, f. 17. Okt
3813 i Schaffhausen, blev 1844 Prof, i Historie

i Berlin, men opgav denne Stilling 1850 paa
'Grand af Sygdom. 1841 ndkom hans Hoved-
vau-k »DieneueredeutscheNational-Litteratur<

;

ban vender sig heri, som i alle sine senere

Skrifter, baade mod en >seagstelig dogmatisk
Religionsfonn< og mod den >,moderne restetiske

Paganismec. Pra 1852 boede G. i Basel og
udgav >Protestantiscbe Monatsblatter fur innere

Zeitgeschichte« (1852—70), understettet af en
Rsekke fremragendc Medarbejdere. Den baden-
siske Storhertug Friedricbs Venskab lod ham
gore sin Indflydelse gsldende paa Verdens-
bistoriens Skueplads under Kampene for Tysk-
lands Enhed. D. 15. Aug. 1889 (F. Curtius:

H. G. 1S82 ; H. L. Martensen, Af mit Levned,
III, 185 f.). Kn. H.
GemaOi, Fader til Ammiel, som var en af

de 11 Spejdere (4 Mos. 13, 12).

Gexnara, se Talmud.
Gemarja. 1) Kong Jojakims Statsskriver,

fra hvis Halle nd imod Tempelpladsen Baruk
laeste Bogrnllen med Jeremjas's Profetier for

bele Folkets 0ren (Jer. 36, 10 f.). Forgseves

segte G. tillige med andre at formaa Kongen
til at lade vasre at brende Bogrnllen (V. 25).

G. var formodentlig Broder til den i Jer. 26,

24 og 2 Kong. 22, 12 omtalte Ahikam, Safans
Sen; i saa Paid er hans Fader Safan Dieppe

Josias's Kansler af dette Navn. — 2) G., Hil-

kias Sen, en af Kong Sedekias's Sendemsnd
til Babel, med hvem Jeremja sendte et vej-

ledende Brev til de bortforte (Jer. 29, 3). L. G.

Gematria, et i Middelalderens nyhebraiske
Sprog, ligesom ogsaa i Syrisk, stundum fore-

kommende Ord, en Gengivelse af det graeske

Geometria (yftafitTQta), betegnersom dette: Land-
maalerkunst, Regnekunst, Matematik o. lign.,

og desuden: en ejendommelig, gaadefuld, i Old-
tiden ikke nalmindelig Maade at udtrykke et

Ord eller Navn paa, nemlig ved dets Bogstavers
samlede Talvserdi. Da flere Ord kunne have
samme Talvserdi, naar Bogstaverne betragtede
som Taltegn lsegges sammen, betegner G. end-
videre en Fortolkning, der forklarer et Ord
ved et andet eller ved en hel Ssetning, hvis

Bogstaver sammenlagte have samme Talvserdi.

Denne ejendommelige Udtryksmaade skal alle-

rede have vseret kendt paa Alexander den stores

Tid og stammer vistnok fra Grsekerne (som
brugte forskellige Udtryk derom — ikke G. —),

og optoges snart af andre Folk, bl. a. Joderne.

I Job. Aab. 13, 18 Andes en saadan Udtryks-
maade i det gaadefulde Tal 666. Jediske Laerde
i Middelalderen anvendte ofte G. Som Eksempel
kan anfiares, at da Ordet Thora har Talvserdien

611, antog man det for en Meddelelse om, at

Moses havde givet 611 Lovbud, og da de to

forste Bud i Dekalogen ere givne umiddelbart
af Gud, var der altsaa i alt 613 Bud. G. an-

vendtes ofte af de senere Kabbalister i deres
Fortolkning af Bibelord, idet man i Kraft deraf
uden videre erstattede, hvad Ord man vilde,

med et bvilket som heist Ord af samme Tal-

vsrdi, hvorved man omtrent kunde faa enhver
Mening, man onskede, ind overalt i Skriften

(sammenlign A. Franck, La Kabbale, S. 167
Anmk. [Paris 1843] og Th. Zahn, Apokalyp-
tische Studien, i Luthardts >Zeitschr. f. kirchl.

Wiss.c, 1885, sammenlign ogsaa P. Madsen,
Johannes Aabenbaring, II, S. 576 f.). V. S.

Gembloux (Gemblonrs, Gemblaeum), et

gammelt Benedictlner-Abbedi i Nserh. af Namnr
(Provinsen Brabant, Stiftet Liege), var anlagt

af Vicbert (d. 962), der, som Klostrets For-
stander, blev efterfulgt af Erluin (d. 987).

Under Abbed Olbert (1012—48) fodtes (o. 1030)
Sigebert, der tidlig kom i Klostret G. og
nod godt af dets udmsrkede Undervisnlng.
Efter en Tidlang at have ledet Skolen i St.

Vincent i Metz, kom Sigebert (1070) tilbage

til G., hvor ban virkede som lierer og Skri-

bent i o. 40 Aar. Han var ivrig for Abbed
Vicberts > Elevation t, der fandt Sted 23. Sept.

1110 (Historia elevationis S. W., i Mon. Germ.
Script. X, 516 f.); til den nye Helgens Fest
forfattede Sigebert Antifonerne og gjorde Ud-
valget af Lsesestykkerne. Han dode 5. Okt.
1112. Om hans betydelige Skrifter se Art.

Sigebert fra G. Da den hi. Bernhard 1146
kom i de Egne, hilsede Munkene i G. ham
med Begejstring. 1185 eller 86 blev Klost-

ret G. og dets Omegn ban-get af Grev Henrik
af Namur. Hans Voldsbandlinger ere beskrevne
1 Munken Guibcrts Brev til Nonnen Gertrud i

Bingen. 1194 blev denne Guibert Abbed i G.,

men da ban i 10 Aar forgseves havde forsegt

at bringe Klostertugten paa Fode, nedlagde
ban sin Abbedvserdighed (d. 1208). Paa Ref.s-

tiden blev Byen G. en af Calvinisternes faste

Borge. Klostret blev i 17. og Beg. af 18. Hdaar
gentagne Gange hjemsegt af Ildebrand, og den
sterste Del af dets udmaerkede Bogsamling gik

derved til Grunde (Gesta abbatum Gembla-
censium, i Mon. Germ. Script. VIII, 504 f.).

Genberg, Paulas, sv. Biskop, f. 13. Apr.
1811 i Brunflo Sogn i Jamtland, blev Student
i Lund 1828, Mag. 1835 (promoveret samme
Gang som E. G. Bring), Docent 1837, Adjunkt
i rom. Veltalenhed og Poesi 1842, Prof, i prak-
tlsk Filos. 1847. Samme Efteraar blev han
Rigsdagsmand for Lunds Universitet og i Apr.
1848 Statsraad og Leder af Kirkedepartementet,
indUl han 1852 blev Biskop i Kalmar. 1860
blev han Dr. theol., 1871 Medlem af >Sv. Aka-
demien<, og 29. Sept 1875 dode han i Kalmar.
G. var en genial Maud med mangesidig Laerd-

dom. Som Filosof slnttede han sig til Hegels
Skole og sogte med Bibeboldelse af dennes
Metode at hsevde Personlighedsbegrebet. Fra
bans Virksomhed som Kirkeminister maa
mserkes Cirkulseret af 6. Juli 1849, hvorved
lagdes Grunden til de sv. lserde Skolers nu-
vserende Organisation, samt de nye Universitets-

statuter af 1852 ; derbos havde han ikke ringe

Andel i det 1848 af Begeringen udarbejdede Re-
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pnesentationsforslag. Som Blskop viste ban stor

administrativ Dygtighed. Blandt hans udgivne
Skrifter masrkes en lat. Afhandling om Moral-
fllosoflens Princip (1846), hans Indtrsedelsestale

i »Sv. Akademien< om Renterdaht (Sv. Akad.s
Handl. XLVII) og hans >Valda Skrifter., ud-
givne efter hans Dad af O. Svahn (Snoilskys
Indtredelsestale i Sv. Akad.; P. G., Minnes-
teckning af O. Svahn, 1880). O. A.
Gend«bere(Anabaptister, »Wiedertaufer*)

kaldtes paa Reformationstiden Tilhsengerne af

en i Tyskland og Schweiz vidt forgrenet religios-

social Retning, hvis Kendemaerke var en afgjort

Forkastelse af Barnedaabens Ret og Gyldighed.

G. have faaet deres Navn af deres Modstandere.
Selv vilde de ikke indromme, at den Daab,
hvis Gyldighed de forkastede, virkelig havde
vsret en Daab, og folgelig heller ikke, at den
Daab, de meddelte, var en Gendaab eller Om-
daab. De kaldte sig i Reglen selv >getaufte

Christen', »Taufer< eller >Taufgesinnte<, og
naar man betegnede dem som >Wiedertaufer*,
svarede de ofte ved at give Modstanderne Navnet
>Widertaufer«, fordi disse ikke satte Pris paa
den Daab, der efter deres egen Mening var den
eneste rette og sande Daab.

Allerede enkelte af Middelalderens mystisk-
asketiske Sekter, som Petrobrusianerne, for-

kastede Barnedaaben, men det var dog forst

paa Reformationens Tid, at Gendoberiet traadte

frem som en betydelig religios og social Magt.
G.-Bevtegelsen var den revolutionwre Baggrund
baade for den lutherske og for den zwingliske
Reformation, og saavel de tyske som de schwei-
zerske Reformatorer maatte bestaa alvorlige

Kampe med Gendoberiet, der ofte segte at fiske

i de ved den reformatoriske Prtediken og Ud-
bredelsen af den hi. Skrift rarte Vande.

Gendeberiets Redder ligge i det 15. Hdaar,
der, som det 19., var nalmindeligt rigt baade paa
sociale Reformforslag og religiose Vaekkelser og
paa Svsermere og Fanatikere, der vare hengivne
til astrologiske og apokalyptiske Spekulationer.

G.s sssdelige og religiose Ideal var >Fuldkom-
menhed<, saaledes som Middelalderens Kloster-

folk forstod dette Begreb, og den Omstsendig-
hed, at de mange Steder havde fast Tilhold i

Haandveerkerucs Kredse, har bragt enkelte, t.

E. Ritschl, til at soge den vsssentligste Rod
til den gendoberske Bevaegelse i de fransi-

skanske Tertiariere, som, hvad Ritschl an tog,

men ikke har bevist, sknlle have vajret en
Magt i Haandvarkerlavene. Gendoberiet var
den brede Strom, 1 hvilken alle de med det
ydre Kirkevaesen og med den davserende Sam-
fnndsorden misfornejede Retninger lob ud.

Anabaptisterne vare enige om, at den her-

skende Kirke var Babel og Mammons Rige,

og de vare mest tilbojeligc til at mene, at

Skaden skrev sig fra Barnedaabens Alminde-
lighed. I Modssetning til Kirkens Bud og
Skriftens Bogstav beraabte de sig paa et indre
Ord, der lod i deres Hjerter, og mange af

dem vare Forkasmpere for politiske og sociale

Idler, der lede Tanken hen til langt senere Tider.

De fleste af dem hilsede Luther og Zwingli med
Jubel, men saasnart de mterkede, at det kun
gjaldt Reformation, ikke Revolution, vendte
de sig bort med Harme. Jsvnsides med Gen-
doberiet gik mange Steder en Bondebevaegelse,

der snart modtog Paavirkning fra Gendoberiet,
snart skaffede de gendoberske Svsermere en
storre Tilhsngerskare. Alle det 14. og 15.

Hdaars dristige Tanker, Wyclifitlsme, Hnsit-

isme og klosterlige Svsermerter, asketisk Be-
gejstring og en fra Traditionens Lsenker fri-

gjort Tsenkniug, havde Talsmsend blandt dlsse

relig.-sociale Idealister, der svingede imellem
en slavisk Vedhaengen ved enkelte Dele af

Skriften og en Trodsen paa Aanden i Mod-
saetntag til Skriften, mellem Askese og unuette-
Iig Begserlighed, Kserlighed og Grusomhed, ja

Blodterst.

Fra Sachsen og Th&ringen udgaa Zwickauer-
Profeterne og Thomas Munzer, der med >Gi-

deons Svserd< vllle kuldkaste alt det bestaaende
for at skabe en Guldalder. I Schweiz er det
Mend som Grebel, Manz og Blaurock (I, 848),

der angribe Zwingli, denne >Kedelflikker<,

fordi han ikke vll afskafle Barnedaabens >Af-
skyelighedc og danne en ny, ren Menlghed
som Pinsedagens. Midt i Dec. 1524 lod Blau-
rock sig omdobe af Grebel, og derpaa omdebte
han sine Tilliaengere >for ved Daaben at for-

ene dem med deres Kristns i den sande Troens
Lydighed* (J. R. v. Beck, Georg B. nnd die
Anfange des Anabaptismus in Graubundten und
Tirol, 1899); og i den felgende Tid opdukkede
der baade i Zurich (E. Egli, Die Zuricher
Wiedertaufer znr Ref.zeit, 1878), St Gallen
(E. Egli, Die St Galler Taufer, 1887), Bern (E.

Mailer, Gesch. der Bernischen Taufer, 1895)
og Basel (P. Burckhardt, Die Basler Taufer,

1898) >G.«, medens Dr. Balthasar Hubmaier i

Waldshut(1525)udsendte sit gendoberske Skrift

>von dem Christenliechen Touff der glaubigenc

og opfordrede til at danne Broderkredse, der
vare fselles om alt. De schweizerske Myndig-
heder nolede med at skride ind, men 1527 blev
Manz henrettet 1 Zurich. Derpaa flygtede mange
af hans Venner ud af Schweiz, men i Tirol, Syd-
Tyskland og 0vre-0sterrig lige til Mahren drev
de en Propaganda, issr blandt Haandvasrkerne.
Augsburg, Nfirnberg, siden ogsaa Strassburg,

bleve deres faste Borge. Alle Vegne maatte
Ref. bestaa en Dyst med dem, og den nyere
Tids Arkivundersegelser have fremdraget en
Msengde Vidnesbyrd om deres Udbredelse selv

til mere afsides liggende Steder. Der var Egne,
hvor den gendoberske Bevssgelse msrkedes
stasrkere end den lutherske, hvorfor adsklllige

af Romerk.s Msad gav Ref. Skylden .ogsaa
for Geudobernes Vranglserddomme og UdskeJ-
elser. Fra Syd-Tyskland bredte G.ne sig til

Nord-Tyskland og Nederlandene (K. Rembert,
Die Wiedertaufer im Herzogtum JOlich, 1899), og
i Munster (se d. Art) grundede de under >Kong
Johan< (se Art. Bockelson I, 343) et Rige, fra

hvilket de vilde erobre Amsterdam, der skulde
gores til Gendeberiets Hovedstad (C. A. Corne-
lius, Hist. Arbeiten vornehmlich zur Ref.zeit,

1899).

Men 24. Juni 1535 faldt Munster, og derated
var den revolutionaere Anabaptismes Saga ude.
Blandt dem, der efter Ustyrets Unds rtrykkelse
maatte bode med Livet var ogsaa Melchior
Rinck og Bernt Knipperdollinck, der havde
sogt at vinde Proselyter for Gen deberiet i

Norden, idet de allerede 1524 med et hollandsk
Skib kom til Stockholm. OlofPerson og andre af
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•de evangellsk sindede Svenskere saa ikke straks

Farerne ved disse fremmedes Prtediken, men da
GustafWasa kom til sin Hovedstad udjog ban
disse >vederd6pare<, der talte om Barnedaabens
Ugyldighed, om Aabenbarelser umlddelbart fra

den Hellig-Aand og om Messiasrigets Oprettelse

paa Jorden. 1526 kom en tredje fremragende
Anabaptist, Melchior Hoffmann, til Stockholm
som Praest for Byens Tyskere. Det var under
Opholdet i Sverig, at Hoffmann mere og mere
naermede sig Gendeberiet og henfaldt til Svaer-

meri. 1527 maatte han forlade Stockholm,
hvorpaa han gik til Lubeck og derfra til Hol-
sten, bvor Frederik I en Tidlang vaernede ham,
skent det var kommet til et aabenlyst Brud mel-
lem ham og Luther, som afviste hans >Drem-
merier<. Frederik I gav den tyske Gendeber
Tilladelse til at virke frit i Holsten, saerlig i

Kiel, saa at Hoffmann paa sine Beger kunde
kalde sig >Koninckliker Majestat tho Denne-
marcken gesette prediger thorn Kyll<. Men
efter Samtalen 1 Flensborg 1529, hvor han
sknlde forsvare sin reformerte Nadverlsere, blev

han og alle andre >Sakramenterere< forvist fra

Danmark (jvfr. Art. Hoffmann).
Anabaptismen overlevede Munsters Fald og

mange Forfelgelser; men i Tidens Lob skiftede

den Karakter, og navnlig blev det revolutionaere

for manges Vedkommende helt tilbagetroengt.

I Nederlandene samlede Menno Simons (se

Art. Mcnnoniter) de Gendebere, der, som stille

1 Landet, vilde Uegge Vind paa en »bibelsk«

Kristendom og tage Bjergprsedikenen som en
ny Lov. Ved i Holland at tiltvinge sig Reli-

gionsfrihed have G. bragt dette Lands Calvi-

nister til paa et ikke uvigtigt Punkt at tendre

den calvinske Teori og Praksis; og dog bavde
de under Nederlandenes Frihedskamp mod Spa-
nierne haevdet deres paa Bjergpraedikenen grun-
dede Uvilje mod al Krig (.Wehrlosigkeit«) til

det yderste. I Beg. af 17. Hdaar bred Gende-
beriet paany staerkt frem ogsaa i England,
og Anabaptisternes Forkastelse af Barnedaaben
og Statskirkevaesenet, og ikke mindst deres
politiske Tanker, fandt Genklang hos Baptist-
erne (I, 210), der vare et Skud paa Indepen-
dentismen. Og indtil denne Dag er Gende-
beriet Roden til og den inderste Kerne i mange
sekteriske Bevsegelser baade i Norden og anden-
steds(G. Tumbult, Die Wiedertaufer, 1899). Fr. S.

General kaldes i flere Munkeordener For-
standeren for Ordenen. Hos Fransiskanerne
er Ordet en Forkortelse af minister generalis,

hos Dominikanerne af magister generalis. Den
betydeligste af alle Munkeordeners G.er er
Jesuiternes G.

Generalabsolution (benedietio in articulo mor-
tis) kaldes Pavens Velsignelse med en fuldkom-
men Aflad for doende. G.en er ikke en sa-

kramental Absolution (Lessigelse fra Synden
og den evigc Straf), men kun en Eftergivelse

af de timelige Straffe. Laengslen efter at faa

Pavens Velsignelse er gammel, men da Paven
boede langt fra de fleste, var det i Reglen
vanskeligt at faa den. Derfor bestemte Bene-
dict XIV ved Bnllen Pia mater af 5. April 1747:

1) at Biskopperne kunde faa Fuldmagt til at

meddele den i hele deres Embedstid ; 2) at de
skulde kunne overdrage denne Fuldmagt ogsaa
til Praester i deres Stift, og 3) at Fuldmagten

ikke svinder bort ved den vedkommende Paves
eller Biskops Ded, men varer ved ogsaa under
Efterfelgeren, indtil den udtrykkelig tages til-

bage. G. lean tildeles alle syge, der ere vserdlge

til at modtage Absolution og den sidste Olie,

ogsaa Bern, vanvittige og aandssvage; den kan
ogsaa meddeles Soldater, der gaa i Slag, og
dedsdemte, der bodfaerdigt berede sig til Deden.
Derimod ber den ikke tildeles ekskommuni-
cerede og ubodfierdige. I overhsengende Deds-
fare kan Praesten straks meddele den deende
G.; som Regel ber Conflteor og forskellige

Benner gaa forud (L. Ludwig, Die kirchl. Lehre
von der G., 1878).

Generalbaptister, se Baptister I, 211 f.

Generalkapitler kaldes de, ofte aarlige,

Mader, paa hvilke de store Munkeordener af-

gere deres vigtigste Anliggender, som Valg af
Forstandere eller jEndrlnger i Regelen.

Generalkonciliet (General council) kaldes
et i Amerika 14. Dec. 1866, ved Udtraedelse af
Generalsynoden (se nedenfor), dannet strengt

luth. Kirkesamfund, der bestaar af forskellige

»Synoder«, som have sluttet sig sammen (The
Pennsylvania og 77ie New York Ministerium,
Pittsburger-Synoden og den svenske Augustana-
Synode, I, 194 f.). Der holdes fast ved den
uaendrede augsb. Bekendelse. Den ferste Or-
ganisation gik for sig 20. Nov. 1867 i Fort
Wayne, Ind., og ved Adskillelsen fra General-
synoden lagde man navnlig Va;gt paa de be-
remte »4 Punkter< : 1) Forkastelse af Kiliasmen

;

2) rent luth. Nadverbord ; 3) intet Prtedikestol-

Fsellesskab med Sekterere; 4) Forkastelse af
hemmelige og ukirkelige Selskaber. G. har et

stort teol. Seminarium i Philadelphia. En af
Hovedmaendene i den ferste Tid var Teologen
Charles Porterfleld Krauth, der udgav G.'s

Hovedorgan: The Lutheran and Missionary.
1895 bestod den af 8 Synoder i 32 Stater og
et Territorium. Omtrent Tredjedelen af dens
Medlemmer bo i Pennsylvanien. 1895 havde
den 1554 Kirkebygninger, der kunde rumme
ialt 588,825 Personer (H. K. Carroll, The relig.

Forces of the U. S. 1893, 184f.).

Generalkonferenser kaldes i England og
Amerika de Ftellesforsamlinger, der repraesen-
tere de metodistiske Menighedskredse.

Generalmagister, se General.
Generalminister, se General.
Generalskriftemaal (confessio generalis)

kaldes i den rom. K. Gentagelsen af flere eller

af alle Skriftemaal. >Det er« , siger en rom.-kat.
Teolog, »af sterste Vigtighed for Sjielesorgen,

absolut nedvendigt for mange, ualmindelig
nyttigt for de fleste, kun skadeligt for faac.

Generalsuperintendent, se Superintendent
Generalsynode, luthersk, det sidste af de

luth. Samfund i Amerika, dannedes i Hagers-
town i Maryland 22. Okt. 1820 paa den augs-
bnrgske Konfessions Grundlag, med Anerkend-
else af, at denne Bekendelse >i det vsesentllge<

stemmer med Guds Ord. De fleste Medlemmer
ere amerikaniserede Tyskere (American Lu-
therans), og det eng. Sprog bruges i Reglen
ved Gudstjcnesten. Synodens litersere Organer
ere Ugebladet The Lutheran Observer og Fjer-

dingaarsskriftet The Evangelical Review samt
det tyske >Lutherischer Kirchenfreund«, der
udkommer i Baltimore. G.'s Pnesteskole Andes
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184 Generalsynode — Geneve.

i Gettysburg i Pennsylvanien, hvor bl. a. Teo-

logen S. S. Schmucker bar udfoldet en velsign-

elsesrig Virksomhed. Hans Efterfelger i Pro-

fessoratet var den indflydelsesrige James A.

Brown. G.n staar ikke skarpt over for andre

evang. Kirkesamfund, hvorfor den ofte er bleven

anklaget for unionism. 1895 var der til den
knyttet 23 Synoder i 25 Stater, i Distriktet

Columbia og i Territoriet New Mexico. Omtr.
Halvdelen af dens Medlemmer bo i Pennsyl-

vanien. Den har 1322 Kirkebygninger med
471,819 Siddepladser. Se Art. Generalkon-

ciliet (H. E. Jacobs, The Lutherans in America,

1890, 322 f.; H. K. Carroll, The relig. Forces

of the U. S. 1893, 178 f.).

Generalsynode, prenssisk, afholdt i Berlin

i Aaret 1846 fra 2. Juni til 29. Aug., dannedes
af Notabler af den preussiske Landskirke (37

gejsti., 38 verdsl.), som under Kultusminister

Eichhorns og Biskop Neanders Ledelse skulde

raadslaa om den preussiske Landskirkes Ord-
ning. Synoden vedtog paa K. I. Nitzsch's Til-

skyndelse en Ordinationsformular (tSymbolum
Nitzschenum*), mod hvilken Minoriteten gjorde
saa alvorlig Indsigelse, at der ikke kom noget

ud af denne med saa store Forhaabninger hil-

sede Forsamling (L. Richter, Die Verhandl. der
preuss. Generalsynode, 1847).

Generalvikar (oicarius generalis, officiate

principalis) kaldes i Romerk. Blskoppens Sted-

fortraeder i Udevelsen af de biskoppelig Juris-

diktionsrettigheder. G.erne afloste i 13. Hdaar
Arkidiakonerne (1, 142), der havde en lignende

Stilling. For at blive G. maa en Mand vsere

25 Aar gl., pnesteviet og Dr. eller Lie. i den
kanoniske Ret. Han vaslges 1 Reglen af Bi-

skoppen ud af Kapitlets Prsestcr, og han mister
sin Stilling, naar den Biskop, der har valgt

ham, der eller forflyttes. Han er Formand
for Generalvikariatet (Ordinariatet, Officia-

latet), der staar ved Biskoppens Side for at

give ham Raad og i visse Tilfielde ogsaa
damme.

Genesis (forste Mosebog), se Mosebogerne.
Genesis, den lllle, eller Jubilaeernes Bog

kaldes et gltestlt. pseudepigraflsk Skrift, som nu
kun er bevaret i sethiopisk og til Dels i lat.

Overs., men som oprindelig, uagtet baade den
tethiop. og lat. Overs, hviler paa en gr. Tekst,

bar vteret affattet paa Hebr. (eller Aram.).
Skriftet indeholder en fri legendarisk Gengiv-
else af Stoffet i 1 Mos., 1—2 Mos. 12 og har
Fonnen af en Aabenbaring, som ved >Ansigtets

Engelc skal vasre blevet Mose til Del paa
Sinai. Ifelge denne sin Form har Bogen et

vist Skegtskab med den apokalyptiske Literatur

(se Apokalyptik, jedlsk, I, 842), men efter sit

Indhold maa den rettest betegnes som en hag-
gadisk Kommentar til den kanoniske Genesis,

en >Kommentar<, der beriger og udsmykker
den til Grand liggende bibelske Beretning efter

den senere Jededoms Smag og i dens Aand.
Den >lille< G. er Bogen ikke bleven kaldt, fordi

den i Omfang skulde vsere mindre end den
kanoniske G. (den er i Virkellgheden storre

end denne), og neppe heller, fordi den i For-
hold til en fuldstatndig, hvert Ord afvejende
Kommentar dog er temmelig kort; hvad Be-
ntevnelsen skal udtrykke, er vel snarest dens
ringere Autoritet i Forhold til 1 Mos. Navnet

jJubilteernes Bog< har derimod sin Grand 1
Fortaellingens kronologiske Anordning, idet det
hele Stof er indordnet i Jubelperioder paa 49
Aar, hvoraf bver atter falder i 7 Aaruger.
Forf. er ukendt; hans Standpunkt er i det
vsesentlige det korrekt farisaeiske, og da han
i stor Udstrsekning tegner Fortiden i sin egen
Tids Billede og ud fra dens Forestillingsverden,

er hans Bog et vterdifuldt Mindesmserke om
senjadisk Aandsliv. Affattelsestiden tor ikke
ssettes senere end til det 1. kr. Aarh.; men
en tidligere Affattelse (i ferkr. Tid) er Ikke
ndelukket (Overs, af den aethiop. Tekst 1 >Die
Apokryphen u. Pseudepigraphen des A. Testa-
ments' herausg. von E. Kautzsch, 1899; E.
Scbfirer, Geschicbte des judischen Volks III s

,

274 1, 1898). L. B.
Geneve, Hovedstad i Kantonet af samme

Navn, var oprindelig en By i Allobrogernes
Land, men blev af Caesar gjort til rom. Provins.
Kristendommen kom dertil i 3. Aarh., og i

4. Aarh. blev G. et Bispesaede, som 450 blev
lagt ind under Metropoliten i Vienne. Efter det
vestrom. Riges Fald blev Byen Hovedstad i

Burgund. 532 erobredes dette Rlge af Fran-
kerne, men i Slutn. af 9. Aarh. grundedes der
et nyt Burgund, som 1033 kom ind under det
tyske Kejserrige; det felgende Aar lod Konrad II

sig i G. krone til Konge af Burgund. G. med
tilharende Territorium var et Grevskab, men
da en Grev Robert i 11. Aarh. vsegrede sig;

ved at adlyde Kongen, overdrog denne hans
Magt til Biskoppen. Ardutius de Faucigny,
den forste af >de gode Bisper< (fra 1135), blev
af Frederik Redskaeg anerkendt som suvercen
Hersker. I over 100 Aar holdt Bisperne Stand
over for deres Naboers Overgreb, men 1290
tiltvang Greven af Savoie sig visse Rettigheder,
som hans Efterfelgere beholdt indtil Reforma-
tionen. I 14. Aarh. truedc Savoie atter G.,

og Biskop Guillaume de Marcossay byggede en
befaestet Void om Staden. Flere Bisper kraevede
forgarves Uafhengighed, og Amadee VIII af
Savoie, der 1416 af Kejser Sigismund var op-
hojet til Hertug, blev 1422 forlenet med G.; fra

1440 optraadte han som Modpave (I, 65), og 1444
udnaevnte han sig selv til Biskop af G. Under
Stridighederne med Hertugerne af Savoie for-

stod imidlertid G.s Borgere at skaffe sig mange
Rettigheder, som de siden vaagede over, og
da Hertugerne stadig segte at indskrsenke
Biskoppens Magt, slnttede G. 1518 Forbund
med Freiburg, 1526 med Bern.
Paa Synoden i G. 1493 havde Biskop An-

toine Champion gjort Forsag paa at reuse
Pnestestanden, der var yderst fordcrvet. Nu
udbredtes Luthers og Zwinglis Skrifter og Le-
fevres Bibcloversarttelse; og Farel (S. IS) og
Viret forkyndte Evangeliet Hertugen af Savoie
klagede til Clemens VII over >den lutherske
Sektf, og Paven opfordrede Karl V til at be-
fri G. for >de elendige Praedikanter<. Kejseren
nejedes dog med at advare Borgerne. Her-
tugens Tropper rykkede derefter ind t Pays
du Leman, men Bernerne sendte 15,000 Mand,
der drev dem tilbage (1532). De fleste af
Borgerne tog Parti for Reformationen, og Her-
tugen rettede da 1534—35 et staerkt Angreb
mod G. Byen forsvarede sig tappert, og da
Frans I tUbed at sende Undsetning, hvis

Digitized byGoogle



Geneve. 185

Grevskabet vilde gaa ind under Frankrig,
svarede Borgerne, at de vilde lide alt for at be-

are deres Frihed. Endelig bragte Berneme
Hjaslp, og dermed havde Reformationen sejret.

2. April 1536 afskaffedes Messen, og Farel,

Viret og Froment begyndte Arbejdet med at

ordne de nye Menighedsforhold. Da kom i

Juli Calvin til G., og han skabte der et Teo-
krati (1, 452 f.; se ogsaa F. W. Kampschulte,
Job. Calvin, 11, berausg. von W. Goetz, Leipz.

1899) eller, som det er blevet kaldt, >Biblio-

krati« (E. Choisy, La Theocratie a G. an temps
de Calvin, G. 1897). Menigheden blev Monster
for alle calvinske Samfund ; ved det Akademi,
som Calvin grundede 1559, studerede Teologer

fra mange Lande, og til G. tyede Flygtninge

fra Italien, Spanien, Frankrig, Holland, Eng-
land, Skotland. Isser fik de indvandrede Fransk-
mtend og Italienere stor Betydning for G.s Ud-
vikling (I. C. MSrikofer, Gesch. der evang. Flflcht-

linge in der Scbwelz, Leipz. 1876). Beza (I, 288)
fortsatte Calvins Vserk (H. M. Baird, Theodore
Beza, London 1900); efter Bartholomseusnatten
ydede Menigheden under bans Ledelse Hjselp

til 2360 fr. Famllier, af bvilke de fleste for-

bleve i G. Guiserne sogte i Forbindelse med
Hertugen af Savoie 1589—1601 at bemsegtige

sig Staden, men Bezas Klogskab og Fasthed
sikrede dens Frihed ved Traktaten i Lyon 1602.

Natten til 12. Dec. s. A. foretog Savoyarderne
den bekendte Storm mod G. (VEscalade), men
bleve slaaede tilbage. Da Hertugen ikke med
Magt kunde besejre Protestanterne, sogte han
ved glimrende Letter at lokke dem til Fra-

fald; Biskop Frans af Sales (S. 100) anvendte
store Summer i sarame 0jemed og forsegte

endogsaa paa den Maade at vinde den gamle
Beza (A. Guillot, Francois de Sales et les Pro-

testants, G. 1873). I 17. Aarh. kom der frem-
deles mange Flygtninge. Fra England ud-
vandrede i Karl I's Tid en Del Puritanere til

G., og Westminster-Synoden raadferte sig ogsaa
med Menighedens Ledere d£r. Under den store

Udvandring fra Frankrig 1682—1720 var der
en stark Tilstremning til G., hvorfra samtidig

>0rkenens Kirkec fik Prsester. Francois Turre-
tin sogte at dsemme op for den indtraengende

Arminlanisme og skaffede den af Heidegger for-

fattede Consensus (I, 547) Godkendelse i G., dog
med visse Forbehold (G. Keizer, F. Turretin,

sa vie et ses oeuvres et le consensus, Lausanne
1900). Leclerc maatte paa Grund af armini-

anske Anskuelser forlade Staden. Skotten Du-
rys Unionsplaner (I, 691) fandt Tilslutning,

og Benedict Pictet og J. A. Turretin gik i

Spidsen i denne Sag. Den sidste, fra 1697 Prof.

i Kirkehistorie, fra 1705 i Dogmatik, betegner

Svingningen fra Ortodoksien til en liberalere

Retning; 1725 aflostes den gamle Forpligt-

else paa Bekendelsesskrifterne af et Prsestelofte

i en mildere Form. Voltaire, der fra 1755
boede 1 Ferney, blev bekasmpet af Pnesterne,

og Rousseaus >Emile< og >Contrat social* bleve

1763 brsendte. Men cfterhaanden blev Ratio-

nalismen raadende her som alle Vegne. Den
fr. Revolution gentog sig i G. 1794 styrtede

de rafsfornojedc Regeringen og Indforte et Na-
tionalkonvent, der to Aar efter aflestes af en

mere maadeholden Regering. 1798 erobrede

Franskmsendene G., som blev Hovedstad 1 De-

partementet Leraan, men Byen genvandt 1814
sin Frihed og traadte det folgende Aar ind i

det schweizerske Forbund som den 22. Kanton.
Den konservative Regering blev 1846 styrtet

(se Fazy), og der indfortes 1847 en demokra-
tisk Forfatning, som bestaar vaesentlig ufor-

andret. Lovgivningsmagten er hos et grand
conseil (1 Medl. for 1000 Indb.), som vtelger

et conseil d'Jttat paa 7 Medl., der har den ud-
ovende Magt

Kanton G. er lidt over 5 Q Mil og havde
ved sidste Tailing (1888) 105,509 Indb., hvoraf
50,975 vare Protest, 52,297 rom. Kat, 700
Jeder; Staden G. havde med Forstseder 72,800
Indb., hvoraf langt over Halvdelen vare Protest.

Statskirkens Forfatning har holdt sig temmelig
uforandret fra Reformationen indtil den nyeste
Tid. Praesteskabet (la oinirable Compagnie
des pasteurs), hvortil de teol. Prof, here, valgte

Praesterne og styrede K.s Anliggender; det
havde ogsaa stor Indflydelse paa Akademiet og
Skolerne. 1842 oprettedes et Konsistorium,
som i Forenlng med Pnesteskabet valgte Prsester.

Fra 1846 valgtes baade disse og Konsistoriet af
Folket. Efter 1870 er Forfatningen omdannet
ved en Rtekke Love, af hvilke den af 1874 om
Ordningen af den protest Kultus er den vig-

tigste. Konsistoriet, der bestaar af 6 Prsester

og 25 Laegmsend, valgte af den protest Be-
folkning, er Kirkestyrelsen. Der er 16 Sogne:
Staden G. med 5 Kirker og 17 Prsester, der
udger 1 Sogn, og 15 Landsogne. Sognet vaelger

Praesten, der har ubegrtenset Laerefrihed (chaque
pasteur enseigne et prCche librement sous sa

propre responsabilitl ; cctte liberty ne peut
Ctre restreinte ni par des confessions de foi,

ni par des formulaires liturgiques). Ved Uni-
versitetet, det gl. Akademi, som 1868—72 blev
ombygget og omorganiseret efter Tidens Krav,

er der et teol. Fakultet med 6 Prof. ; de fleste

teol. Studerende ere fra Frankrig. — Siden
Zinzendorfs Ophold i G. fandtes der en herrn-
hutisk Kreds. Ved Siden af den dannedes der
i Beg. af 19. Aarh. et lille Samfund, >Vennerne<,
hvortil Bost (I, 370) og Empaytaz (I, 759) herte.

Snart efter begyndte i G. den store Vaekkelse,

som isser skyldtes engelske og skotske Evange-
lister, og som gik hen over hele den fransk-
talende Del af den ref. K. (A. Maury, Le revetl

religieux dans l'cglise rdformee a G. et en
France 1810—1850, Toulouse 1892). Denne
Bevasgelse forte til Dannelsen af en Frimenig-
hed i G.s Forstad Bourg de Four. 1831 grundede
Prof. Gaussen (S. 172) og hans Venner Soctete'

evang£Iique de G., som siden har udfoldet en
stor Virksomhed i Kanton G. og isser i Frankrig,
og s. A. oprettede denne Kreds en £cole de
Theologic med 6 Prof., der har uddannet over
600 Prsester, deraf o. Halvdelen fra Frankrig.

1849 organiseredes G.s Frikirke, og i den op-
toges da baade Frimenigheden i Bourg de Four
og den, som havde stiftet det evang. Selskab
og den frie Prsesteskole, og som samledes i

l'Oratoire (Fr. Nielsen, Statskirke og Frikirke,

273 f.). — Som i Frankrigs protest. K. staar

der ogsaa i G.s en liberal og en ortodoks Ret-
ning over for hinanden, af bvilke den forste

repraesenteres af Statskirken, den anden af

Frikirken. 1880 forkastede Folket med 9306
Stemmer mod 4064 et af de Ultramontane,
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de Radikale (Fazyanerne) og de ortodokse
Protestanter stillet Forslag om Adsklllelse af
Stat og Kirke. — Efter Reformationens Ind-
ferelse flyttedes Bispesndet til Annecy i Savole.

Til Bisperne af Annecy-G. horte Frans af
Sales (1602—221 hans Broder Johan Frans af
Sales (1622—35) og Karl August af Sales (164S—60). Da Frankrig havde gjort G. med dens
Landdistrikt til Depart Uman, blev dette lagt

ind under Bispedemmet Chamblry, og da Kan-
ton G. blev oprettet, kom dets rom.-kat. Indb.
nnder Bispedemmet Lausanne-Fribourg. Ved
Indvandring steg de rom. Kat.s Antal, og en
fra Lyon udgaaende Propaganda stottede Ultra-

montanismen. 1843 dannedes der en Union
protestante, sons modarbejdede denne. Fazy,
der var gaaet i Spidsen for den antlromerske
Bevsegelse, allierede sig imidlertid med de
Ultramontane for at skaffe sig et politisk Fler-

tal, og derved flk de rom. Kat. sterre Indflyd-

else. 1864 foretog Paven det ferste Skridt til

Genoprettelse af det gl. Bispesaxle, idet ban
udnaevnte Praesten Mermillod til Spr. i G. og
derefter til Biskop af Hebron. Kat. delte sig

nu i to Partier for og imod den nye Biskop.
Det liberale kat. Parti organiserede sig og kaldte
1873 Pere Hyacinthe til G. for at holde Fore-
drag. S. A. blev Mermillod af Pius IX udnaevnt
til apostolsk Vikar for G., men ferst efter

lange Stridigheder blev han 1883 lntroniseret

som Biskop af Lausanne-G. med Bolig i Fri-

bourg (se Fribourg S. 120, J. Gaberel, Histoire

de l'Eglise de G. depuis le commencement de
la reformation jusqu' a nos jours, I—III, G.
1855—62; H. v. der Goltz, Die reformirte Kirche
Genfs, Basel 1862; F. Chaponniere, Pasteurs

et lalques de l'Eglise de G. au XIXe siecle,

G. 1889; E. Mittendorff, Les institutions philan-
thropiques genevoises, G. 1888 ; F. Lichtenberger,
Encycl. des sciences relig., vol. V). C. E. F.

Geneve-Katekismen, se Art. Calvin (I, 451).

Geneve-Konventlonen kaldes en den 22. Aug.
1864 i Geneve afsluttet international Overens-
komst, hvis Maal er, saavidt gerligt, at mildne
Krigens onde Felger og paa Valpladserne lindre
de saaredes Lidelser. Helt ind i 19. Aarh.
vare de syge og saarede i Krlgstid ofte udsatte
for en barbarisk Behandling. Vel kan man
historisk paavise en Raekke Tilftelde allerede

fra 17. Aarh.s Beg., hvor Overenskomster i

Krigstid have vaeret baarne af den senere G.-

K.s Tanker; men det var dog ferst de ved Ra-
tionalismen vakte Humanitetsbestrtebelser, der
beredte Jordbunden, saaledes at dlsse Tanker
kunde traede frem og faa verdenshistorisk Be-
tydning. Stadet dertil gav Geneve-Filantropen
I. H. Dunants Skrift : On Souvenir de Solferino

(1862), hvori han skildrede de saaredes elendige

Stilling efter Slaget ved Solferino. Dette gav
Anlednlng til en forberedende Kongres i Geneve
23.-29. Okt. 1863, hvor et forelebigt Udkast
forfattedes. 8. Aug. 1864 traadte dernaest efter

det schweizerske Forbundsraads Indbydelse De-
legerede sammen fra 16 Stater, hvoriblandt
Danmark. I Lebet af 14 Dage fastslog disse G.-

K., og 22. Juni 1865 ratiflcerede Magterne dens
Bestemmelser. Efterhaanden have alle euro-

pteiske Magter, Tyrkiet, Persien, de forenede
Stater, flere sydamerikanske Republiker, samt
Japan og Kina (i alt Fald i Principet) sluttet

sig til dem, saa at alle nogenlunde civiliserede

Stater nu have tiltraadt Konventionen. Denne
bestemmer, at alle ved Lasaretter ansatte Per-
soner og alle, der have at serge for de saarede,

samt Feltpraester, skulle nyde Neutralitet, saa-

laenge de forholde sig neutrale ; det samme gtelder

Lasaretternes Depoter og deres Personale. Som
Kendingsmaerke tjener Armbind og Faner med
et redt Kors paa hvid Grund. Sammen med
Neutralltets-Maerket skal Nationalfanen vaje.

De nsermere Bestemmelser m. H. til Udferelsen
fastsaettes af de krigsferende Haeres 0verst-
befalende.

De 15 Tillaegsartikler, der bleve undertegnede
paa en ny Kongres 20. Okt. 1868, og som ville

udstraekke Bestemmelserne til Sekrige og nser-

mere udvikle den oprindelige Konventions For-
skrifter, ere aldrig blevne ratiflcerede. I det
hele har det vist sig at vsere meget vanskeligt
fuldt ud at virkeliggere Konventionens Bestem-
melser; men man maa sige, at den har bidraget
til en humanere Krigsferelse, hvis denne over-
hovedet nogen Sinde kan vsere human. Kn. H.

Genevensis, Consensus, se I, 547.

Genevieve, St, se Genovefa.
Genfedelsen (regeneratio) erdet Begreb, hvor-

ved baade Skriften og K.n klarest udtrykker,
at det nye aandelige Livs Tilblivelse hos Guds
Bern ikke er deres eget Vaerk, men skyldes
Guds umlddelbare, overnaturllge Virken i dem.
G. udsiger, at det nye Livs Tilblivelse frem-
gaar af en ny Llvsspire, som Gud ved sit Ord
og sin Aand nedlaegger i Mennesket. Retfaerdlg-
gerelsen og G. ere de to Sider af den Gave,
som Gud sksenker ved Indtrsedelsen i hans Rige

:

de forholde sig til hinanden som Meddelelsen
af Barneretten og af Barnenaturen.

Begrebet er givet i N. T. Hen-en selv setter
(Joh. 3, 3. 5) det at >fedes paany< eller >oven-
fra< (yivvti&ijvcu avui&tv) som Betingelse for at
komme ind i Guds Rige. Apostlene udtale, at
Gud har fedt os (anrxvijaiy Jak. 1, 18), genfedt
os (ayayivyqaas 1 Pet. 1, 3. 23; jvfr. naUyytvusla
Tit. 3, 5), og at vi ere fedte ud af Gud (ytyif-
vijfUvot Ix top &iov Joh. 1, 13; 1 Joh. 2, 29;
3, 9 ; 4, 7 ; 5, 1. 18). Hermed maa jsevnferes
Udtrykket Nyskabelse (2 Kor. 5, 17; Gal. 6, 15;
Ef. 2, 10; 4, 24) om den Handling fra Guds
Side, der ligger til Grund for den nye Fedsel.

Naar det nye Menneskes Tilblivelse kaldes
en Fedsel, da er dette en fra den naturligc
og synlige Verden hentet Betegnelse, der paa
den ene Side ikke ter presses til bogstavelig
Overferelse i alle sine enkelte Track, men som
paa den anden Side dog kun kan vsere valgt,
fordi dets vaesentiige Kendemaerker have Gyldig-
hed paa det aandelige Omraade. Al Fedsel
har to Karaktermaerker, som ogsaa geniindes
i Skriftens Tale om G. For det ferste er
al Fedsel en Begivenhed, som vel har sine
forberedende Stadier, men hvis egentllge Fuld-
byrdelse er momentan, sammenfattet i et
enkelt Tidspunkt, med hvilket Livet egentlig
begynder. Derfor er det urigtigt, naar mange
ville forstaa G. som en Proces, der stnekker
sig over hele Kristenlivet, saa at dette skal
kunne kaldes en fortsat G. En saadan Sprog-
brug strider mod N. T., der, som vi have set,
alle Vegne taler om Menighedens Medlemmer
som dem, der ere genfedte, ikke ferst i Fasrd
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Genfadelsen. 187

tned at blive det; dette gaslder selv den ejen-

dommelige Brug af Ordet i Mt. 19, 28; det
staar ogsaa der om det nye Livs Begyndelse
urn et enkelt Tidspunkt kun at deooe Be-
gyndelse herer hen til Kristi Genkomst; thi

Talen er her ikke om det nye Livs Begyndelse
hos det enkelte Menneske, men om den hele

Verdens Fnldendelse, Tilblivelsen af de nye
Himle og den nye Jord, i hvllke Retfterdighed

bor. Naar G. er den nye Livsbegyndelse, maa
der ganske vist, som ved enhver Begyndelse,

felge en Udvikling efter den; men denne Ud-
vikling er, som i al menneskelig Sprogbrug,
forskellig fra og kan ikke sammenblandes med
Fedslen. For det andet indeholder Bensevn-
elsen Fedsel, at her maa menes en Begiveu-
hed, der sker med os, noget, som vi ikke selv

virke (vi fades, passivt). Et nyt Menneske med
et nyt aandeligt Naturanlasg bliver til. Guds-
billedet fornyes i det faldne Menneske (Ef. 4,

24). Ikke saaledes, at det gamle denned bort-

tages for at give Plads for det nye, saa at et

nyt Jeg og en ny Natur indplantes i det gamles
Sted. En saadan Betragtning vilde stride mod
al organists psykologisk Udvikling, altsaa were
umenneskelig. Den strider ogsaa mod al Er-

faring; thi Sammenhengen i Personlighedslivet

opherer ikke ved G. ; det gamle Menneske ved-

bliver at vsere til Stede ogsaa efter den (Ef. 4,

22). Men G. bestaar i, at Spiren til det nye
Menneske indplantes som den sejrskraftige Mod-
vsegt mod den gamle Adams Veesen i Mennesket,
saaledes at der begynder en Proces, som ud-

renser det syndige og friger det, som kan op-

tages i den hellige Livsudvikling. G. kan ikke
identiflceres med en subjektiv Revolution i

Mennesket, en Omvendelse, en Opvaskkelse eller

et Gennembrud, saaledes som de subjektlvi-

stiske Retninger ville; thi alt dette er subjec-

tive Livsrarelser, der staa overfor G. som det
objektive. G. og Omvendelse ere korrelate; de
staa som saadanne i uoplasellg indbyrdes Veksel-
virkning, idet de forholde slg til hinanden som
Guds Gave og Menneskets Tllegnelse deraf. Da
G. efter sin Idd ledsages af Omvendelsen, er

det naturligt, at i Skriftens praktiske Tale Be-
tegnelsen af de Kristne som genfedte tillige paa
flere Steder (f. E. 1 Job. 3, 9) indeholder, at

de sobjektivt have tilegnet sig G.; men saa-

danne Steder bevise ikke, at den snbjektive

Side i og for sig, rent begrebsmsssigt. ligger i G.

G. betegner altsaa det aandelige Livs Tll-

blivelse fra dets objektive Side d. e. hvad dets

Livskrsefter og Livskilder angaar. G. er en Ger-

ning af Guds Aand ; thi »Aanden er det levende-

gerende< (Joh. 6, 63), og Ordet er Aandens
Virkemiddel. Alle kristelige Livsrarelser i Men-
neskehjertet forudssette genfadende Indvirk-

ninger fra Guds Side; thi det naturlige Men-
neske formaar ikke af egen Kraft at frembringe
dem. Derfor begynde de genfadende Virkninger

allerede paa Kaldelsens Trin, naar Guds Ord
hos det i Synden bundne, forblindede og af-

mtegtige Menneske virker Kraften til at mod-
tage Naaden, idet Menneskets Erkendelse ssettes

i Stand til at fatte Evangeliet (1 Kor. 2, 9 f.)

og dets Vilje til at gribe og modtage Frelsen.

G. afsluttes i sin Fylde ved. at Mennesket del-

agtiggares i selve det aandelige Livs Kilde (Ps.

36, 10) d. e. i Samfundet med den treenige Gud.

Dette sidste er Indholdet af det Ord, hvorpaa
Herren har befalet sin Menighed at meddele
Daaben (Mt 28, 19). Derfor bekender K.n, i

Overensstemmelse med N. T., at Daaben er
G.s Bad (Tit 3, 5; Joh. 3, 5; Augsb. Bekend.
Art. 2). Men paa samme Tid udleder N. T.

ikke alle genfadende Virkninger ndelukkende
af Daaben, men af Guds Ord overhovedet;
Herren betegner Guds Ord i Almindelighed som
Guds Riges Sad (Luk. 8, 11), og Apostlen Peter
naevner det Ord, der er blevet Lteserne for-

kyndt som Genfedelsesmiddel (1 Pet. 1,23. 25;
jvfr. Jak. 1, 18), thi der tales om alle G.s Trin,
baade de forberedende og det afsluttende. Gjj

forberedende Trin fremtrede med iejnefaldende

Tydelighed, naar Daaben skal meddeles til

Voksne, idet den bevidste Tro da maa gaa
forud for Daaben, altsaa v<ere virket af Ordets
Forkyndelse; vi henvise til Ap. G. 2, 38: Om-
vender eder (som Virkning af Apostlens Prse-

diken), og lader eder dabe, og I skulle faa den
HelligAandsGave; 8,12—13; 16,14—15. Men
Ordets Forkyndelse tilfarer kun Bevidstheds-

eller Vijjeslivet nye Knefter fra denne eller

hin Side; derimod bringer Daaben den centrale

G.: Spiren nedlsegges til hele det nye Menneske,
idet det menneskelige Vaesens Midtpuukt, som
ligger til Grand for al Viden og Villen, be-

frugtes med det Ord, der rummer Livet i den
treenige Guds Samfund. Medens G. hos de
Voksne saaledes har forberedende og afslut-

tende Trin, er ved Barnedaaben alt sammen-
trcengt i et Tidspunkt; thi den i Barnenaturen
tilstedevasrende medfadte Forlesningstrang af-

giver den villige Tilknytning for, at den cen-

trale G. straks kan finde Sted (se Art. Barne-
daab I, 221 f.). Ifalge denne Daabens Betydnlng

:

at den meddeler Spiren og Kraften til det nye
Liv, maa der tales anderledes til debte end til

udebte. Det er denne Betragtning, Konkordie-
formlen gaar ud fra, naar den (S. 675) frem-
htever »den uhyre Forskelc mellem de udabte,

hos hvem Vijjen er bunden i Synden, og de
debte, hos hvem den er frigjort til at kunne
vselge det gode.

Spargsmaalet, om G. kan mistes og atter

genvindes, maa ikke sammenblandes med det

tilsvarende om Retfserdiggarelsen og Naade-
standen. Et Menneske, som mister Troen, falder

med det samme ud af Naadestanden ; men det

kan vende tilbage til denne, saalsenge som der
er Mulighed for, at det paany kan om-
vende sig. G. derimod er en Meddelelse af

nye Knefter, og derfor gslder her, hvad vi

ellers kende fra Menneskelivet, at et Menneske
ikke mister sine Gaver og Knefter, blot fordi

det forsemmer at bruge dem, men ferst naar
det har edelagt sig selv. G.s Knefter mistes

ikke, blot fordi de ikke benyttes; derved komme
de vel til at staa udenfor Personlighedslivet

men de ophere ferst at vaerc til Stede, naar
Personligheden er saaledes edelagt •* dets Evne
til aandelig Udvikling er forspildt d. e. naar
Omvendelsens Mulighed er ophart, og Forhserd-

elsen er indtraadt Derfor kan G. ikke gen-

tages; den sker efter sin Natur kun en Gang
i et Menneskes Liv; dette modsiges heller ikke

af Gal. 4, 19; thi Apostlen ensker ikke Lte-

serne en ny G., men han ligner kun sit Ar-
bejde for, at Livet skal bryde igennem hos dem,
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188 Genf0delsen — Genkomst.

ved Fedselssmerter. K.s Praksis bekraefter det

samme: den har aid rig lsert, at de frafaldne,

naar de omvendte sig, skulde genfedes paany;
thi i saa Fald maatte den have lcert, at de
skulde dobes paany.

I Romerkirken, der overhovedet er tilbojelig

til at opfatte Naadevirkningerne som magiske
Handlinger, kan heller ikke G.s Begreb blive

tilstrekkelig aandeligt opfattet. I den protest.

Kirkeafdeling vaklede de seldste Dogmatikere
laenge i Begrebets nejagtige Forstaaelse; snart

erklseredes det ldentisk raed Omvendelsen,
snart med Retfserdiggerelsen, snart med Hellig-

gerelsen, snart med begge disse sidste tllsammen
(Konkordieformlen S. 685 f.); senere forklaredes

det hyppigst ved donatio fidei, hvorved det blev

overset, at ikke Troen selv, men kun Kraften

til at tro kan skaenkes af Naaden; Troen selv

maa vsere Mcnneskets Brug af denne Kraft

til at modtage Frelsen. Pietismen og Metod-
ismen saa ensidigt paa den subjektive Side i

det aandelige Livs Tilblivelse; de krtevede en
sand Omvendelse, der, for at vtere aegte, maatte
vise sig i en kortere eller lsengere Bodskamp,
som endte i et Gennembrud, hvilket de da
bensevnede enten som den egentlige eller som
en ny G. Rationalismen havde ingen Brug
for Begrebet G., der saa staerkt fremhaevede
Guds overnaturlige Vlrkning; man satte en
moralsk Forbedring i Stedet. Schleiermacher
forstaar ved G. Foreningen af Omvendelse og
Retfaerdlggerelse, hvilket sidste Begreb forklares

som Optagelse i Livssamfundet med Kristus,

altsaa vsesentlig identisk med, hvad Skriften

forstaar ved G. Ejendommeligheden ved hans
Lsere bllver da egentlig den, at han medoptager
Omvendelsen i G.s Begreb. Det samme ger
paa en anden Maade Martensen (Dogm. § 253—54), naar han skelner mellem den vaesentlige

G., som sker ved Daaben, og den virkelige

eller personlige, som ferst sker ved Omvend-
elsen. Ritschl vll i sin Sky for Mystik ikke
here om en saadan umiddelbar Livsmeddelelse
fra Gud til Mennesket, som skulde danne For-

ndssetningen for den menneskelige Selvbestem-
melse. Han frakender derfor G. selvsttendig

Betydning og forstaar den kun som et andet
Udtryk for Adoption eller Retfaerdiggerelse, en
Identifikation, der gendrives ved al menneskelig
Sprogbrug, hvor Adoption og Fedsel netop ere

forskellige Ting.

Enhver Laere om G. maa vaere sig bevidst,

at der er en uigennemskuelig Hemmelighed i

alt Livs Tilblivelse, ikke mindre paa det aande-
lige end paa det naturlige Omraade. Hverken
Skriften eller Erfaringen giver os Midler til at

beskrive G.s nye Livsspire og dens hemmelige
Virkemaade. Men vi have Midlerne til at tale

klart om, fra hvem og ved hvilke Midler den
nye Livskraft skaenkes, hvad den virker og hvor-
ledes den vil modtages. Den sunde Laere maa
afvise enhver synergistisk Svaekkelse, som i

Stedet for en ny Fedsel, der hviler paa en ny
Skabelse, vil saette en blot Frigerelse af det
bundne; og den maa vogte sig for at henfalde
enten til en falsk Subjektivisme, der identi-

flcerer G. og Omvendelse, eller til en magisk
Objektivisme, der svaekker Nadvendigheden af

den menneskelige Tilegnelse (Martensens Dog-
matik, § 226—27; 232; 253—54; O. Mailer, Det

faldne Menneskes Genfedelse og Fornyelae ved
Daab og Nadver, Kbhvn 1870; O. Ahnluud,
Laran om nyfodelsen, bibliskt och historlskt-

dogmatiskt undersokt, Upsala 1888). P. M.
Genkomst, Jean Kristi, har til alle Tider

vaeret Midtpunktet i den kr. Menigheds Haab
om Guds Riges Fuldendelse. Guds Menighed
vil a Idrig kunne slaa sig til Ro her i den
jordiske Tilvaerelse, saa at den ikke skulde se

hen til den Fuldendelse, som Guds Ord for-

jaetter. Dens Jordeliv er en Udlaendigheds-

tilstand borte fra Herren (2 Kor. 5, 6. 8; Fil.

3, 20; 1 Pet. 2, 11): Bruden laenges efter at

forenes med Brudgommen (Joh. Aab. 22, 17).

Dens Jordeliv er en Ufuldkommenhedstilstand,
hvori den laenges efter en Udfrielse fra Syn-
dens og Forkraenkelighedens Traeldom (Rom.
8, 23). Og endelig er dens Jordeliv en stadig

Kamp med Verden, medens dens Bestemmelse
er det evige Sejrs- og Fredsrige; saa sandt
som Verden ikke vil opgive sin Modstand mod
Guds Rige, men tvaertimod mere og mere vil

tilspidse den til en udfordrende Kamp, maa
Virkeliggerelsen af Historiens Formaal kneve
en Katastrofe, hvorved Guds Riges Fjender
demmes, og det selv oprettes i Herlighed. Denne
Katastrofe er Kristi Genkomst. Den benaevnes
i N. T. som hans Parusi (na^ovala, Indtried-

elsen af hans Naervaerelse, hyppig i Brevene,

ikke i Joh. Aab.; i Evangelierne kun Mt. 24),

hans Aabenbarelse (dnoxdkvipK, Luk. 17, 30;
1 Kor. 1, 7, jvfr. 1 Pet. 4, 13), hans Tilsyne-

komst (imtfdvtta 2 Tim. 4, 8 ; 2 Thess. 2, 8).

Den beskrives alle Vegne som en synlig, som
Modstykket til hans synlige Himmelfart (Ap.

G. 1, 11; Luk. 17, 24; Joh. Aab. 1, 7; 19, 11).

Paa denne Begivenhed overfores det gltestl. Ud-
tryk >Hen-ens Dag< (Joel 2, 11; 3, 4; Mai. 3,

2. 19, dsk Overs. 4, 1; 1 Kor. 1, 8; 1 Thess.

5, 2), hvormed Profeterne udtrykte Guds Riges
store Doms- og Fuldendelsesepoke under It,

medens der ifelge Profetiens Natur endnu ikke
kunde skaelnes klart mellem Messias's farste og
andet Komme; men i N. T., da Guds Riges
aandelige Oprettelse er sket ved hans Komme
i Kodet, maa Haabet om dets synlige Fuld-
endelse rettes paa G. Som enstydig med Herrens
Dag forekommer >Dagent (1 Kor. 3, 13; Hebr.
10, 25), bin Dag (Mt. 7, 22 ; 2 Thess. 1, 10), den
store Dag (Jud. 6 ; Joh. Aab. 16, 14), den yderste
Dag d. e. den, hvormed det naervaerende Ver-
denslab stutter (hos Joh.: 6, 39; 12, 48), Dom-
mens Dag (Mt. 11, 22; 2 Pet 2, 9), Vredens og
Guds retfaerdige Doms Aabenbarelses Dag (Rom.
2, 5).

Om Tidspunktet for Herrens G. giver

Skriften os ingen umiddelbar Oplysning. Vist-

nok har der ikke blot i Fortiden vaeret, men
er den Dag i Dag mange, som forsage at ud-

regne Aaret og Dagen, idet de tage de Tal,

hvormed Profetien, navnlig hos Daniel og i

Joh. Aab., betegner Dere af Guds Riges Peri-

oder, som bogstavelige Tidsbestemmelser. Men
alle disse Forseg hvile paa en Miskendelse
baade af de profetiske Tals Betydning og af

den bibelske Profetis Vsesen. Tallene have i

Skriften en symbolsk og aandelig Betydning:
3 er, som den fyldige Enhed, det Tal, hvor-

med Guds Vsesen betegnes, 4 er Skabningens,
7 Guds Aabenbaringsgerningers, 12 Guds Folks
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10 Mangfoldighedens og Fuldstaendighedens Tal

;

derfor er deres Hensigt 1 det profetiske Sprog
ikke den at afgive Midler til Tidsberegninger,

men at antyde Tidernes aandelige Praeg. Og
Profetien vil efter sit Vsesen ikke vaere en
Fremtidskalender, hvor ogsaa Mennesker uden
aandelig Sans kunne laese sig til, hvad der
forestaar; men den vil vejlede os til at skanne
•Tidernes Tegnc d. e. hvad de Tidsforbold,

hvorunder vi leve, bsere i deres Sked i Ret-

nmg af den Fuldendelse, hvis aandelige Fysiog-

oomi Profetien beskriver.

Skriftens Vejledning bestaar derfor i at op-

lyse os om de hist. Forudsaetninger, som maa
were til Stede, far Udviklingen kan vsere moden
til Afslntnlng. Disse Forudsaetninger samle sig

i 3 Grnpper. 1) Evangeliet maa have lydt for

alle Folkeslag, Missionen maa have fuldendt
sit Sejrsleb over den hele Verden: Mt. 24, 14;
bestemtest hedder det hos Paulus i Rom. 11,

25—26, at farst skal Hedningenes Fylde gaa
ind i Guds Rige, og tilsidst skal »hele Israel*

frelses: naturligvis menes her ikke samtlige

enkelte Israeliter; i den Betydning kan der
sldrig tales om en Folkehelhed; thi der vil

altid vaere aimodtagelige Medlemmer; men der
menes, at Folkebevidsthed, Folkeliv og Folke-
lype, altsaa Folkesamfundet som saadant, hvor-
mange Undtagelser der end Andes i det enkelte,

vil lade sig gennemtrsenge af Kristendommen

;

Jadefolket er det eneste, hvem en saadan Hel-

hedsomvendelse er forjaettet. 2) Menigheden
skal have naaet en saadan kr. Modenhed og
Hellighed, en saadan Udvikling i religias og
ssdelig Henseende, at den er rede til at tage

imod Herren. Den bevidste Erkendelse af Troens
Indhold skal vsere lige ren hos alle, kun praeget

if de Forskelligheder, som Individualiteterne

oedfare (Ef. 4, 13); Menigheden skal vaere

Dbesmittet af Verden og folge Lammet, hvor
let gaar (Joh. Aab. 14, 4); den skal vaere

smykket som Bruden for Brudgommen (19,

7—8). 3) Ondskabens Rige, som staar overfor
Gads Menighed, skal have udfoldet al sin Mod-
stand og have vist, hvad det formaar. Fra-
bldet og Verdsligheden skal have naaet sit

Hfjdepunkt (Mt. 24, 5f., 37 f.), og ligeledes

Badet og Forfalgelsen mod Guds Folk (24, 21 f.);

! Brevene og i Joh. Aab. forudsiges der en
tnkelt menneskelig Personlighed, som skal vaere

Ugndelighedens Sammenfatning i den sidste

Tid (se Art. Antikrist I, 103 f.).

Om Kristi G. er naer eller fjern, kan da alene
'iannes af, hvor naer disse Forvarsler ere ved
deres fulde Virkeliggerelse. Og 1 Bedemmelsen
beraf maa det atter tages i Betragtning, at

Kirkens Herre kan fremskynde Udviklingen i

tort Tid eller forhale den i lange Perioder,

efter som det er hans Vilje: en Dag kan have
indhold som tusind Aar og omvendt, 2 Pet.

3, 8. Derfor maa Menighedens Forventniug
»lt£d vsere en Forening af den Aarvaageuhed,
er er opmaerksom paa Forvarslernes Tilstede-

rerelse, ogaf den Udholdenhed, der ikke bliver
tract, selv om disse atter synes at traede til-

lage; Beredtheden og Taalmodigheden ere de
to Sider af Forholdet, af hvilke ingen ber
sangle. Dertil svarer netop ogsaa N. T.s Tale
fade hos Herren selv og hos Apostlene. Herren
kar selv udtrykkelig sagt, at det ikke til-

kommer os at vide Tidspunktet (Ap. G. 1, 7),

ja at han selv i sin Fornedrelsesstand her paa
Jorden ikke liar kendt det (Mk. 13, 32). Han
taler baade om, at han vil tove med at komme
(Mt. 25, 5; 24, 14. 48), og om, at han vil komme,
inden den med ham samtidige Slaegt er uddad
(Mt. 10, 23; 16, 28; 24,34); den sidste Raekke
af Udtalelser er begrundet i, at han overholder
den profetiske Tales saedvanlige Vis at sammen-
drage Fremtidsstadierne til €t: han sigter til

Jerusalem* Odelaeggelse, der afspejler hans G.s

dobbeltsidige Vaesen, Fjendernes Dom og Menig-
hedens Frelse. Endnu staerkere traeder det
dobbelte Hensyn frem hos Apostlene. De tale

oftest om Parusien som ganske naer: 1 Kor.

15, 51; 1 Thess. 4, 15; Hebr. 10, 25; Jak. 5,

7—8; 1 Pet 4, 7; 1 Joh. 2, 18; Jud. 18 og
hele Joh. Aab.; thi hvor Haabet er levende,

rykker det sin Genstand naer til sig og for-

korter Tidsafstanden for dets Virkeliggerelse;

denne Forkortelse havde ajensynligt Medhold
i Tidernes Tegn, naar man saa hen til Mis-
sionens ustandselige Fremgang (Rom. 10, 18),

til Menighedens heje aandelige Udvikling og
Verdens voldsomme, bestandigt voksende Mod-
stand; hvis det ikke havde vaeret K.s Herres
Vilje, at der efter den overvaeldende Rigdom i

Aposteltiden skulde felge den lange kirkehist.

Forarbejdelsestid (2 Pet. 3, 9), da maatte Fuld-
endelsen have vaeret ganske naer. Paa den
anden Side vare de sig bevidste, hvor meget
der endnu maatte ske, og at der var Tegn paa;
at Parusien laa fjernere: 2 Kor. 5, If.; Fil. 1,

21—24; 2 Tim. 4, 6f.; 2 Pet. 3, 8f. I denne
Dobbelthed ved Apostlenes Tale om dette Punkt
er der intet, som kan forundre os eller endog
vaekke Tvivl om deres Ufejlbarhed i, hvad de
laere os om Guds Rige; thi de kunne ifeige

Herrens Ord Ap. G. 1, 7 ikke have til Hensigt
at give nogen Laere om, hvor naer eller fjern

G.en er; men de tale ud af det praktiske Kri-

stenliv, som vore Forbilleder i Haabets Sund-
hed, og 1 den Henseende er deres Tale Norm
for alle Tider; den viser netop det dobbelte
Forhold, hvori det levende Haab staar til sin

Genstand : baade Aarvaagenheden og Taalmodig-
heden; hvis den profetiske Tale ikke forenede

disse to Ting, vilde den modarbejde sin egen
Hensigt.

Ifolge N. T.s gennemgaaende Tale drager G.en
alle de andre eskatologiske Begivenheder umid-
delbart efter sig: de dedes Opstandelse, Dommen
over levende og dade og Herlighedsrigets Op-
rettelse; G.en og Verdensfuldendelsen sammen-
knyttes som Led i den ene og samme Kata-

strofe (Mt 16, 27; 2 Pet. 3, 10). Dog er der
enkelte Steder, som antyde, at G.en endnu
ikke straks medferer den sidste Fuldendelse,

men at der skal ligge et Tidsrum imellem dem.
Denne Betragtning kan maaske paavises hos
Paulus i 1 Thess. 4, 16—17 og 1 Kor. 15, 23 f.;

men med umiskendelig Tydelighed ndtales den
1 Joh. Aab. 20: ved G.en skulle de troende
opstaa og forklares til en overjordisk forelebig

Herlighedstilstand, medens der samtidig skal

oprinde en Freds- og Sejrstid for den her paa
Jorden levende Menighed; dette Tidsrum be-

tegner Aabenbaringen med det symbolske Navn

:

Tusindaarsriget ; farst efter dette indtraeder

Verdensdommen og Verdensfuldendelsen. Denne
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ejendommelige Tidsadskillelse er ikke uforenelig

med Skrlftens gennemgaaende Tale. Forskellen

forklares ved, at Profetien i Almindelighed sam-
menskuer Fremtldsstadierne som en Enhed, og

at det kun er den sserllge Form for Profetien,

som vi kalde den apokalyptiske, der frem-

stiller Raekkefolgen af de eskatologiske Begiven-

heder (se Art. Tusindaarsriget). P. It.

Gennadlos, Patriarker af Konstantinopel.

G. I. var forst Abbed i et konstantinopolit.

Kloster og skrev som saadan mod Kyrillos af

Alezandrias Anatematismer. 458 blev ban Pa-

triark og udsendte da en Rundskrivelse i

Anlednlng af Striden om Kalkedonmedets Be-

slutninger. Han var en herd, navnlig skrift-

laerd Mand, der har skrevet en Fortolkn. til

Daniel. Han dede 25. Aug. 471 ogblev efterfulgt

af Akakios. — G.II, Patriark 1454—56, var en

af de sidste Reprsesentanter for den bysantiske

Lserddom. Han hed som Ltegmand Georgios

Skolarlos, fedtes i Konstantinopel i Beg. af

15. Aarh. og fik sin Uddannelse der. Den
beremte Markos Evgenikos var en af bans
Lterere. Han var med paa Kirkemederne i

Ferrara og Firepze (S. 38), men var da kun
Ltegmand. Alligevel udtalte ban sig 1 3 til

Synoden overrakte Taler for Unionen med La-

tinerne, men da ban saa, hvilken Uviljc denne
vakte, lod ban alle Unlonstanker fare og
stillede sig kaskt ved Siden af Markos Ev-
genikos. Da bans Kamp mod Unionen bragte

ham til Brad med Hoffet, trak han sig tilbage

til et Kloster, og som Munk tog han da Navnet
G. Efter Konstantinopels Paid blev han en-

stemmigt valgt til Patriark og modtog som
saadan Hyrdestaven af Sultan Muhammed IPs

Haand. Han overrakte Sultanen en kort Frem-
stilling af de vigtigste kristelige Tro.isandheder,

der bidrog til at stemme Muhammed II mildt

over for de Kr. Ikke des mindre maatte G.

allerede 1456 nedkegge Patriarkvrerdlgheden og
atter gaa i Kloster. Forlnden gjorde han Rede
for dette Skridt 1 et Skrift til hele Kristen-

beden. Han dode o. 1468. G. var en overor-

dentlig frugtbar Skribent. Mest bekendt er bans
Bx&totf rijs nlarttag riiy iqSodoliov XQKtnaywv
(Otto, Des Patriarchen G. Confession, Wien
1864). Om bans Forfattervirksomhed se Krum-
bacher, Byzant. Literaturgesch., 2. Aufl. 109 f.

Gennaditts var, efter hvad der berettes i

Slutningskapitlet af hans Skrift om beremte
Mend, Presbyter i Massilia (Marseille) og levede
samtidig med den rom. Biskop Gelasius, til

hvem han skrev »et Brev om (sin)Tro«. Dette,

saa vel som de andre paa samme Sted op-

regnede Skrifter (8 Beger mod alle Kaetterler,

5 mod Nestorios, 10 mod Evtykes, 3 mod
Pelagius m. fl.) ere alle gaaede tabt. Hans
>Brev om min Tro< har man villet genfinde

i et Skrift, der er os overleveret under Titlen

»om de kirkelige Dogmerc ; dette er imidlertid

meget usikkert, selv om det nsevnte Skrift

skulde vtere af G. I saa Fald vilde det be-

knefte det Indtryk af hans dogmatlske Stand-

punkt, som vi ogsaa faa gennem Skriftet >om
de beremte M«nd«. G. synes nemlig at have
nteret semipelagianske Anskuelser; at han ikke

har vteret Pelagianer, fremgaar klart af, at ban
har skrevet mod Pelagius, og af, at han ud-

trykkelig i Skriftet >om de beremte Mtend<

kalder bam en Kaetter; ligeledes af, at Afhand-
lingen om de kirkelige Dogmer en Tidlang
overleveredes mellem Augustins Skrifter — et

Bevis paa, bvor fjernt dette Skrifts Tankegang
ligger fra den pelagianske. Men paa den anden
Side viser hans nedssettende Omtale af Au-
gustin tydelig nok, at han i alt Fald ikke har
vaeret dennes Tilhaenger, og hans Standpunkt
er dermed saa godt som givet. Hans vaesent-

ligste Betydning for Efterverdenen er det oven-
for nsevnte Skrift >om de beremte Msnd< ; det
er skrevet som Fortssettelse og Efterligning af
Hieronymus's Skrift af samme Navn. For
mange af de deri omtalte Forf. og Skrifter er
G. vor eneste Kilde (de pins Ulustribus er ud-
givet af Bernoulli, Freiburg 1895). F. T.

Gennaios, Fader til Apollonios, der under
Antiokos V Evpator var en af de syriske Kom-
mandanter i Pakestina (2 Makk. 12, 2). L. G.
Gennembrud, aandeligt, er et uundvaerligt

Moment i en sand kristelig Livsudvikling.
Men overfor den ensidige og usunde Maade,
hvorpaa det er fremhaevet af den yderliggaaende
Pietisme og af Metodismen, gselder det om at
faststille dets rette og sunde Forstaaelse.

G. er ikke enstydigt med Omvendelse. Om-
vendelsen er Bruddet med Fortiden gennem
Anger og Tro, den bevidste Overgang fra Market
til Lyset, fra Deden til Livet. Men et G. for-

udsaetter Livets Tilstedevserelse og foregaar
indenfor dettes egen Sfaere; G. er Overgangen
fra det skjulte til det aabenbare, fra det mere
eller mindre ubevidste til det fuldt bevidste
Liv. Det ligger i Menneskets Vassen som Per-
sonlighed, at enbver kr. Livsudvikling maa
kende et saadant G. — Blandt dem, der ved
Barnedaaben ere optagne i Kirken, findes der
vistnok saadanne, som ere opvoksede i Daabens
Naade fra Begyndelsen af, saa at deres Liv,

saa langt deres Erindring gaar tilbage, har
vKret et Liv i Tro. Her kan altsaa ikke kneves
et Brud med Fortiden, en Omvendelse i dette
Ords egentlige Betydning. Men vel maa der
kneves et G. af det allerede tilstedevaerende

Liv: der maa komme en Tid, da der ikke
Isengere leves paa andres Autoritet, men Guds-
forholdet overtages med mid Bevldsthed, saa at
Sorgen over Synden og Glacden over Naaden op-
gaar for Mennesket med Evighedens Alvor. Man
kan ikke vedblive at Ieve paa andres Erfaring,

men maa gere sine egne (Joh. 4, 42). Dette
gaelder overfor alle Menneskelivets Opgaver.
Uden et saadant G. bliver Gudsforholdet ikke
et i Sandbed person] igt; uden det kan en kr.

Karakterudvikling ikke flnde Sted. — Men det
er kun forholdsvis meget faa Mennesker, hvis
kr. Livshistorie er en saadan lige fortsat Ud-
vikling fra den spaede Alder af. Baade boa
de barnedobte, som have forvildet sig bort
fra Tilegnelsen af den dem sksenkede Naade,
og hos dem, der have staaet udenfor enhver
Beraring med Guds Rige, maa der ske et Brud
med Fortiden gennem Omvendelse. Men ogsaa
Omvendelsen maa naa til et G. : dens sjaele-

lige Brydninger maa komme til Afslutning, saa
at Mennesket bliver sig bevidst som Kristen
og finder Fred i Troen; forst da har Livet
sejret og vundet Skikkelse saaledes, at det kan
blive Udgangspunktet for Helliggarelsen (Hos.
13, 13; Gal. 4, 19).
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Den sonde Opfattelse af G.ets Vtesen maa
vmre sig Individnaltteternes Forskel bevidst
Den yderliggaaende Pietlsme og Metodismen
knever en bestemt Form for G.det: det skal

komme gennem en Bodskamp, hvori Sjaslen

gennemrystes af Angerens Smerte og tilsidst

overvteldes af Troens Glede, — og det skal
komme pludseligt i et enkelt Tidspunkt, saa
at det ligesom i et 0jeblik lysner for Sjaelen.

Men dette er en usund og urigtig Betragtning.

G.et kan komme gennem Stormvejret, men
ogsaa gennem Aandens stille Susen; det kan
komme saaledes, at Dag og Time kan angives,

men ogsaa gennem en lsengere Periode, et helt

Livsafsnit, hvis Afslutning ikke kan dateres

ton et enkelt Tidspunkt. G.ets Vlrkelighed

kan lkke maales efter, om det har SkikkeUe
efter en for alle gseldeude Model; thi Guds
Aand bar forskellige Veje efter de aandelige
Ejendommeligheder og efter Livsferelsernes

Forskellighed ; men dets Virkelighed kendes
paa den Alvor og Sandhed, der er i det troende
Menneskes Hjertestilling til Gnd. Nathanael
og Paulus fandt deres Frelser ad hejst for-

skellige Veje, og dog var Forholdet til ham
lige eegte bos dem begge. De metodistiske
Retninger ville endelig identiflcere G.et med
selve Livets Tilblivelse, gere det til den egent-

lige Genfodelse. Men overfor en saadan Sub-
jektivisme gcelder det at holde den objektive

og den snbjektive Side af det aandelige Liv

nd fra binanden: selve Livets Indplantelse er

en objektiv Gerning af Gud, men G.et borer
ind under den subjektive Side, under den men-
neskelige Tilegnelse. P. Af.

Genner, Peter, Pnest, fedtes i Senderjylland,

gik i latlnsk Skole i Ry Kloster (ved Flensborg
Fjord) og levede sin ferste Ungdom der. Omtr.
1536 kom ban til Wittenberg, blev Magister

og oversatte 1541 de schmalkaldiske Artikier

paa Latin. Fra Kristian III, Hertug Hans af

Haderslev og andre forstod ban ved sit >nye
Munkeric, som Melanchton kaldte det, atskaffe

sig saa rigelig Studie-Hjselp, at han endog kunde
gifte sig. 1546 blev han Hofprtedikant bos
Hertug Hans, 1548 Sognepnest og Provst i Aa-
benraa. Han dede 1584. Kn. H.
Gennesaret Se. Dens hebr. Navn er i G.

T. jam kinneret (4 Mos. 34, 11; Jos. 13, 27)

eller jam kin'rot (Jos. 12, 3, efter Byen kin-

neret eller kin'rot (5 Mos. 3, 17; Jos. 11, 2;

19, 35) i Naftali Stamme. Navnet gennesar(et)

So, der Andes 1 Mak. 11, 67; Luk. 5, 1 og
hos Josefos, har den vel faaet efter Sletten

gennesar ved Seens Nordvestside. I N. T.

Andes tillige Bena:vnelserne Galilaeas So Mt. 4,

18; 15, 29, og Tiberias' So Joh. 6, 1; 21, 1

efter Byen Tiberias, hvoraf ogsaa Seens nu-
tidige arabiske Navn Bahr et-Tabarije. Dens
sterste Ltengde fra Nord til Syd og Bredde
fra 0st til Vest ere henholdsvis o. 21 og 9

Kilometer. Flademaaiet er o. 170 Kilo-

meter. OverAaden ligger 208 Meter under
Middelhavets Flade. Foruden fra Jordan, der

flyder ind i Seen ved dennes Nordspids, mod-
tager G. Tilieb fra flere mindre Vandleb fra

Vest, saaledes gennem Wadi Hamam, Due-
dalen, og 0st, saaledes gennem Wadi el-Bar-

bntije og Wadi es-Samak; Afleb er Jordan
lidt Vest for Seens Sydspids. G. omgives af

Bjerge, der vel ikke ere heje, men dog ved,

at de de Aeste Steder gaa tset ud til Bredden,
tage sig ret anseligt ud; de mangle naesten

overalt Trsevsskst, medens Bredderne 1 lange
Stnekninger, navnlig paa 0stsiden, ere bevoksede
med Oleander og andre Buske

; paa nogle Steder
vige Bjergene noget tilbage fra Bredden, saa
der dannes smaa Lavsletter ved denne, saa-

ledes mod Nordvest den meget frugtbare el-

Ghuweir, den gamle Gennesarslette, hvori tre

Dale med Vandleb, deriblandt Duedalen, ud-
munde, lsengere mod Syd den lille Slette ved
Tiberias, samt mod Nordest, lige 0st for Jor-
dan, den vandrige el-Batiha. Som Felge af
den lave Beliggenhed og de omgivende Bjerge
er Sommervarmen hej, tit meget trykkende,
navnlig paa Vestsiden, hvor Bjergene spserre

for den friske Vest- og Nordenvind; Vinteren
kan vtere temmelig kold, Efteraar og Vinter
ere Storme hyppige, jvfr. Mt. 8, 24; 14, 24.

Vandet i Seen er klart, ret velsmagende, bruge-
ligt til Drikkevand, samt nu som i Oldtiden
meget fiskerigt; Fiskeriet var i Oldtiden en rig

lndttegtskllde for de taetbefolkede Bredders Be-
folkning

; jvfr. Evangeliernes Beretninger. De to
Bredrepar blandt Apostlene vare Fiskere ; jvfr.

ogsaa Mt. 7, 9—10. 14, 19: Bred og Fisk som
de naturlige Nseringsmidier. Ogsaa nu drives

der Fiskeri i Seen, dog uden sterre Betydning.
I Seens Nterhed Andes flere Steder varme Kilder,

saaledes navnlig Syd for Tiberias. I politisk

Henseende herte fra Kristi Tid Seens Vestside

til Galilasa, dens Ostside, dels, mod Syd, til de
under Dekapolis (Mk. 5, 20; 7, 31) herende
Byer, blandt hvilke Hippos laa n«er ved Seen,
dels, mod Nord, til Filips Tetrarki. Seen var
en meget benyttet Fserdselsvej mellem de for-

skellige Provinser; tillige gik dengang, som nu,
Karavanvejen fra Damaskus til iEgypten og
Middelhavet (Jes. 8, 23, dsk Overs. 9, 1), et

Stykke langs Seens Nordvestside for derpaa at

beje op i Bjergene. Blandt de talrige Byer,
som i Oldtiden omgav Seen, og af hvilke flere

have en saeregen Betydning som Skuepladsen
for en stor Del af de evangeliske Beretninger,

ere at nsevne paa Vestsiden Syd fra Tarichsea,

Tiberias, Magdala eller Magadan, i hvis Neer-

hed ogsaa Dalmanuta, Kapernaum, samt et

Stykke inde i Bjerglandet, Korazin; om ogsaa
Peters og Andreas' Hjemstavnsby Betsaida har
ligget paa Vestsiden, eller om den er identisk

med Betsaida Julias 0st for Jordan, er om-
stridt. Foruden sidstnsevnte By laa paa 0st-

siden Gerasa eller Gergesa, hvis Navn maaske
er bevaret 1 det nuveerende Kursi, et Taarn
med en Ruinhob Syd for Samakdalen, videre
Hippos, medens det er omstridt, hvorvidt det
gamle Garaala er at sege i Seens umiddelbare
Nterhed eller lsengere mod 0st (F. Buhl, Gen-
nesaret Se og dens Omgivelser, Kbbvn 1889;
E. Stave, Sj6n Gennesaret och dess narmaste
Omgifninger, Stokholm 1892). J. C. J.

Genovefa, Byen Paris's Vsernehelgeninde,
skal ifelge Gregor af Tours vsere bisat i den
Peter-Paulus-Basilika, som Chlodovech (Clodvig)

og Crotechild (Clotilde) byggede, og hvori dette
Fyrstepar blev begravet. Om hendes Levned
vide vi intet paalideligt. En Helgenkrenike
(Mon. Germ. Ser. Rer. Merow. Ill), der i den
eeldstc Skikkelse udgiver sig for at vsere skreven
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520, lader hende fades i Nanterre ved Paris

422 af kr. Benderfolk, og den fortieller meget

om hendes tidlig udviklede Frombed og hendes
profetiske Evne og Kraft til at gere Under-
gerninger. 15 Aar gl. skal hun vaere komraen til

Paris og der have taget Sleret sammen med et

Par Veninder. 451 skal hun have forudsagt en

Hungersned og have bygget Kirken St. Denis

over Dionysius's (I, 643) Helgengrav. Legenden
ssetter hendes Dad til 3. Jan. 512. Peter-Pau-

lus-Kirken blev senere opkaldt efter hende, og

da den var bleven edelagt af Normannerne i

9. Aarh., blev der langt senere paa dens Plads af

Stefan fra Tournai (1177—80) bygget en ny
Kirke (St Genevieve). — Til G.s Kirke blev

der knyttet et Abbedi, der stod i Forbindelse

med Victorinerne, og hvis Medlemmer i 12.

Aarh. vare neje knyttede til danske Pariser-

klerke som Absalon. Derfra kom Abbed Vil-

helm (se d. Art.). 1176 blev den ovenfor nsevnte

Stefan (Etiennc) af Tournai Abbed for St. G.,

og han blev i St. Genevieve, indtil han 1191

blev Biskop i Tournai. I Beg. af 17. Aarh. op-

levede Abbediet i St. G. en ny Blomstring og

en gavnlig Reform ved Charles Faure, der blev

indkaldt af Kard. Francois de la Rochefou-

cauld, og dens Virkninger holdt sig indtil

henimod Midten af 18. Aarh. I den Tid stod

St. G. i Spidsen for en stor Kongregation af

Abbedier og Priorater. Paa Revolutionstiden

gik Abbediet til Grande, og dets Bibliotek,

det endnu beromte, paa Haandskrifter rige, St.

G., blev 1790 Statsejendom (P. Feret, L'ab-

baye de St. G. et la congregation de France,

I—II, Paris 1883). Fr. N.

Genovesi, Antonio, ital. Filosof, fodtes 1712

i Castiglione ved Salerno, blev Munk 1736 og

senere Prof, i Retorik ved Seminariet i Salerno

og Prof, i Metafysik i Napoli. Som Discipel

af Bacon, Descartes, Leibnitz og Locke blev

han beskyldt for Hseresi, men beskyttet af

jErkebiskop Galieni af Tarent. Han dede som
Prof, i Teol. og polit. 0konomi i Napoli 22. Sept.

1769. Hans Hovedvserker ere: Elementa meta-
physices et artis logico-critica (I—V, Napoli
1743—45) og Lezioni di commerzia e di econo-

mia civile (1757, overs, paa Tysk, Leipz. 1776).

Gensch, se Breitenau (I, 383).

Gentile (Gentilis) Giovanni Valentino, en
Antitrinitarier fra Reformationstiden, f., uvist

naar, i Cosenza i Calabrien, forlod sit Ftedre-

land, sagtens bevseget af religiose Grunde, og
ankom 1556(1557?) til Geneve. Her kom han
og nogle andre Italienere i heftig Strid med
Calvin om Treenighedslaren. G. havde vel

font maattet underskrive en ortodoks Tros-
bekendelse, men da han kort efter blev an-

givet for Kcetteri, begyndte en Proces, der endte
med at udtale Dodsstraffen, som imidlertid

blev eendret til offentlig Bod og Forbud mod
at forlade Byen (2. Dec. 1558). Alligevel flygtede

G. til Kanton Bern og derfra til Lyon, stadig

sysselstettende sig med Treenighedsproblemet
(enkelte Smaaskrifter stammer fra denne Tid:
Antidota [mod Calvins Institutio], Confessio,

XI protheses theologice. Adnotationes in Symbo-
lum Athanasii), og omsider kom han til Unitari-

ernes Fristed Polen, hvor han traf Blandrata
(I, 336) 1563. Allerede 1566 drog han imidlertid

tilbage til Kanton Bern og var dristig nok til

at udstede en Opfordring til offentlig Disputa-
tion. Han blev da greben og fort til Bern,
underkastet pinligt Forhar og omsider (som
Servet i Geneve) demt til Deden, dog ikke til at
brandes, men til at halshugges. Dpmmen fuld-

byrdedes 10. Sept. 1566. — Hvad hans Tre-
enighedsltere angaar, saa bekaempede han dels
de kirkelige Udtryk (Homousi, Substans osv.)

som ubibelske, dels anklagede han Kirkelteren
for en sabelliansk Tendens til at lade de enkelte
Personer forsvinde i Substansens Enhed. Han
kom da til at udtrykke sig stterkt subordina-
tiansk, thi det gjaldt for ham forst og frem-
mest om at understrege dette, at Faderen var
Gud; men at give en klar og fyldestgerende
Forklaring af Sonnens og Aandens trinitariske

Forhold lykkedes ham ikke (Trechsel, Die
protest. Antitrinitarier II, Heidelb. 1844; Akterae
i Genferprocessen er offentliggjort af Fazy 1 Bd.
XIV af Memoires de l'lnstitut Genevois 1878
—79). J. P. B.

Gentillet, Innocent, protest. Jurist, f. i Vienne
1 Dauphine, flygtede efter Bartolomssusnatten
til Geneve, hvor han blev Advokat. Senere
kom han tilbage til Frankrig og var President
for Parlamentet i Grenoble, men maatte atter
udvandre, rimeligvis til Geneve. Bl. hans Skrifter

maa mrerkes: Apologia pro Christianis Gallis
religionis evangelical sea reformats (1578 ; 2. Udg.
1588; fr. Overs. 1584 og 88), et dygtigt Forsvars-
skrift for Ret, og Le bureau du concile de
Trente (1586, paa Latin: Examen concilii Tri-
dentini 1586; tysk Overs. 1587), en skarpsindig
Kritik af Trienter-Konciliet.

Gentsch (Gcnsch), se Breitenau (I, 383).

Gennbat, Son afden edomitlske Prins Hadad,
der under David var flygtet til jEgypten. Hans
Moder var Sester til Faraos Dronning Tabpenes,
der opfostrede G. i Faraos Hus midt iblandt
Kongens Bern (1 Kong. 11, 19. 20). Han maa
siden hen have spillet en ikke uvigtig Rolle i

sit Fsedreland, hvortil Hadad i Beg. af Salo-
mos Regering vendte tilbage. L. G.
Genuflectentes (knielende), se Katekumener.
Genntiis, Hieronymns de, Biskop af Ascoli,

fik, sammen med Sylvester Prierias, 1518 af
Leo X det Hverv >at dempe den lid, Luther
havde antsndt<, og at damme i den dristige

Munks Sag. Derfor lod han Luther stsevne

til Rom (se Art. Luther).

Geografi, bibelsk. Den bibl. G. har til Op-
gave at beskrive Skuepladsen for den hi. Hi-
storic Hjselpemidler: K. v. Raumer, Palastina

(4. Aufl. 1860); G. A. Smith, The historical

Geography of the Holy Land (6. ed, 1899); F.
Buhl, Palastina (1890); Badecker, Palastina und
Syrien (1881). Om de sociale Forh. i Paltestina:

H. B. Tristram, Eastern Customs in Bible Lands
(2. ed. 1894). Bibl.-geogr. Tldsskrifter ere: Quar-
terly Statements, udg. af Palestine Exploration
Fund ; Zeitschrift des fleutschen Palastinavereins,
udg. af Guthe. Bibel-Atlas'er ere udg. af Kie-
pert, Menke, Conder and Kitschener og Keijser.

Geografi, kirkelig. Den kirkl. G. er en
Hjfclpevidenskab til Kirkehistorien, der frem-
stiller det geograf. Stof med Henblik paa Kri-

stendommens Udbredelse og de konfessionelle

Forhold. Hjselpemidler: St. Marthe, Gallia

Christiana (1715 f.), med Forts, af Haureau;
Rfittcher, Germania sacra (1874 f.). B. Fugl-
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sang, Khist. Atlas og J. Vahl, Missions-

AUas.
Georg (Jergen), Helgen, en af de saakaldte 14

Nadhjaelpere, kaldes af Graekerne >JErkemar-
tyrent. Han skal have vaeret en tapper kappa-
dokisk Rriger, der for sin Kristendom led Martyr-
doden under Diokletian. Navnlig efter Kors-
togene kom Dyrkelsen af St. G. staerkt frero, og
ban blev da afbildet som en harniskkladt
Kriger, der med sin Lanse drseber en Drage.

National-Konciliet i Oxford 1222 gjorde bans
Helgendag (23. April) til Festdag for hele Eng-
land, og Hosebaandsordenen, der stifledes 1330,

stflledes under bans Vsern. Han er ogsaa Vaerne-

helgen for Byen Genova og for det schwabiske
Ridderskab, og nans Billede Andes i den rus-

siske Kejsers Skjold.

Georg III, Fyrste af Anhalt-Dessau, f. 13.

eller 15. Aug. 1507, blev 1518 Kannik i Merse-
burg og studerede i Leipzig. 1524 blev han
prtesteviet og fik Domprovstiet i Merseburg.
Han var i Begyndelsen en ivrig Fjende af >den
lntb. Sektc, men fortsat Fordybelse i den hi.

Skr. bragte ham over paa Reformatorernes Side,

og han og bans Bredre sluttede sig fra 1530
til Ref. G. traadte navnlig i nejere Forhold
til Justus Jonas. 1532 kaldte de 3 regerende
Fyrster i Dessau paa Luthers Raad Nik. Haus-
mann til Praest i Dessau, og Skaertorsdag 1534
nddeltes i Dessau for forste Gang Nadveren efter

evang. Ritus. Q. var en fredsommelig Natur,

der flere Gange segte at holde Luther fra stroke
Udtalelser. 1544 blev han paa Reformatorernes
Tilskyndelse udnaevnt til >Koadjutor i gejstl.

Anliggender« for Merseburg, og derpaa visiterede

han sammen med Dompraesten Anton Musa
-alle Meoigheder i Stiftet Merseburg. Aaret
efter lod han sig af Luther og andre, der >i

Sandhed vare Biskopperc, tildele Bispevielsen.

Han var en af Hovedforfatterne til den >Agende«,
-der 1549 blev afiattet paa Leipziger-Interimets

Gmndlag, og forvaltede i det Aar, inden den
nye Biskops Ankomst, Merseburger-Stiftet. I

den Tid holdt han nogle vceldige Prasdikener

•om de falske Profeter og om Nadveren, rettede

mod de romcrsk-katolske og Svaermerne. Dem
udgav han senere i udvidet Skikkelse, da den
nye Biskop viste sig at were en Modstander
af Ref. Derpaa trak G. sig tilbage til sine an-
haltske Besiddelser og dede i Dessau 17. Okt
1553.

Georg, Araber-Biskop, f. o. 640 i Syrien,

4. 724, sluttede sig neje til sin beremte Lands-
mand Jakob fra Edessa og blev som denne en
af den syr. K.s mest fremragende Lserde. Til-

navnct >Araber-Biskop« betegner ham som Bi-

skop for de arabiske Stammer, boende ved den
arabiske 0rkens N.-0.-Graenser. G. har ud-
foldet en alsidig og betydelig Forfattervirksom-

bed; om stor Laesning ogsaa paa den klassiske

Literaturs Omraade vidner hans Udgave af og
Kommentar til nogle af Aristoteles's logiske

Skrifter. Hans Breweksling, hvoraf en stor

Del er bevaret, bserer Vidnesbyrd om, at hans
omfattende Kundskaber have skaffet ham en
fremragende Stilling blandt hans Landsmaend.
Han behandler i disse Breve alle de Spergs-
maal, der paa den Tid optog Sindene i den
syr. K.; navnlig var det kristologiske Sporgs-

maal stadig braendende. Vi marke imidlertid,

Kirke-LeksllcoQ for Norden. n.

at Striden ikke laengere staar mellem en nestori-

ansk og monofysitisk Opfattelse (den nestori-
anske Kristologi afvises rent i Forbigaaende
paa overlegen Maade); derimod luemper G. ud-
fra en udpneget monofysitisk Kristologi mod
den i Kalkedon-Symbolet udtrykte kristologiske

Grundanskuelse. Liturglske Sporgsmaal om-
handles ofte i Brevene; hvad Nadveren angaar,
luemper han mod Unddragelse af Kalken.
Ogsaa nogle Digte fra hans Haand ere naaede
til os; i et af disse prises det ensomme Liv;
de andre knytte sig til den endnu den Dag i

Dag paa Skaertorsdag foretagne Indvielse af
den hellige Olie. Denne ses som Symbol paa
Kristus, den salvede, der var en Vellugt for
Gud (jvfr. Billedet i Ef. 5, 2; 2 Kor. 2, 14).

Blandt hans Digte maa endnu nsevnes den
Slutning, som han digtede til det af Jakob fra
Edessa efterladte ufuldendte Digt Hexatmtron

;

her viser G. sig som en Tilhsenger af den af
Origenes og andre gr. Faedre fremsatte Apoka-
tastasislacre. En Personlighed som G. giver os
et interessant Indblik i den syr. K.s Forhold
og viser os, hvor rigt baade Livet og Studierne
udfoldede sig i disse Egne trods de i politisk

Henseende ofte meget urolige Forhold (V. Ryssel,
Ein Brief G., Bischof der Araber, Gotha 1883

;

V. Ryssel, G. des Araberbischof Gedlchte und
Briefe, Leipzig 1891). F. T.

Georg, Markgreve af Brandenburg-
Ansbach, den naestferste Underskriver af Con-
fessio Augustana, blev fodt 4. Marts 1484 og var
den tredje af 8 Brodre. Han tjente i sin Ung-
dom ved sin Morbroders, den ungarske Kong
Vladislav H's Hof. Som den unge Kong Lud-
vigs Formynder stettede han med Iver det
reformationsvenlige Parti, selv staerkt grebe

n

af Ref.s Tanker, saerlig nnder sit Ophold i Worms
1521, og han indferte Ref. i sine egne Lande
og var sin Broder Albrecht (I, 48) en trofast

Hjaelper. I Speler 1529, ved Samtalen i Schleitz,

og paa Konventerne i Schwabach og Schmal-
kalden viste han det samme Sindelag, om han
end bestemt benaegtede Retten til vaebnet Mod-
stand mod Rigsherren. Paa Rigsdagen i Augs-
burg 1530, erklasrede han overfor Kejseren:
>HeIlere end vige fra Gnds Ord, vilde jeg knaele

her paa Stedet og lade mit Hoved afhugge<

;

men Kejseren svarede : > L6ver FOrst, nit Kopp
ab!c. 1533 deltog han i Affattelsen af den
brandenburg-nfirnbergske Ktrkeordning, der
indfortes i hans Lande. G. stod i livllg Brev-
veksling med Luther. Som en af Reformations-
tidens bedste Fyrster baerer han Tilnavnet >den
fromme< eller >Bekenderen<. Han dode 27.

Dec. 1543. Kn. II.

Georg den skteggede, Hertug af Sach-
sen, f. 1 Dresden 27. Aug. 1471, var 4. Sen
af Hertug Albrecht, Stamfaderen til Sachsens
albertinske Fyrstersekke. Skont hans 3 asldre

Bredre dede, for han blev fodt, saa at han var
Arving, blev han alligevel bestemt for den
gejstl ige Stand, maaske fordi hans Moder Zdena
(Sidonia), Georg Podjebrads Datter, enskede det.

Han flk en from Opdragelse, tildels ved Andreas
Proles's Medhjaelp, og hans teologiske Kund-
skaber bleve saa omfattende, at han kunde
danne sig en vel grundet Opfattelse af Tidens
teologiske Strldsspergsmaal. 1488 overtog han,
med den erfarne Kansler Sigismund PQugk ved

13

Digitized byGoogle



194 Georg — George.

sin Side, Regentskabet i Sachsen, da bans Fader
ilede sin Ungdomsven, Kong Max, til Hjiclp,

dengang denne var tagen til Fange af Brugges
Borgere. Regentskabet varede lige til Faderens
Dad i Friesland (1500), og som Hertug var G.

tillige >Gobernatoraf Friesland c, indtilban 1515
solgte Landet til Burgund. Han var en dygtig,

saedelig og energisk Fyrste, der alvorligt op-
fyldte sine Pligter.

Universitetsstaden Leipzig laa i hans Del af
Sachsen, og nan segte at ophjselpe sin Hej-

skole, Isser efter at den havdc faaet farlige Kon-
kurrenter, ferst i Wittenberg, senere i Frank-
furt an der Oder. Da Tezel solgte Aflad, op-
traadte Hertug G. med et Forbud imod hans
Virksomhed. og han hilsede Luthers Optraeden

mod Afladskraemmeren med Gleede. Men da
Luther gik videre i sine Angreb paa Pave-
demmet, skilte G. sig fra ham, og hans Uvilje

mod Luther egedes ved Disputatsen i Leipzig

(1519). Da Luther der vovede at sige, at ikke
alle husitiske Lserdomme vare kaetterske, raabte

Hertug G.: >Fy for den slemme SygeU. Dog
vilde han ikke gaa med til et Forbud mod
Luthers Skrift .til den kr. Adel< (1520), fordi

han maatte lndremme, at Forf. i mange Dele
havde Ret, og paa Rigsdagen i Worms stot-

tede han den tyske Nations Klager med saa

stor Kraft, at den pavelige Nuntius Aleander
begyndte at tvivle om, hvorvidt G. fremdeles
kunde regnes til Pavens Venner. Men An-
grebene paa Colibatet og Ustyret 1 Bonde-
krigen bragte ham til at se paa Luther og
Ref. som idel Opror, og Landgrev Philip af

Hessen sogte forgaeves at stemme sin Sviger-

fader mildere. Hertug G. var omgivet af Mtend
som Hieronymus Emser (I, 760) og senere Coch-
laus (I, 529), og de segte med Held at kvtele

hans Sympati for Ref. Hertugen selv stod bag
ved Emser, da denne angreb Luther, og han
fulgte ogsaa med varm Deltagelse Cochlaus's

Polemik. G. haabede, at et Koncilium skulde
bringe Orden til Veje i de forargelige og for-

virrede Forhold, men da det ikke blev til noget
med Konciliet, begyndte han paa egen Haand
at reformere Klostrene i sit Land.
Da hans Gemalinde Barbara af Polen dode

1534, lod han sit Skseg vokse, og deraf flk han
sit Tilnavn. I sin Sorg lod han Dededansen
male paa Slottet i Dresden (den er nu paa
Neustidter-Kirkegaarden), og Sorgerne faldt i

de felgende Aar endnu tungere over ham. Hans
Broder, Heinrich, der var Arving til Landet,
efter at G.s Senner vare dode barnlese, var
en Ven af Ref. og Medlem af det schmal-
kaldiske Forbund, og G. gjorde forgaeves

Forseg paa at indssette den romersk-katolske

Kong Ferdinand som sin Arving. Han dede
17. April 1539. Da han laa paa det yderste,

opfordrede hans Skriftefader, Dr. Peter Eisen-

berger, ham til at bede til bans Vaernehelgen,

St. Jakob, men to Hofjunkere flk Eisenberger

fjernet, hvorpaa Livlaegen, Dr. Roth, sagde til

den doende Fyrste: >Naadige Herre! I har haft

det Valgsprog, >Gerade aus macht gute Renner<,
taenk derfor ikke paa Helgenerne, men gaa lige

til Kristusc. Herpaa svarede G. : >Ja, saa hjaelp

mig du trofaste Frelser, Jesus Kristust For-

barm dig over mig og gar mig salig for din

bitre Lidelses og Dads SkyldU. Og derpaa

sov han hen. Han ligger begravet i Domkirken
i Meissen (H. von Welck, G. der bartige, Braun-
schweig 1900).

Georg af Polentz, se Polentz.

George, Henry, soctalokonomisk Forf. og
Agitator, f. 1839, d. 1897, opholdt sig i sin
Ungdom i Kalifornien forst som Gnldgraver,
senere som Typograf og Redakter og havde der
rig Lejlighed til at iagttage Kapitalisters egen-
nyttige og hensynslose Spekulation med Jord-
ejendom. Dette Emne sysselsatte ham laenge,

uden at han dog formaaede at tnenge igennem
med sine ldeer, indtil hans Hovedvaerk Pro-
gress and Poverty (1879, overs, paa Norsk 1885)
med et Slag gjorde ham verdensberemt. Denne
Bog flk en umaadelig Udbredelse og blev over-
sat paa adskillige Sprog.

G. angriber ikke Kapitalrenten, men han er
en afgjort Modstander af Jordrenten, der
efter hans Opfattelse er Kilden til den sociale
Ned, idet en Stlgning i Jordens Vaerdi idelig

sker paa Bekostning af Arbejdslennen. Jorden
er en Gave fra Gud til Menneskeheden, ikke
noget Produkt af menneskeligt Arbejde, og den
ber derfor ikke udnyttes til Fordel for nogen
enkelt; det Udbytte, den gode Jord giver ud
over, nvad det menneskelige Arbejde afvinder
den daarligste Jord, der er taget op til Dyrk-
ning, ber komme hele Samfnndet til Gode.
For at opnaa dette foreslaar H. G., at alle be-
staaende Skatter og Afgifter skulle ophaeves og
erstattes med en eneste Skat paa Jorden, hvor-
ved Jordrenten faktisk konflskeres. Ligesom det
18. Aarh.s Fysiokrater foreslaar han altsaa en
impdt unique paa Jorden. Fysiokraterne vilde
fjerne de mange Uretfaerdighcder ved det <ta-

vaerende franske Skattesystem, og vilde laegge

Skatten paa den Indtaegt, der efter deres Op-
fattelse var den eneste egentlige Renindtsgt,
men de vilde ikke som H. G. de bestaaende
Besiddelsesforhold til Livs. — Sin Skattereform
vil H. G. gennemfere uden nogen Erstatning
til de nuvaerende Ejere.

Disse Tanker, som ievrigt have haft mange
Forlebere i Nationalekonomien, have vundet
staerk Tilslutning i forskellige Lande; i England
har saaledes Wallace stiftet et Land Nationali-
zation Society (1881), der ievrigt holder paa,
at der skal ydes Grundejerne Erstatning, medens
et senere oprettet Selskab (Land Restoration
League, 1883) helt shatter sig til H. G. TO
Tyskland er Bevaegelsen forplantet ved Fliir-

scheim, der forlanger, at Staten efterhaanden
skal overtage Jorden og forpagte den ud. I

et Par australske Kolonier har man ved de
senere Aars Skattelovgivninger haft en Ind-
dragelse af fremtidig Foregelse afJordens Vaerdi
for 0je ved en progressiv Landskat, saaledes
paa New Zealand.
Medens de ledende Nationalekonomer gen-

nemgaaende se med Kritik paa H. G.s Teori
om Landbrngets Jordrente, og finde bans
Laere om Kapitalrenten i dens Modsaetning til

Jordrenten uklar, anerkendes det dog i hvert
Fald ofte, at Jordens svimlende Vaerdiforegelser
ved og i de store Byer, hvorved Indehavere af
oprindelig vserdilese Jordstykker, uden eget
Arbejde, ofte i en Haandevending blive Millio-
nssrer, giver Anledning til alvorlige Overvejelser
om Muligheden af ved Beskatningsreformer,
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ellcr ved, at Stat eller Kommune overtager
Jorden eller logger starke Baand paa dens
Benyttelse (f. E. ved strenge Byggelove), at lade
de store Vserdiforegelser helt eller delvis komme
Samfundet som Helhed til Gode. Paa dette

Pnnkt vll man vist nok kunne imadese et

fragtbringende Reformarbejde. //. W.
Georgien kaldes fra den byzantinske Tid af

et Syd for Kaukasus og nordlig for Armeniens
BJergland llggende Kongerige, som 1799 blev
forenet med Rusland, og som gennemstrammes
af Kur, Oldtidens Kyros. G. svarer omtreut
til de russiske Guvernementer Tlflis, Baku og
Kntais; men det meste af det sidste, Mingre-
lien, horte kun med til G. i videre Betydning.
Rnsserne kalder G. Geusien; af Perserne kaldes

G. Gurdshistan og Polket Gurkh. G. er maaske
en Omdannelse af denne asiatiske Benavnelse
paa Land og Folk; at G. skulde bave noget at

gore med den hellige Georg(S. 193), er lidetrime-
ligt. Foravrigt kaldes G. af Landets egne Barn
Karthveli eller Karthli. Armenierne benavne
G. Vrastan og Folket York. Mnligvis er Grak-
ernes og Romeraes Navn paa G., Iberien, en
Omdannelse deraf. Sproget 1 G., som font i

de senere Aar er blevet grundigt undersagt (af

Brosset og Tsagarelli), tilharer den sydlige Gren
af de saakaldte kaukasiske Sprog (se om disse

bl. a. R. v. Ercbert, Die Sprachen des Kaukas.
Stammes, Wien 1895). Efter Prof. Vilb. Thorn-
sens Undersagelser synes det beslagtet med
det gaadefulde etruriske Sprog. G. er et meget
frngtbart og tidlig dyrket Land, hvorfor andre
Folk sagte at underkaste sig G. Pompeius
tnengte ind i G. efter sin Sejr over Tigranes.

Senere sagte Konger i Armenien og i Persien
at betvinge G. De sidste bestrabte sig for at

indfere Zoroasters Lare. Men Kristendommen
kom tidlig ind i G., efter hvad der fortalles, ved
Aar 300. En Slavinde fra Kappadokien, Nina,
der kom til G., vakte Opmarksomhed ved sin

Fromhed og Afholdenhed. Ved sin Ban hel-

bredede hun ferst et sygt Barn og derpaa den
syge Dronning. Kongen bad siden, da ban
paa en Jagt havde forvildet sig i Taage, til de
Kristnes Gud, og da han reddedes, sargede han
for, at Krdm. forkyndtes i Landet. Dette for-

talles allerede af Rufinus ved Aar 400. Fra
Armenien modtog G. Larere i Krdm., og ved
armenisk Hjselp flk de et Alfabet og en Overs,

af Biblen i deres eget Sprog. Siden kom de
i naje Forbindelse med de syriske Kristne,

bvis Patriark i Antiokia af G. anerkendtes som
Landets kirkelige Overhoved. G. bajede sig

for Beslutningerne i Kalkedon, og det kom
herved til et Brad med deres Naboer Arme-
nierne, der vare monofysitisk sindede. I 6.

Aarb. var der i G. en kraftig religias Vsekkelse,

hvorfor hverken Manikaere eller Gnostikere,

der kom ind i Landet, flk nogen Fremgang.

I den felgende Tid led G. meget ved Muham-
medanernes adelaggende Indfald, G. maatte
stnndnm anerkende snart Kaliferne, suart Kej-

serne i Konstantinopel for Overherrer. Persiske

Herskere sagte at udbrede Islam, Tyrker og

Tatarer gjorde ofte adelaggende Indfald. Ved
Djengiskan's og siden ved Timur's Angreb led

Landet overordentlig meget. Siden blev Per-

serne Landets farligste Fjender og bestnebte

sig for at udbrede Islam, hvorfor Kongen i G.

sagte HJalp bos Rnsserne, hvad der forte til

Rigets Indlemmelse i Tsarens Rige. Konge-
staramen, hvis Medlemmer fik Pension af Rus-
land, uddade 1882. G., der tidligere havde en
egen Katolikos i Mzchet, den gamle Hovedstad
for Tiflls, kom 1836 ind under den hellige

Synode i Rusland og danner nu det grusinske
Eksarkat eller Eparki. Antallet af Indbyggere
er o. en Million. V. S.

Georgios Gemestos Plethon, se Plethon.
Georgios Hamartolos (Synder) forfattede

under Mikael III (842—867) en Verdenskranike
i 4 Bager, der omfattede Historien fra Adam
til Kejser Tbeofilos's Dad (842). Om G. H.
vide vi kun, at han var Munk, og derpaa tyder
maaske ogsaa det ydmyge Tilnavn. Hans Bog
fandt i den felgende Tid mange Fortsattere.

Georgios Kedrenos, se Kedrenos.
Georgios af Laodikeia, Biskop i det syriske

Laodikeia, var en af Homausianernes Ferere.

Georgios af Nikomedia var en Ven af
Fotios (S. 88) og blev 860 af ham indviet til

Metropolit i Nikomedia. Han bar efterladt

sig Here Pradikener, der navnlig dreje sig om
Mariafesterne.

Georgios Skolarios, se Gennadios (S. 190).

Georgios Synkellos, se Synkellos.

Gera. 1) Sen (1 Mos. 46, 21) eller rettere

Sennesen af Benjamin (1 Kran. 8, 3. 7, i V. 5
en Dobbeltskrivning). Af G.s Slagt var Dom-
meren Ehud (Dom. 3, 15). 2) En anden G.

af Sauls Slagt var Fader til Simei (2 Sam. 16,

5 o. a.). Forskelligt herfra er Ordet Gera
(Korn, Bonne), Hebraernes mindste Vagt, Vao
Sekel, f. E. 2 Mos. 30, 13. L. G.

Gerar, en af de sidste Filisterbyer, ved
Kanaans Sydgranse, narvnes 1 Mos. 10, 19 i

Narheden af Gaza. Svarende hertil idcnti-

ficeres den i Almindelighed med Ruinerne
Djerar, V/2 geogr. Mil sydlig for Gaza. Abra-
ham og Isak opholdt sig midlertidig i Egnen
ved G. (1 Mos. 20, If. 26, If.), hvis Konge
kaldtes Abimelek. Ellers omtales G. i G. T.

— foruden vel 1 Kran. 4, 39, hvor LXX laser

G. i Stedet for >Gedor<, — kun i 2 Kran. 14,

12. 13 (Dsk. Overs. V. 13. 14), der beretter om
Kong Asas og Judaernes Forfelgelse af de slagne

iEthiopere indtil G. Dette Sted og Bemark-
ningen om de adskillige omliggende Byer taler

ogsaa for ovennavnte Beliggenhed. Trumbull
o. a. sage G. i den Iangt sydligere Vadi-djerur

Sydvest for Kades. G. var i den glkr. Tid
Bispesade og havde et blomstrende Kloster,

som Konstantin d. st havde grundlagt. —
>Gerrenerne< (se dette) i 2 Mak. 13, 24 er

sandsynligvis dette samme G. L. G.

Gerard, John, f. i England 1564, studerede

i det eng. Kollegium i Douai, i Paris og i det

eng. Kollegium i Rom. Her blev han praste-

viet og 1588 optaget i Jesuiterordenen, bvor-

efter ban som Missionar blev sendt til sit

Fadreland. Lange undgik han Forfolgelsen

mod Jesuiterne, men tilsidst blev han fangslet

i Tower og meget mishandlet. 1597 flygtede

han ved at klatre ad et Tov over Fastnings-

graven, og han fortsatte derefter sin Missions-

virksomhed. Krudtsammensvargelsen 6. Nov.

1603 nadte ham imidlertid til forkladt at for-

lade Landet. Efter i nogle Aar at have levet

som eng. Panitentiar ved Peterskirken i Rom
13*
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blev han 1614 den forste Rektor for det jesui-

tiske Koliegium i Liege. 1627 kaldtes han til-

bage til Rom, hvor han (lode i det eng. Kol-

iegium 1637. Han efterlod sig flere Skrifter,

bl. a. : A Narrative of the Gunpowder Plot (1606),

en af de vigtigste Kilder til Sammensvaergelsens
Historie (udg. af Morris i: The. Conditions of

Catholics under James I (London 1871), som
ogsaa indeholder en Biografi af G.). Hans
Autobiografi, During the Persecution (Quarterly

Series, vol. 46, London 1886), er ligeledes et

vigtigt Kildeskrift. C. E. F.

Gerardi, Lubbert, en af de > grove « (water-

landske) Mennoniter (se d. Art.), udgav 1580
en kort og klar Fremstilling af Mennoniternes
oprindelige Laere (Brevis confessio prwcipuorum
Christiana; fidei articulorum)

.

Gerasa og Gerasenere, se Gadara og Gada-
renere.

Gerberon, Gabriel, beromt Medlem af Mau-
riner-Kongregationen, fodtes i Calais 12. Aug.

1628. 1655 blev han praesteviet, og derpaa var
han Laerer i Bourgeuil, St. Denis og Compiegne.
1666 blev han forflyttet til St. Germain du
Pres. Der skrev han Miroir de la piiti chre-

tienne (1676), og paa Grund af dette Skrift blev

han beskyldt for Jansenisme og forvist forst

til Argenteuil, senere til Corbie. Herfra flyg-

tede han 1682, for at undgaa Straf for Med-
forfatterskabet til L'abbi commendalaire, til

Nederlandene, hvor han optraadte som jan-

senistisk Forfatter og Modstander af Protestant-

ismen, indtil han 1703 blev fsengslet, udleveret

og bragt til Amiens. Der dode han 29. Marts
1711 efter at have afsvoret sin Jansenisme.

Om Oprigtigheden af denne Afsvaergelse har
der, under Henblik til G.s literaere Virksom-
hed, va;ret fort en Strid. Foruden bans Udg.
af Mikael Bajus's Vaerker (I, 241) og af Jansens
Breve til St. Cyran, maa af hans 111 Skrifter

isaer masrkes hans : Hist, gene'rale du Jansenisme
(I—III, 1700).

Gerbert, se Sylvester II.

Gerbert, Martin, Abbed i det gl. Abbedi St.

Blasien (I, 337) i Schwarzwald, fodtes i Horb
ved Neckar 13. Aug. 1720 og blev opdragen
hos Jesuiterne i Freiburg og i Klostrene Kling-

nau i Schweiz og i St. Blasien, hvor han af-

lagde Benedictiner-Loftet 1737 og blev praeste-

viet 1744, og 1764 Abbed. Forinden (1759—62)
havde han gjort en stor Rejse i Tyskland,
Italien og Frankrig, som han skildrede paa
Latin. Han var en laerd Mand, navnlig kyndig
i de schwarzwaldske Klostres og i Musikens
Historie (De canlu et musica sacra, I— II, 1774;
Mon. veteris liiurgice alemannica I— II, 1777;
Scriptores ecclesiast. de musica sacra, I— III,

1784). Han var en Veu af Gluck. Medens
han var Abbed, braendte hele Klostret og Kloster-

kirken, og begge bleve da genopforte af ham,
den sidste med Maria rotunda i Rom som
Forbillede (den blev atter odelagt ved Ildebrand
1874). Han dode 3. Maj 1793. Planen til Vaerket
Germania sacra (S. 192) er udkastct af ham, og
han liar ogsaa efterladt sig Studier til Habsburg-
ernes Historie. Det var hans Yndlingstanke, at

de i Basel og Konigfeld begravne Medlemmer af
det habsburgske Hus skulde stedes til Hvile i

St. Blasien, og han lod mure en Kejsergrav til

dem(Bader, FurstabtM. G. von St. Blasien, 1875).

Gerbet, Philippe-OIympe, fr. Biskop, fodtes

i Poligny i Jurabjergene 5. Febr. 1798. 1818

kom han i St. Sulpice, hvor han laerte Abbe
de Salinis at kende, som blev hans fortrolige

Ven. Begge sluttede sig til Lamennais, der

var optraadt som Kirkens Va:rge; men da
Paven fordomte Lamennais, skilte begge Vernier

sig fra ham. G. blev en Tidlaug i Paris for

at studere Kirkefcedrene og Skolastikerne, og

i den Tid skrev han ogsaa i I'Univers. Senere

tog han Bolig i Thieux ved Juilly, og der skrev

han bl. a. Precis de I'hist. de la Philosophic.

Senere kom han til Rom, og da Salinis var

bleven Biskop af Amiens (1849), rejste han
dertil. 1854 blev han selv Biskop i Perpignan,

og der dode han 7. Aug. 1864 (Ricard, G. et

Salinis, 1883).

Gerbrand indviedes o. 1022 af jErkebispen
af Canterbury til Biskop af Roskilde paa Knud
den Stores Befaling. Paa Rejsen til sit Saede

blev han taget til Fange af Bremer-./Erke-

bispen Unwan og maatte love ham Lydighed.

G. skal siden have bevirket, at Kongen bojede

sig for Bremersaedets Metropolitanrettigheder

over Danmark. J. O. A.

Gereon, Martyrhelgen, skal have vaeret Under-
befalingsmand i den saakaldte thebaiske Legion
(se d. Art.), der efter Sagnet under Maximian
(286 eller 297) led Martyrdeden i K61n, hvor
en Kirke endnu bevarer hans Navn. Hans
Helgendag er 10. Okt. Sagnet fortaeller ogsaa, at

allerede Kejserinde Helena i Koln byggede en
Kirke til hans jEre.

Gergesa og Gergesenere, se Gadara og Gada-

renere.

Gerhard fra Borgo S. Donnino (ved Parma),

Fransiskaner, offentliggjorde 1254 i Paris Skriftet

>Indledning til det evige Evangelium«, i hvilket

han fremstillede Fransiskanerne som den kon-

templative Orden, om hvilken Joakim fra Fiore

(se d. Art.) havde varslet. G.s Skrift, der nu
kun foreligger i Uddrag, l)lev angrebet af Vil-

helm fra St.-Amour, der skildrede Tiggermunk-
ene som Antikristens ForloWtre, og efter en
Undersogelse fordomte Rom G.s Bog.

Gerhard af Brogne, Abbed i Benedictiner-

klostret Brogne (Bronium), fedtes o. 890. I

sin Ungdom tjente han Greven af Namur, men
efter et Drommesyn trak han sig tilbage fra

Verden. Senere kom han til Paris, hvor han
laerte Munkene i St. Denis at kende, og fra

Frankrig veudte han tilbage til Brogue, blev

Abbed der og skal vaere dod 3. Okt. 959. Han
reformerede en stor Del af Lothringens og

Flanderns Benedictinerklostre.

Gerhard fra Esrom, Abbed i Esrom i 12.

Hdaar, spillede en Rolle i Stridighederne imel-

lem Valdemar I og .Erkebiskop Eskil (I, 801).

Gerhard Groot, se Gerrit de Groote.

Gerhard (Gert) af Roskilde, se Gylden-
stjerne.

Gerhard Segarelli, se Segarelli.

Gerhard fra Ypern, se Hyperius.
Gerhard Zerbolt fra Ziitphen, se Zerbolt

fra Z.

Gerhard. 1) Johann G. At der i Jakob
Bohmes og isaer i de af ham befrugtede, men
hvad Lys og Klarhed angaar, fra den fromme
Gorlitzer Teosof saa vidt fjernede, tildels af

Trediveaarskrigens Grade fremspircde ognaerede,
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mystiske Aanders Tid maatte danne sig Krdms-
opfattelser, i hvilke sandt og falskt paa en farlig

Maade blandedes, var ligesaa selvfolgeligt, som
at lntbersk Tro og Tankestet maatte fremkalde
en ren, evangelisk Modvegt. Den Kreds af

fromme og lcerde Teologer af lnthersk Konfes-

sion, paa hvilken her raaa ttenkes, kan efter

sin kirkehistoriske Stilling betegnes som Speners
Forgasngere, og det saavel med Hensyn til Menig-

hedens almindelig religiose Trang, som isser

til en praktisk evang. Krdms Krav i det »skola-

stiske< 17. Aarh. Ved Siden af den servserdige,

den stive Ortodoksismes af en virkelig evange-
lisk Mystik besjselede Modstander, Joh. Arnd
(se 1, 146), bliver her fortrinsvis at naevne hans
fortrolige Ven, J. G. Fodt 1582 af en patri-

cisk Sltegt i Stiftet Quedlinburg, led han under
en skrebelig Barndom og faldt allerede 15 Aar
gammel i dybe aandelige Anfsegtelser, under
hvilke han blev stettet af Joh. Arnd, der paa
denne Tid ledede hans Fremtidsblik hen til

Kirkens Vej. 1 sin forste Studietid i Witten-
berg (fra 1599) vaklede han endnu mellem
Teol., Filos. og Medicin. Det 1558 stiftede

Universitet i Jena drog ham dog snart til sig,

vistnok vesentlig ved sit Ry som den rene
Leres Bolvterk, efter at Wittenberg var bleven
filipplstisk, og skont han i Jena ikke synderlig

benyttede Forelaesningerne, drev han dog der
grundige, navnlig eksegetiske Studier, som netop
paa den Tid maatte skaffe ham et betydningsfuldt
Navn af en luthersk Skriftteolog; han erhver-
vede ogsaa der Magistergraden 1603. Maaske
var det Marbnrgs endnu navnknndigere og
tillige historisk begrundede konfessionelle Ry,
som bevsegede ham til at ombytte Jena med
det sidstnevnte Universitet, hvor han baade for

sit Stadium og i Privatlivet fandt megen Stette

og Hjselp. Men efter at Calvinlsmen under
Landgrev Moritz havde holdt sit Indtog 1 Hes-
sen-Darmstadt, gik G. tilbage til Jena, hvor
han begyndte at holde teol. Foredrag. Men
i vara Omsorg for sin Landskirke i Koburg
farte Hertng Casimir ham, kun 24 Aar gl.,

og samtidig af Fakultetet i Jena smykket med
den teol. Doktorkrans, modstnebende til Super-
intendenturen i Heldburg.
Al denne Hseder, hvormed snart efter for-

bandt sig hans Udntevnelse til Generalsuper-
intendent i Koburg, kunde ikke dsempe hans
tnngsindige Lxngsel efter den akademisk-teol.
Virksomhed, hvori han alene fandt Livet (extra

academiam non est vita). Han skulde heller

ikke ltenge forbllve i sin haje kirkelige Stil-

ling. Allerede i 1616 fandt han sig, paa ind-

tnengende kurfyrstelig Foranledning, i Spidsen
for det teol. Fakultet i Jena, hvor han altsaa

for 3. Gang, og nu for bestandig, tog Ophold.
Hans Virksomhed her, lige udmeerket paa Ka-
tedret, i Administrationen af de mange til Stil-

Ungen knyttede Prsebender og i sit personlige
Forhold til Universitetets yngre Studerende,
for hvilke han opofrede sig med faderllg og
frugtbar Deltagelse, spredte hans Ry over alle

protest Universiteter og foranledigede den ene
Vokation efter den anden, ogsaa her til Norden
(Upsala og Sons). Men han var altfor inderlig
knyttet til Jena til at kunne taenke paa at
forlade det, hvortil kom, at hans ikke blot i

videnskabelig, men ogsaa i klrkelig og tildels

i saekuleer Henseende udmserkede Arbejde ind-

bragte ham en tilsvarende Len. Om end den Ros,
som blev udtalt over hans Grav, »den thuringske
Fakkels verdensopklarende Lys«, turde vasre

rigelig stor, staar dog G.s Navn som en und-
slettelig Erindring om, hvad der i hine den luth.

Skolastiks Dage blev ndrettet baade paa ren
teol. og paa kirkelig-apologetisk Grand. I forst-

nsevnte Henseende bliver at bemserke hans
ligesaa virksomme som sagtmodige Deltagelse

i de synkretistiske Forhandlinger, der endte
med en Forkastelse (i Jena 1621) af de helm-
stidtske (og kdnigsbergske) Teologer, og i de
kristologiske Stridigheder mellem Kryptikerne
(Tubingen) og Kenotikerne (Giessen); i sidst-

nsevnte hans Bestnebelser for at opretholde
den rene luth. Bekendelse mod de jesuitiske

Makinationer. Det bekendte Kirkeord : >Enhed
i det nodvendige, Frihed i det tvivlsomme,
Kierlighed i alt< passede i en seerlig Grad paa
G. Den luth. Klrkelaeres konfessionelle Supre-
mati var ham slkkert nok en klrkelig Nodven-
dighed, men naar Strengheden hos nogle af

hans Medstridere, f. E. Abr. Calov, var sterre

end K.s iEre knevede, stod G. med sin Sagt-

modighed baade i det tvivlsomme og ligeover-

for Ksrlighedens utvivlsomme Krav vistnok ikke
sjeldent og til Sagens Skade for meget paa den
modsatte Side, ikke blot under den synkre-
tistiske Strid, men ogsaa f. E. ved Samtalerne
mellem Jakob B6hme og Dresdener-Konsisto-
riet (Leipzig 1624). For Pletismens forste og
betydningsfulde Rorelser paa luth. Baggrund,
navnlig hos Joh. Arnd, savnede han Blik, hvad
ogsaa fremgaar af hans Schola pietatis, et Skrift,

som Spener nsegtede sin Tilalutning, og som i

Virkeligheden staar langt nnder hans beramte
Meditationes sacra (udg. af H, Scholz, Guters-

loh 1863; overs, paa Dsk af Stilling, Kbhvn
1853). Den omfattende og forskellige Virk-

somhed, til hvilken navnlig Fyrsternes Tlllid

kaldte ham, undergravede efterhaanden hans
ikke stterke Helbred. Han dede allerede 30.

Aug. 1637 med Troens Ban : Kom, kom, Herre
Jesus! og han hviler i Jena.

Foruden de ovenfor nsevnte Skrifter ber
endnu bemserkes hans Dogmatik: Loci theolo-

gici (Jena 1610—29) i 9 Bind; bedste Udg. i

22 Kvartbd ved Dogmatikeren Cotta (I, 560),

Tubingen 1762 f.; en ny Udg. ved E. Preuss,

Berlin 1863 f. Fremdeles hans Confessio catho-

lica et eoangeliea, en Fortsaettelse af M. Flacius's

Catalogns testium oeritatis, tildels i apologetisk

'Retning (bl. a. Frankfurt 1679), som ogsaa Dis-

putationes in quibus dogmata Caloinianorum
expenduntur (Jena 1638); videre Exegesis s.

uberior explicatio ssteds 1625 og, med et encyklo-

psedisk Proeg, Methodus studii theologici (Jena

1654). 1 Eksegese: Harmon! af Lidelses- og
Opstandelseshistorlen 1617 og Kommentarer til

Dere Skrifter (Genesis, Daniel og Apokalypsen,
der kom som posthume). Homiletik: Prtedi-

kener og Postilla Salomonea (E. J. Fischer, Vita

Joh. Gerhardi, Leipz. 1723; ogsaa S. Gunther,

Vita: J. G. brevis adumbratio, i en Udg. af Med.
sacra; 1842). F. V. A.— 2)Lndvig G., Rektor forst

i Ratzeburg, senere i Strelitz, og derpaa Magister
i Rostock, vakte i Rostock Forargelse ved sine

sveermerske Prtedikener om Kristus i os. 1718
trak han sig tilbage til Privatlivet og opholdt
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sig forst i Parchim, senere i Altona, hvor han
dade 1738. I Parchim udgav han et udferligt

Sgttema apocatastaseot, hvori han fremstillede

Petersens (se Petersen, J. W.) Laere om alle

Tings Genoprettelse og Helvedstraffenes Opher,
og de i denne Bog udtalte Tanker forsvarede

han senere i andre Skrifter.

Gerhardt, Paulus, Priest og beremt Psalme-
digter, f. 12. Marts 1607 i Grafenhainichen,
ikke langt fra Wittenberg, hvor hans Fader,

Christian G., var Borgmester. Fra 1622—27
gik han paa Skole i Grimma, blev i Begynd-
elsen af 1628 indskrevet som Student ved Uni-
versitetet i Wittenberg og kom 1643 til Berlin

som Huslasrer. 1651 var han bleven Praest i

Mittenwalde. 1657 kaldtes han til Berlin som
Tredjepraest ved Nikolaikirken. Her evede han
en velsignelsesrig Virksomhed, til han 1666
blev afoat. Kurfyrst Friedrich Wilhelm enskede
nemlig at faa en Ende paa Striden mellem den
lutherske og reformerte Gejstlighed og havde
foranstaltet Religionssamtaler til Udjtevning af

Tvisten om forskellige Laerepunkter. Disse
Samtaler ledede imidlertid ikke til nogen Enig-
hed, og Kurfyrsten udstedte derfor i Sept. 1664
et Edikt, hvori det blev forbudt Gejstligheden
paa begge Sider at tilltegge hverandre urimclige
og ugudelige Lasrddomme. Ved Udstedelse af

Reverser skulde Praesterne forpligte sig til at

efterleve Ediktet, ellers skulde de afsaettes.

Den lutherske Gejstlighed saa i dette Edikt
en Indskronkning af Laerefriheden, en Be-
straebelse for ved Magtbud at udjaevne Kloften
mellem luthersk og reformert Bekendelse og
nasgtede derfor at underskrive. Et Par af dem
blev afsatte 1665. Hvor maadeholdent G. end
var optraadt under disse Tvistigheder, blev
han dog det felgende Aar afsat. Dyb Sorg
herover greb hans Menighed. Magistrat og
Borgerskab gik i Forban for ham, men for-

gives. Forst da SUenderne tog sig af Sagen,
blev Kurfyrsten gunstigere stemt mod ham og
gav Ordre til, at han atter skulde iudsaettes.

Men da Budskabet herom fik det Tlllseg, at

Kurfyrsten ventede af ham, at han ogsaa uden
Underskrift vilde rette sig efter Ediktet, kom
G. paany i Samvittighedsnod, og Udgangen
blev, at hans Embede blev besat. G. var nu
nogle Aar uden Embede, men 1669 modtog
han Kaldelse til at vaere Arkidiakonus i Lub-
ben. Her virkede han i 7 Aar og dode i Juni
1676. — Hvad der isaer har gjort G.s Navn
udodeligt, er hans Psalmer. Han er utvivlsomt
en af den tyske lutherske K.s storste Psalme-
digtere. >G. kan med Hensyn til sine Sanges
aandelige Vaerd opfattes ensldig fra to aldeles

modsatte Synspunkter. Hans Digte synes at

afspejle den Overgangskarakter, som hans Tid
havde, idet det personllge Folelsesliv, den sub-
jektive Retning, begyndte at gore sig gsldende
ved Siden af den kr. Menighedsbevidsthed.
Saaledes kan man da anse ham som den sidste

og tillige mest fuldendte af de Digtere, der
var rodfsestede i den konfessionel-kirkelige Tro,
og betragte ham som den, der afsiutter Raekken
af de fuldt ud kirkelige Digtere. Men man
kan ogsaa stille ham forst i Rjekken af de
Digtere, i hvis Sange den aabenbarede Guds
Pris og Tilbedelse trader til Side for Udtryk
af de Folelser, hvoraf Sjselen er grebet ved

Beskuelsen af dens Forhold til Gud og til den
Frelse, som er den aabenbaret. Det sande er,

at P. G. stod paa sin Tids hojeste Udviklings-
trin, og at begge Retninger var i ham forenede.

Digtede han end ikke ligefrem for Menigheden.
ikke umiddelbar i saa kirkelig Interesse som
Luther, men af personlig Trang, i personllge
Anfsegtelser, saa var dog den faelles kirkelige

Bekendelse hans indre Livs Pulsslag. Hans
Kors og Guds Kaerlighed, Sjaelens Spargsmaal
og Guds Svar, Subjekt og Objekt, begge Dele
ere i ham selv som i hans Sange £t, ja saa-

ledes et, som det kun da kan ske, naar Folelsen
ikke alene har personlig Sandhed, men tillige

er faelles for det hele Kirkefolk* (Wackernagel).

Af hans 120 Kirkepsalmer, hvoraf de aeldste

udkom i Crflgers Praxis pietatis melica 1648,

er omtrent en Tredjedel fordansket (af jEgi-

dius, Brorson, Rostgaard, Grundtvig, Stenersen,
Landstad, C. J. Brandt m. fl.) og deriblandt:

•Hvorledes skal jeg mode*, >0 Hoved hejt for-

haanetc (efter en latinsk), >Drag ind ad mine
Porte«, >0 Jesu, som har elsket mig< (efter

Joh. Arnd), >Taalmodighed behoves*, »Er Gud
for mig, saa trsede*, >Vselt alle dine Veje<,

>Skulde jeg min Gud ej prise*, >Nu hviler

Mark og Enge<, >Glaederig og underfuld*,
>Hjerte, loft din Glaedes Vinger*. J. N. S.

Gerhoh af Reichersberg, middelalderlig

Teolog og Forktemper for Domherrernes regel-

bundne Liv, er fedt 1093. Som Kannik og
Laerer ved Domskolen i Augsburg stod han forst

ligesom sin Biskop, Hermann, paa Kejserens
Side i Investitur-Striden, men aengstet over
Bandet trak han sig tilbage til Klostret Raiten-
buch, hvor det lykkedes ham at faa ain Biskop
udsonet med Rom, hvorefter han ledsagede
ham til Lateranmodet 1123. Aaret efter lod
han sig formelig optage i Raltenbuch som
augustinsk Korherre. Senere var han en Tid
1 Cham, og 1132 stillede iErkebiskop Konrad
af Salzburg ham i Spidsen for de regelbundne
Korherrer 1 Reichersberg. G. ktempede ivrig

for Udbredelsen af den augustinske Regel.

Under et Besog i Rom, hvor han traf Norbert,
opfordrede han forgives Honorius II til at
bandlyse de verdsligt levende Domherrer.
Senere udvikler han sine Anskuelser i sin

Psalmekommentar (Udlaeggelsen af Ps. 64: De
corrupto ecclesice statu er dediceret Eugen III),

og i De investigatione Antichristi fra o. 1162,
hvor han klager over det vederstyggelige Sklsma
mellem Alexander III og Viktor IV og taler

djaerve Ord om Kuriens Havesyge. Forst 1163
sluttede han sig til Alexander. Da han 1167
var bleven fordreven fra sit Kloster, syntes
ham qaarta vigilia noctis at vaere indtraadt.

G. dode 1169. Han deltog ogsaa med Iver i

dogmatiske Stridigheder. Han benaegtede, at
Haeretikernes (og de bandlyste Praesters) Sakra-
menter vare virkekraftige, og erklaerede deres
Messe for et rent Nul, men maatte beklage
sig over ej at finde Understottelse hos den U.
Bernard. Over for de Former af Nestorianisme
og Adoptianisme, som fremkom blandt Datidens
Dialektikere, hsevdede han skarpt, at Menne-
sket Jesus var Guds Sen i fnld Betydning, og
han udferte Lreren om de to Naturers For-
ening paa en Maade, der minder om den lu-

therske Dogmatiks. G.s talrige Skrifter og
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Breve ere i nyere Tid Uldels udgivne af for-

skellige (W. Wattenbach, Deutscbiands Ge-
schichtsquellen im Mittelalter, 5 Aufl. II, S.

277 f.; Nobbe, G. v. R., 1881). V. A.

Gericke, Christian Wilhelm, f. 1742 i Col-

berg i Pommern, studerede 1760—65 i Halle

og gik April 1766 som Missionaer under det
anglikanske Society for promoting Christian

knowledge (S. P. C. K.) til Indien, hvortil han
forst naaede Juni 1767. Han virkede i 15 Aar
i Kudelur med stor Troskab og Hengivelse ved
Pnediken paa Engelsk-tamulsk og Portugisisk i

Sjadesorg og Skolegerning under store Tnengsler,
fremkaldte ved Krigen med de Franske og
Heider Ali. Tilsidst maatte G. 1782 gaa der-

fra til Madras og Negapatnam og flk fra 1788
sin faste Gerning i Madras under meget vanske-
lige Forhold i Menigheden, som ban dog ved
sin praktiske Dygtighed og sin utrsettelige Virk-
somhed bragte paa Fode. Desuden besergede
han ogsaa Kudelur og Welur, og var to Gange
i Tinnevelli, bvor han 1802 kunde dobe over
1000 Tamuler. Han dode 1803 paa en Prtedike-

rejse i Welur, almindelig elsket. Med hans
Dad var Trankebar-Missionens Blomstringstid
forbi. V. Sn.
Gerike, Paul, tysk luthersk Pnest i Posen,

protesterede paa Synoden i Thorn 1595 mod
Unions-Bestemmelserne fra Synoden i Sendo-
mir 1570, hvorfor han afsattes. Kn. 11.

Gerlach (Petri eller Petersza: Peters Son),

Mystiker, f. 1378 i Deventer, voksede op blandt
Bredrene af Fslleslivet. Han gik til Windes-
heim, hvor han vandt alles Hjerter ved sin

Fromhed og den Taalmodighed, hvormed han
bar tunge legemlige Lidelser (Stensmerter). Han
dede 1411. Foruden en Slags Farebog for

Lxgfolk (Breoiloqvium) har han efterladt sig

Skriftet Soliloqvium, en opbyggelig Skildring
af hans egne aandelige Oplevelser (overs, paa
Tysk af Tersteegen 1845).

Gerlach. 1) Ernst Lndvig v. G., tilsidst

Ovcrpraesident for den preussiske Appellations-
ret, fedtes i Berlin 1795 og tog Del i Friheds-
krigen, der styrkede ham baade i religies og
national Henseende. Han var, sammen med
Mend som Grev Brandenburg og General von
Radowitz, Medarbejder ved >Politisches Wochen-
blatt<, og en af >Kreuzzeitung<sStiftere. I det
sidstna;vnte Blad skrev han i mange Aar ledende
Artikler i konservativ Retning, og navnlig i 1848
optraadte han imod Liberalismen. Han var en
afgjort Modstander af Bismarcks Politik, og
selv efter at den fransk-tyske Krigs Udfald
bavde stemt ham noget mildere over for Bis-

marck, optraadte han imod Kulturkampen og
Indferelsen af det borgerlige iEgteskab. Da
han 1874 blev idemt en Pengebade paa Grand
af et Skrift, der blev holdt for fornsrmeligt
for den preuss. Regering, tog han sin Afsked.
Han dede 1877 i den faste Overbevisning, at

Bismarcks Politik, trods dens tilsyneladende
saa glimrende Fragter, baade var forfejlet og
fordervelig for Samfundet. — 2) Otto v. G.,
Pnest, fedtes i Berlin 12. April 1801. Han
studerede Teologi, vandt den teol. Licentiat-
grad og dannede i Berlin Bibelkredse, der
skulde fremme Deltagernes Opbyggelse. Sam-
tidig holdt han Forehesninger ved Universitetet,
stiftedc Berliner-Selskabet til Evangeliets Ud-

bredelse blandt Hedningerne (1824), oprettede
en Missionsskole (1828) og begyndte, paa Fyrsten
af Schonburgs Tilskyndelse, Udgivelsen af sit

store >Bibelwerk<. 1825—26 virkede han ved
Pnesteseminariet i Wittenberg. 1834 blev han
kaldet til Pnest ved den nys byggede Elisabet-

Kirke i en af Berlins Forstasder og Hofpnest
ved Domkirken. Han dede 24. Okt 1849.

Mange kaldte ham, med Tholuck, » Berlins
Wesley c paa Grand af hans nidluere Arbejde
for den indre Mission. — 3) Stephan G., luth.

Teolog, f. 1546, d. 1612, blev 1579 Prof, i Teol.

i Tubingen. Da TObinger-Teologerne Andrea
og Crusius, paa Grand af Unionsplanerne, 1573
traadte i Forbindelse med Patriarken Jere-

mias II af Konstantinopel, var St G. meget
virksom. Han var (1573—78) Rejsepnest i

Konstantinopel hos den ivrig protest sindede
kejserlige Gesandt, Friherre von Ungnad. Han
udgav en Beskrivelse af sit Ophold i 0sterleden
og skrev mod de ref. og Jesulter.

Germain en Laye, en lille By I Paris's Nasr-

hed; der sluttedes i Aug. 1570 en Fred, der
stadfsestede Huguenotternes frie Religionsevelse

og gav dem de 4 Sikkerhedsstseder (La Rochelle,

Montauban, Cognac og La Charitd). Kn. H.
Germanos G. I, Patriark af Konstantinopel,

f. o. 636, var Patriark fra 11. Aug. 715 til 18.

Jan. 730. Tidligere havde han vssret Biskop
af Kyzikos og som saadan monoteletisk sindet.

Da Billedstriden udbred, blev han afsat og trak

sig da tilbage paa sit Landsted Platonion, hvor
han dede 733. Kejser Leo Isaurier lod bans
Skrifter bnende, og den billedfjendtlige Synode
754 satte ham i Band, men den billedvenlige

Synode 787 mevnede ham med den sterste

Ros. — G. II, Patriark af Konstantinopel, fedtes

i Anaplus i Propontis, blev Diakon ved Sofla-

kirken, Munk i Klostret i Akyrente og Patriark

under det latinske Kejserdemme 1222—40.

Han var meget lidet velvilligt stemt mod La-
tinerne og modarbejdede Unionen med dem.
Germanus. 1) G., fransk Helgen, Biskop af

Auxerre, skal ifalge hans Helgenkrenike vsere

fedt 380 i Auxerre og 418 vsere bleven Biskop
der, skent han var gift, da Kaldet ndgik til ham.
Andensteds fra vide vi, at han 2 Gange blev

hentet til England for at bekicmpe Pelagian-

ismen. D. 31. Juli 448. Allerede i Gregor af

Tours's Dage blev ban seret som Helgen. —
2) G., Biskop af Paris, fedtes o. 496 i Egnen
af Autun, blev 540 Abbed i Stiftet St. Sym-
phorian ved Autun og 550 Biskop af Paris.

D. 28. Maj 576.

Germar, Friedrich Heinrich, Pnest, f. 29.

Sept. 1776 i Ahrensboek i Holsten, studerede i

Kiel, blev 1802 Rektor i Gluckstadt og 1809
Hofpnest paa Augustenborg. Som saadan kon-
flrmerede han Caroline Amalie, Hertugen af

Augustenborg og Prinsen af Noer og viede Kri-

stian VIII og Caroline Amalie. 1848 tog han
sin Afsked og flyttede til Altona. D. 8. Maj
1865. Han var en alsidig dannet Mand, der
skrev Here Skrifter bl. a. en Hermeneutik(1821)
og et lndkeg i Striden om Tro og Viden (1856).

Gerner. 1) Henrik G. er fedt 9. Dec. 1629
i Kbhvn, hvor Faderen, Thomas G., siden blev

everste Renteskriver. Han blev Student 1650,

tog teol. Embedseksamen 1652, og efter en
Udenlandsrejse blev ban 1656 Kapellan og
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det naeste Aar Sognepraest i Birkered. Her
blev han 1659 indviklet i Sammensvaergelsen
for at erobre Kronborg tilbage fra de Svenske

;

han blev af disse fangen, pint, demt til Dode,
men i sidste 0jcblik benaadet; dog sad han
43 Uger i Faengsel, i 18 af disse lsenket paa
Haand og Fod; Laenkerne hrenge endnu til

Amindelse i Birkered Kirke. — Da han var
vendt tilbage til sit Embede, udfoldede han en
stor Virksomhed ikke blot som Praest, men
som Landmand, Digter og Forfatter. Han fiarte

i mange Aar en Strid med P. Syr om dansk
Retskrivning; men hans Hovedvaerk er >De
vises politico practico-sacra* og »De vises eco-
nomica practico-sacra*. Disse Arbejder kunne
naermest betegnes som en Slags social Etik. I

det farste Skrift handles der om Kongens Stil-

ling og Pligter, om hans Raad, om Gejstlig-

heden og Undersaatterne; i det andet om
Familielivet. G. nod i Birkered mange Be-
gunstigelser; for god Tjeneste i Krigeus Tid flk

han 200 Rdl. aarlig; indtil 1668 havde han
Kirkens Tiende og en Tid tillige Retten til Kro-
hold i Byen. Han tog 1680 Magistergraden
og blev 1690 Provst i Lynge og Kronborg Her-
reder. 1693 kaldtes han til Blskop i Viborg.

Her lod han sig det isaer vcere magtpaaliggende
at bringe Kirkerne, der efter Krigen var i

sterste Forfald, i bedre Orden. Ogsaa her
viste han sig som en praktisk Mand, der for-

stod sig paa at gaa i Enkeltheder ; han anviste,

hvor gode Mursten var at faa, forbed al »dyn-
neken< a: Hvidtning paa Ydermurene, og de
Murmestere, der ikke kunde gore reelt Arbejde,
skulde kasseres ; han bestemte, hvorledes Smede-
arbejde skulde udferes osv. Ligeledes vflde

han, at Prsesterne skulde paatage sig at vaere

Kirkevaerger ; >thi mange arme Bender fortaerer

selv Kirkernes Horn, saa disse lide Skade der-
ved«. — Han optraadte ligeledes med Kraft
mod Proprieta?rernes Overgreb; nogle af dem,
siger han, fordrister sig til at skille uenige
i£gtefolk ad, dele Godset imellem dem og kaste

Konen paa Gaden ; Praesterne skal melde ham,
naar saadant sker. Ogsaa forsemmelige Praester

taler han alvorligt til; der er dem, der saa-

ledes har lagt sig efter Ladhed, at de lader

Studenter forrette hele Tjenesten for dem,
endog holde Ligpraediken, hvilket ingenlunde
maa ske. — G. dede 14. Maj 1700. L. K. —
2) Henrik G„ Sen af Provst Jens G. og Senne-
sen af ovennaevnte Biskop H. G., er fedt i

Tjaereby ved Fredriksborg 11. Marst 1701. Han
blev 1729 Kapellan i Tensberg og 1731 Sogne-
pnest i V41e og Undrumsdal. Her blev han
paavirket i herrnhutisk Retning af sin Ung-
domsven C. Langemack Leth, og da denne
1736 kaldtes til Kbhvn, bevirkede han, at G.

1738 uden Ansegning kaldtes til Stiftsprovst

og Praest ved Frue Kirke ssteds. Her kom han
straks paa en spaendtFod med Biskop Hersleb, der
anklagede ham, isaer for at have sendt 2 Senner
til Hermhut. Uagtet dette var aldeles ulovligt,

jaevnedes dog Sagen, da G. kaldte sine Senner
hjem ; men hans Stilling var blevet saa vanske-
lig, at han 1747 nedlagde sit Embede for

at blive >Inspektor for de evangelsk-lutherske

Bredremenigheder i Schlesien og Administrator
for den lutherske Tropus< . I denne Stilling har
han dog nseppe fait sig tilfreds; thi 1754 vendte

han tilbage til Norge. Han forsegte atter at
sege Embede, men dette lykkedes ikke, fordf
han ikke vilde opgive sin Tro paa, at Herrn-
hutismen var god evangelsk Krdm. Det er
ogsaa dette, han forsvarer i >Nogle Maerkvaerdig-

heder, som angaar H. G., hans vita og fata*,

som han benyttede Trykkefrihedsperioden tit

at faa trykt 1772. Han dede 12. Febr. 1786. L.K.
Gerninger, gode. I ren Almindelighed maa

den etiske Vaerdi af de menneskelige Gerninger
bestemmes efter deres Forhold til Pligten, som, i

naervaerende Sammenhaeng, — ganske bortset fra
Spergsmaalet om Lovens almindelige Gyldig-
hed,— er dennes Krav til den enkelte, hvad enten
dette Krav er henstillet for Subjektet som grundet
i en ydre, udenfor Aabenbaringens Enemaerker
altid mere eller mindre begraenset Saedeligheds-

lov, eller den kundger sig umiddelbart som
Loven, skreven i Menneskets Hjerte (Rom. 2,

15). Run i samme Forhold som denne aande-
lige, fra Gudsbilledet stammende Naturlov be-
sjaeler alle andre, ikke aabenbarede Love, til-

kommer der disse Love, saavel som de G.,

gennem hvilke et mere eller mindre adaekvat
Pligtforhold ndtrykker sig, Navn af saedelige.

Men endnu ikke af gode: Gudsbilledet er for-

merket baade i disse Love og i de dertil sva-

rendeG.; >ingen er god uden eh, det erGudc
(Mk. 10, 18 ; Lk. 18, 19), og ingen G. ere gode
uden hans og de, som han indoptager under
sig og vedkender sig som sine. 1 umiddelbart
Slaegtskab med denne de menneskelige G.s al-

mindelige saedelige Vaerdi efter deres Forhold
til Pligten og Loven staar de samme G.s Be-
stemthed i Forhold til Dyden, under hvilken
Pligten trader tilbage for Faerdigheden og Sub-
jektets vaesentlig deraf flydende Tilfredsstillelse

i at realisere Lovens Bydende (se Dyd, I, 693).

Forsaavidt som Dyden endnu udenfor Aaben-
baringens Grand bestaar i denne virksomme
0velse i at felge den immanente Lov, den i

Menneskets Hjerte, ville G. mere og mere an-
tage Praeget af Saedelighed, men endnu ikke
Karakteren (og Dyd er altid Karakter) af det
gode, det gudfodte i Saedelighedslivet. Dette
indtraeder ferst tilsammen med det ovenfra
givne Moralprincip, Loven og Pligten i hejeste

Forstand: >Du skal elske Hen-en din Gud af
dit ganske Hjerte og din Naeste som dig selvc

(Lk. 10, 27 ; jvfr. 5 Mos. 6, 5). Her er det gode,

det gudfodte, og her er dets personlige Aaben-
barelse i den gode, Kaerlighedens gudmenneske-
Iige Skikkelse i Verden, den enbaarne af Fa-
deren. 1 Samfundet med ham, i hvem det
gamle er forbigangent, og alt er blevet nyt (2 Kor.

5, 17), i den Enhed, som beror paa den gen-
sidige Selvhengivelse af Gud og Menneske, er
de gode G.s Kilde i Menneskelivet. Dette En-
hedssamfund set fra Menneskets Side, er Troen,
som saaledes bliver det etiske Livsprincip.

I Kraft af dette blive de menneskelige G. ikke
blot saedelige, men gode, fordi de blive ned-
vendige, a: de fremtraede med Idealets Nad-
vendighed, idet Kaerligheden tvinger os, nemlig
til at elske, som vi ere elskede af Gnd; fordi

de blive frie, teste baade fra Lovens Traeldoms-
frygt og fra Lennens beregnende Forventning,
og fordi de i denne Frihed under den frem-
skridende Helliggorelse mere og mere blive

Kristi egne G. Med andre Ord: Troen selv er
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den ferste og store Gads G. i Menneskelivet:
>denne er den Gads G., at I skulle tro<
(Joh. 6, 29), og dens Virkninger i det fienome-
nale Trosliv staa til samme Tid under den
gndmenneskelige Krerligheds Befaling og under
dens Forjtettelser; tbi de samme G., som han
gar, skal og den gore, som tror paa ham, og han
skal gore sterre end disse (Joh. 14, 12). For
saa vidt som nn Dyd og gode G. ikke blot i

den aim. Bevidsthed, men ogsaa i betydelige
videnskabelige Fremstillinger holdes i samme
Linje, maa det udhseves, at her ferst fremkommer
Begrebet af den kristelige Dyd, og at nden
dette Tillsegsord er det mere end misligt at stille

Dyd og gode G. i Korrelatforhold til hinanden.
Dyd, hvis Navn knn forekommer 4 Gange i N. T.,

endda som en tildels usikker Oversettelse af
Grnndtekstens ctp*T>J, og kun 1 Gang med det
habitnelle Karakterpneg af Dyden (2 Pet. 1, 5),

er naermest og oprindelig et hedensk Begreb,
som i Sere Henseender baerer Antikens Fedsels-

nuerker. Det mangier et positivt, et givet

Saedelighedsindhold, hvad der paany kommer
til Syne i den moderne Etiks Bestrsebelser for

et antonomt Hnmanitetsideal, af hvilket den
kr. Dyds Kvalitetsbestemmelser af de men-
neskelige G. som gode (eller onde) selvfblgelig

er ndelnkket. Det var denne, al kr. Ssedellg-

hed ophxvendc Negativitet, som fremkaldte
Augnstins bekendte Paradoks, at Hedningernes
Dyder ere glimrende Laster. Den kr. Dyd er
en hel ny Viljesretning, en ny Kararakterud-
vikling, gennem hvilken Betydningen skal klares

af Herrens Ord, at han er Livet (Joh. 14, 6;
11, 25), og af Apostelens »Ikke jeg lever, men
Kristus lever i mig, og hvad jeg endno lever

i Kedet, det lever jeg i Gods Sens Trot (Gal.

2, 20). Under dette Synspunkt er Forbind-
elsen mellem Dyd og gode G. indlysende.

I Forhold til Kilden, hvoraf de gode G. ud-
springe, kaldes de ndtrykkelig Troens G., eller

G. i Troen (1 Thess. 1, 3; 2 Thess. 1, 11); i

Almindelighed gode G. (f. E. Ef. 2, 10; Kol. 1,

10; 2 Thess. 2,17; 1 Tim. 2, 10; Hebr. 13,21);
ogsaa skenne G. (xaXd f^ya) o: saadanne, som
naerme sig Idealet (Mt. 5, 16; 26, 10; 1 Tim.
5, 10; Hebr. 10, 24; 1 Pet. 2, 12). Vserdien af

de gode G., Troens G., fremlyser af den kvali-

tative Forskel fra Lovens G., der substantielt

knnne have samme Indhold, men virkes af
en anden Aand, Tneldommens, som avler Frygt,

ikke af Ksrlighedens, den senlige Udkaarelses
Aand (Rom. 8, 15; jvfr. Rom. 3, 20. 28; 9, 32;
Gal. 2, 16; 3, 10). Ogsaa nden Tilfajelse af

»Lovens «,• men med ganske lige Betydning (f. E.

Rom. 4, 2. 6; 9, 11 ; Ef. 2, 9); Begrebet af Lovens
G. skserpes til dode G. (Hebr. 6, 1; 9, 14),

som nden Nidkserhed for Loven (Ap. G. 21, 20)

have bevaret Overensstemmelsen med dens Bog-
stav (Nomisme). Hvor denne overtrades, frem-
komme de gode G.s diametrale Modstykke,
Kedets G., (Gal. 5, 19), Markets G. (Rom.
13, 12), de ufrngtbare (Ef. 5, 11); Djsvelens
G. (gere eders Faders Begcering Joh. 8, 44, 41).

Ved den nsermere Opredelse af de gode G.s

Betydning for Kristenlivet er der to

Sporgsmaal, om hvilkeBetragtningen iser samler
sig, nemlig 1) de gode G.s Stilling til Retfer-
diggerelsen, og 2) det dermed forbundne om
Nadvendigheden af gode G.

1. Den kirkl. Udvikling har artiknleret det
ferste Sporgsmaal saaledes: om Mennesket
retfierdiggeres alene af Troen eller af Tro og
G. tillige. Paulas, til hvem den evang. K. i

denne Sag er vendt tilbage {Conf. Aug. I, 4 og
6; Apol. II, lsser 75—121), hsevder med uom-
tvistelig Sikkerhed, ikke blot, affirmativt, at

Mennesket retfierdiggeres for Gad ved sin Tro,

men ogsaa negativt, alene ved den, nden Lovens
G. (Rom. 3, 20—22; 4, 4—6; Ef. 2, 8. 9). Loven,
som er kraftesles formedelst Kedet (Rom. 8, 3),

staar i intet Forhold til de i Kaerlighedslivet

grundede gode G. ; for de Troende er dens Be-
tydning kun effektiv for det gamle Menneske
som Vejleder til Syndens Erkendelse (Rom. 3,

20 ; 5, 20 ; 7, 7) og som Tugtemester til Kristus

(Gal. 3, 24), der er Lovens Ende, til Retfier-

dighed for hver den, som tror (Rom. 10, 4).

Men ved Siden heraf laerer Paulus ikke blot,

at vort gamle Menneske er korsfsstet med
Kristus, paa det Syndens Legeme skal bllve

til intet (Rom. 6, 6); advarer ikke blot de ret-

fierdiggjorte mod at blive i Synden og saaledes

gere Kristus til Syndens Tjener (Gal. 2, 17),

men udhtever ogsaa, positivt, som en Felge

af vor Frigorelse fra Loven, at som de, der
fra dode ere blevne levende, ere vi selv blevne
Lydighedens Tjenere og vore Lemmer Retfaer-

digheds Redskaber for Gud (Rom. 6, 13—16);
fremstiller endelig det hele Kristenliv, ud-
sprunget af Troens Kilde, som et Veld af
saxtelige Krafter, der begynder med Fred, fort-

ssetter sig gennem Haab, Bestandighed og Prevet-

hed og ender i Guds Kcerlighed, som er udast

i vore Hjerter ved den Hellig-Aand (Rom. 5,

1—5). Naar den teldste K. derfor i det hele

stod fast i den Overbevisning, at Troen alene

er Menneskets Retferdighed for Gud, men at

det herer til Troens Vaesen at bevise sig i en
hel, ogsaa Gerningslivet omfattende Fornyelse
af det gamle Menneske (og ud over denne Troens
Nedvendighedsfelge gik vistnok heller ikke den i

Hermas's Hyrdebog oftere paaklagede Restrik-

tion af Troen til Fordel for G.), saa tar man ikke
betragte denne paa de gode G. lagte Akcent
som grundet i en Afsvsekkelse af Mods«tningen
mellem Lov og Evang.; den omtalte Overbe-
visning er utvivlsomt oldkirkelig, som den er

paulinsk Skriftlaere. En anden Sag er det, at paa
den ene Side Indflydelsen afJedekristendommen,
sserlig af den hos Jakob, Jerusalems Biskop,

navnlig i hans Brevs 2. Kap. fremtrsedende, ofte,

endog som bekendt af Luther selv misforstaaede
Udhaevelse af Gerningerne (se nedenfor) og paa
den anden Side isaer Kampen mod den gnostiske

Antinomisme bevirkede en Formerkelse af den
paulinske Troslteres Supremati og sukcessivt ind-

ferte det gennem hele K.s Historic indtil Refor-

mationen, jo Uengere desto frodigere, opblomst-
rende nye Lovvssen. Romerkirkens Gernings-
orden, dens nova lex, fjernede sig i Tidernes Lab
vidt fra den nye Befaling, som Herren har givet

sine Disciple (Joh. 13, 34); de gode G., den krse-

vede, bestod mere i en ndvortes Lydighed mod
K.s Forskrifter end i en indre mod Herrens, og
Retfserdigheden, som den virkede, blev ikke
Troens, der griber og tilegner sig Jesu Kristi Ret-
fcerdighed baade til Syndernes Forladelse og
til et nyt Livs Kraft og Helliggerelse, men den
blev Egenviljen og G.s Retfterdighed, efter-
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baanden glidende bort fra og tilsidst blottet

for den sande Tro, som ikke er en blot hi-

storlsk, men en Hjertets og Erfaringens Tro
(fide*, qua credit non tantum hittoriam, ted
etiam effectum hUtoria, Conf. Aug. I, 20). Det
var paa dette Punkt Reformationen begyndte.
Det var Romerkirkens dode Lowaesen og Roms
Semipelagianisme (se denne Art.), som den ud-
formede sig gennem de skolastiske Distinktioner

mellem fide* informis (den uformede Tro) og

fide* caritate formata (Troen udformet i Kaer-

lighed, nemlig ikke som Herren, men som K.
kraever og vedkender sig den), en Tro, der
ferst faar Liv og Betydning gennem Gerning-
ernes endelese Perspektiv; mellem prcecepta

evangeliea (de evang. Befalinger) og consilia

eoangelica (de evang. Raad), som slet ikke have
universel Betydning, men kun for enkelte Men-
nesker og under saerlige Forhold (Jesu Raad
til den rige Yngling Lk. 18, 22), og isaer den
med den sidste Distinktion i Forbindelse staa-

ende Laere am opera supererogatoria, o : G., af
en overskydende, ikke til Salighed nedvendig
Forijeneste: det var alt dette, som var Ref.s

historiske Forudsaetning og tilligemed hele den
deraf flydende Angst og Samvittighedsbyrde
fik Luft i Lathers Klostersuk: o min Synd,
min Synd — ; og da Staupltz boldt ham Paulus's
Ord for 0re, >den retfaerdige af Troen skal
levee, udsprang Ref.s Kilde, og det kom til en
Opgerelse mellem Tro og G.

Luther, og med ham den evangeliske K.,

vendte altsaa i dette Spergsmaal tilbage til

Paulus og bestemmer Retferdiggerelsen som
6t med Syndernes Forladelse, som en ren
Naadesakt, ved bvilken Gud erklaerer (For-
mula Cone. Sol. d. Ill, 685) Synderen fri for

Syndens Skyld og Straf, idet han tilregner ham
Jesu Kristi Retfaerdighed og Fortjeneste, nden
alle G., som i det hele uden anden Betingelse
end, at han griber den i Tro (F. C. Ep. Ill,

584, S. D. 684), og saaledes optager Gud ham
i Naadestanden som sit Barn og Arving til det
evige Liv (se Art. Retfaerdiggerelse). Heraf
flyder for Gerningslivet folgeude Bestemmelser:
Den luth. K. haevder Adskillelsen mellem
Retferdiggerelse og Helliggerelse, felgelig ogsaa
mellem Tro og G., en Adskillelse som mellem
Trae og Frugt (F. C. Ep. IV, 589), om end
begge voksede paa samme Grand. Retfaerdig-

gorelsen alene af Tro udelukker altsaa de gode
G.s retfaerdiggerende Kraft, deres Medvirkning
til Salighed, men dermed opgiver den ingen-
lunde Troens saedelige Kraft og Karakter, der
ved at gennemvirke Personligheden helliggar

°g dygtiggor den til gode G. (F. C. Sol. decl.

IV, 701). Troen er det nye Livsprincip, som,
forinden den sparger om de gode G., om deres
Ret og Magt, allerede har gjort dem 1 Mang-
foldighed og bestandig er virksom i at gore
det gode. Tro og G. ere nadskillelige (intepara-
biliter connexa), ligesom Varme og Lys ere
uadskillelige fra Ilden (ssteds 11, 12). Paa den
ene Side er Troen receptiv eller instrumental

;

paa den anden Side produktiv eller aktiv,
virksom i gode G., og dette sidste er den med
Naturnadvendighed, hvis den er den sande
Tro, og kun den sande Tro er tillige den ret-

faerdiggerende. Men retfaerdiggerende er den
ikke fordi den er aktiv, fordi den frem-

bringer gode G., der ogsaa, endskent de ere

den levende Tros Frugter, fremvoksede maaske
under den alvorligste Kamp med Kedet og dets

Begseringer, dog ere og vedblive at vasre ufuld-

komne og syndefulde for Gud ; retfaerdiggerende

er den kun, fordi den er receptiv, o : fordi den
griber og tilegner Synderen Jesu Kristi alene

fuldkomne og alle vore Synder skjulende Ret-

faerdighed (jvfr. Guerike, Symbolik S. 309), hvoraf

saa felger, at i samme Grad som Forestillingen

indremmes om en forwent Len for de gode

G., svaekkes Troen paa den uforskyldte Naade,

og Kristi Kors taber sin Kraft (Apol. Ill, 98).

Den luth. K. bortser fremdeles fra den hele

Sum af et Menneskes gode G., idet den haevder

Fuldgyldigheden af denne Jesu Kristi For-

tjeneste, saaledes at en omvendt og troende

Synders ved den ovenfor omtalte guddommelige
Naadesakt skete Retferdiggerelse er en engang
for alle afgjort Sag, og der gives i denne ingen

Gradsforskel, stettet til en forskellig Gernings-

vaerdi af de forskellige Menneskers Liv : dem,
som ingen G. have at fremvise, de fattige,

men oprigtige af Hjertet, er den samme For-

jcettelse given, som dem, der have fuldendt,

rige i gode G.: Himmeriges Rige er eders (Mt.

5, 3. 10), og i detine objektive Retfaerdighed,

hvis Grund er givet 1 Kristi Lydighed, baade

i hvad han gjorde, og i hvad han led, hviler,

til Trods for al Gerningslivets Skrebelighed,

en troende Synders Vished om sin Frelse

(F. C. Sol dect. 605). Endelig hrevder den
luth. K. Umuligheden af en fuldkommen Op-
fyldelse af Guds Lov (Apol. Ill, 91 ; F. C. Sol.

dect. Ill, 690); en Fuldstaendighed af Troens

Frugter i gode G. er ligesaa umulig som det

gamle Menneskes fuldstaendige Dedelse. De
genfedtes Kcerligheds- og Lydighedsliv er knn
en Begyndelse (inchoata juttitia, ssteds 34).

Som Modsaetninger til disse Lterestykker

forkaster den luth. K. den i Romerkirken
gennemgaaende Sammenblanding af Retfaerdig-

gerelse og Helliggerelse, af Tro og-G., saaledes

som den har sit Udtryk i den rom.-kat. Laere

om Retfaerdiggerelsen som en fysisk Akt, der

gennem en indgydt Retfaerdighed (juttitia in-

fusa) gar Synderen retfaerdig for Gud under
en samlet Virkning af Retfaerdiggerelsens 3

Stykker: Syndsforladelse, Helliggerelse og For-

nyelse af det indvortes Menneske (Trid. Sett.

VI, Kap. 7) og saaledes endog leder til et ud-

trykkeligt Anatema over dem, som benaegte

den frie Viljes, altsaa ogsaa de menneskelige
G.s Medvirkning til Salighed (Trid. Se**. VI,

Can. 4 og 9). Den afviser fremdeles (Conf.

Aug. I, 20, 9 ; Apol. 3, 98) de Romerskes semi-

pelagianske Doktrin (Trid. Set*. VI, Kap. 16;

Can. 26), at det evige Liv er foijaettet baade som
en ved Kristus erhvervet Naade og som en Len
for Menneskets egne gode G. og Fortjenester.

Den afviser fremdeles (Apol. 2, 58) det rom.-kat.

Begreb af Troen som en udvortes Antagelse af

K.s Laerdomme (notitia.; Trid. VI, Can. 20),

der om ikke efter den rom.-kat. Teoris Bog-

stav, saa dog efter sin fra et aandeligt Livs-

princip (iy tg nianf, nrfiftari (jjv, at leve i Troen,

i Aanden) vidt fjernede Natur, staar udenfor

Sammenhaengen med de aandelige G. ; og dede
G. lade sig ikke indregistrere under Begrebet

af de gode. Den forkaster endvidere, og i For-
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binddse hermed, den rom.-kat. Opfattelse, at

Frelsens Haab hviler, ikke objektivt i Ret&er-
diggerelsen som en guddommelig Naadesakt,
men subjektivt i Menneskets Helliggarel.se og
nans Gerningsliv, hvorfor den rom. K. ogsaa
Uerer, at kun gennem en weregen Aabenbarelse
kan et Menneske blive sikker paa sin Ud-
velgelse og Naadestand (Trid. set*. VI, Kap. 9
ogl2; Can. 13— 16). Den modsetter sig endelig
ligesaa meget den rom. K.s Ltere om en For-
sgelse af Retfsrdiggerelsen gennem den men-
neskelige G. (Trid. test. VI, Kap. 24) som dens
Fantasi om en fuldkommen, ja endog over-
skydende (supererogatorisk), Lovopfyldelse fra

de genfedtes Side (Trid. sets. VI, Kap. 11; jvfr.

Chemnitz, Examen cone. Trid. I, 1. X 3, ed.

Prenss, S. 207 f.), en torn Forestalling, fordi

den miskender de gode G.s dybeste evangeliske
Natnr, at de have deres Princip i Herrens per-
sonlige Iboen i det virkende Subjekt, og deres
Ekspeditiv i den Helligaands Naadehjtelp, naar
den bringer alt menneskeligt Arbejde for Guds
Rige ind under Idealets Synspnnkt.

2. Saalaenge Spergsmaalet om de gode G.s
Nedvendighed opfattes som et Spargsmaal
om de Kr.s Pligtforhold til G., er denne Nod-
vendighed absolot (Conf. Aug. I, 20: >de ere
nedvendige paa Grand af Guds VHje<), hvilket
uden Tvivl samstemmer med Melanchtons Set-
tling om en necestitas ordinit, en Skyldighed,
hvorved han begnensede det farlige i sin Uere
(af 1536) om de gode G.s Forhold til Saligheden
som en udelukkende Betingelse. Mislig er der-
imod Majors Ltere om en necessitas ad retinen-

dam talutem og Menins's ad non amittendam
talutem (en Nedvendighed for at beholde og
for ikke at miste Frelsen). Denne necestitas

ordinis s. voluntatis dei udelukker under Hen-
syn til de genfedtes stadige Afstand fra Pligt-

idealet enhver antinomistisk Bevegelse (tertius

tttus legis). Baade som indesluttet under de
Kr.s Trospligt som Troens umiddelbare og
undblivelige Folge, og tillige i Kraft af det
nye Lovforhold lige overfor den ny Befaling
(Joh. 13, 34) kan de gode G.s Nedvendighed
ikke stilles i Tvivl, hvorfor ogsaa de evangeliske
med Grand besvaere sig over, at de falskelig

beskyldes for at forhindre de gode G. (Conf.
Aug. 1,20), en Beskyldning, hvortil der under
den majoristiske Strid blev givet en fanatisk
Anledning ved Amsdorfs Paastand (pestilentit-

tima persuasio. F. C. Sol. dect. IV, 706, 708),
at gode G. ere skadelige til Salighed. Kaerlig-

beden er Bindeledet mellem Tro og G. og ud-
trykker de sidstes Ueftergivelighed : Joh. 15,

14. 17; Gal. 5, 6; ogsaa Jak. 2, 14, hvor det
for den rette Forstaaelse af Jakobsbrevet i det
hele er nedvendigt at udhaeve Ordet >siger«
(at han bar Troen), saaledes nemlig, at Jakobs
navnlig i Kap. 2 fremstillede Tro maa op-
fattes som en saadan, der har sin Styrke i Ord,
en Mundens Bekendelse, uden Kraft i Gerning
og Liv; Naadestanden, Syndernes Forladelse,
medferer tvertimod Forpligtelse til Nidksrbed
« gode G. (Tit. 2, 14), ja, til en indbyrdes Be-
stnebelse hos Guds Bern efter i denne Hen-
seende at overgaa hinanden (Tit. 3, 8). Og
der, hvor G. ikke ere Troens Frugter og Kter-
lighedens Vidner, blive de paa hin Dag til

Dom: jeg kendte eder aldrig, I som beflitte

eder paa Uret (Mt. 7, 23); enhver G. som sker
uden Aandens Drift, er Synd (Rom. 14, 23;

F. C. Sol. d. IV, 700). Hermed er — sml.

ievrigt det ovenfor givne Skriftapparat — de
gode G.s af Pligtforholdet flydende Nedvendig-
hed givet. Men ogsaa udleste fra Pligtforholdet

under den nye Lovs Tjeneste blive de gode
G.s Nedvendighed fra forskellige andre Syns-
punkter at haevde. Somen ind re Nedvendig-
hed, en umiddelbar Livets Rerelse, som Troens,

den nsynlige Overbevisnings synlige Fenomen,
der i Almindelighed staar i Sammenhaeng med
Nedvendigheden af den hele usynlige Verdens
synlige Aabenbarelsesmaade i denne Tingenes
Orden. Fremdeles ikke blot som en Livs-

rerelse, men som en Livsbetingelse, som Troens
Aandedrat; ligesom Troen vokser i Kraft og
Vished under de gode G.s 0velse og Strid

(Apol. Ill, 13, 4), saaledes vilde den overhovedet
ikke kunne bestaa uden G., thi Troens Hemme-
lighed kan kun bevares i en god Samvittighed

(1 Tim. 8, 9), og uden G. er Troen ded (Jak.

2, 20). Som en yd re Nedvendighed, fordi de
troendes hele Liv er en Evkaristi, en sakrifi-

ciel Tjeneste, hvis daglige Offere i smaat som
i stort ere grundede 1 en etisk Nedvendighed
ligesaa fuldt som i en i G. tilsynekommende
Frivillighed (spontanea sacrificia et ex libero

spiritu. F. C. sol. d. IV, 708 og Ep. IV, 589),

ikke af Trang, men af Hjertet: Gud elsker en
glad Giver (2 Kor. 9, 7), ogsaa hvor Offeret

ikke kan udmaales i Penge. Og endelig ere

degode G. nedvendige for den menneskelige
Personlighed selv, nemlig til at stette den
subjektive Vished om Retfserdiggerelsens Naade-
stand, som Vidnesbyrd om den Naade, hvori

vi staa (Rom. 5, 2) og til den med Naadens
oplivende Vished felgende Bekrsftelse i vor
Bernestand (2 Pet. 1, 10). For saa vidt vi

saaledes ter rose os af Haab om Herlighed hos
Gud, ter vi ogsaa rose os af G., ikke fordi vi

tjene Gud ved vore G., men fordi han af sin

Naade har virket dem i os, Gud til ^Ere og
vor Naeste til Trast og Hjtelp (jvfr. F. C. sol.

d. IV 702—706).
Derimod antager Spergsmaalet et helt andet

Praeg, naar der handles om de gode G.s Stilling

som Salighedsvilkaar ; da falder Besvarelsen af

Nedvendighedsspergsmaaletud i modsat Retning.

Vistnok nsegter Romerkirken ikke, atderfraKri-
stus som Legemets Hoved og som Vintneets

Stamme til de efter rom.-kat. Begreb ved en
»indgydt Retf.< retfeerdiggjorte udgaar en de gode
G. forberedende, ledsagende og fuldendende Kraft

(Trid. S. VI, Kap. 16), men ved Siden af denne
beholde dog de menneskelige G. en Selvstsen-

dighed og et Lovprteg, som ikke kan bestaa

med Rctfcerdiggerelsen af Troen. Konciliets

Ord ere i dette Stykke uantagelig for en
evangelisk Bevidsthed, naar det lterer >at hos
selve de retferdiggjorte er der ingen Mangel
tilstede, som kunde antages at vasre til For-

hindring for en fuldkommen Opfyldelse af den
guddommelige Lov ved saadanne G., som ere

skete i Gud<; altsaa aabenbart en Fortjeneste,

som komraer i Strid med Ordet: af Naade ere

I frelste formedelst Troen, det er ikke af eder

selv, det er en Guds Gave (Ef. 2, 5, 8); og
naar det videre hedder : >dersom de de i Naaden,
maa de antages forud at have fortjent det evige
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Live (ssteds), da en Fortjeneste af en saa

utvivlsom Natur, at det vilde vsere Uretfcerdig-

hed hos Gad, hvis ban glerate — ikke deres

Krerligheds G. og Meje (Hebr. 6, 10), thi at

Gud ikke glemmer den, er en evaugelisk Tanke,
— men, hvad der bar en hel anden Betydning,

hvis han glemte at belenne deres G. med det

evige Liv (jvfr. Chemnitz's Kritik, Ex. c. Trid. L.

I—X, 4, Preuss, S. 214 f.). Denne Lrere om G.s

Fortjenstllghed og deraf flydende Nodvendighed
til Salighed er rundt forkastet af vor K.; ikke
engang hos Troen anerkenderden en Fortjeneste,

idet denne blot er et Middel, et Redskab,
hvorved vi gribe Kristus, vor Frelser, og den
i bam givne Retfserdighed, (Conf. Aug. 1, 20,

28; F. C. Ep. Ill, 584 alib), end mindre for

Gud, baade fordi G. i sig selv ere ufuldkomne,
og isser, fordi de ere Naadens Virkninger i de
genfedte.

Skent altsaa de gode G.s Nodvendighed slet

ikke staar i noget Forhold til Salighedens Er-
hvervelse, taler N. T. alligevel ofte om en Len
i den tllkommende Verden for de menneske-
lige G. (f. E. Mt. 5, 12; 6, 1; 10,41.42; 1 Kor.

3, 8. 14; Joh. Aab. 22, 12). Ingenlunde kan
det modsiges, at Forjaettelsen om en Lon allerede

henpeger ogsaa til det nservterende Liv (f. E.

Mt. 20, 8 f., hvor det vel maa bemserkes, hvad
ofte bliver overset, at den hele Lignel.se har
en ganske sserlig Anvendelse paa det Regnskab,
som Vingaardens Herre holder alt hernede, og
hver Dag, med sine Arbejdere, Lk. 10, 7). Men
hvor Evighedens Synspunkt a priori er anlagt,

gaar det ikke an, som Regel at sage den ret-

fsrdige Len for G. i Jordelivets ydre Tilskik-

kelser, allerede af den Grand, at det iejne-

faldende Misforhold mellem Vterd og Skebne
opharver enhver Forestilling om en retfeerdig

Fordeling af Lonnen indenfor det nservterende

Livs feenomenale Omraade. Tales der derimod
om den Len, som i den jordiske Tilvaerelse

baade lader sig sege og finde i Menneskets
Indre, da staar denne i organ isk Forbindelse
med og er en god Samvittigheds Refleks af

den evige Salighed, der, som vi have set,

slet ikke lader sig erhverve ved menneskelige
G. Der kan altsaa her ikke vcere Tale om en
Len efter Fortjeneste (Conf. Aug. 1, Art. 20,

27), men kun om eii Naadelen, et Begreb,
som man ofte har fundet beheftet med en
Selvmodsigelse, uanset at Rom. 4, 4 hjemler
Bestemmelsen af Naadelon ved udtrykkelig at

adskille den fra en Len ifalge Skyldighed,
henferende den ferste til Troen, den anden til

Gerningerne, nemlig hvis der eksisterede saa-

danne, som vare uden Plet og Lyde. Naade-
lennens fuldt ud evangeliske Betydning er ind-
lysende, nemlig som den almindelige, men i

hvert enkelt kr. Menneskeliv individuelt reali-

serede guddommelige Beslutning, at han af

idel Naade vil skenke den af Kristus erhver-
vede Salighed som en fri Gave, altsaa som en
Naadelen, til den Tro, som er af Naade og
virker ved Naaden og derfor ikke nogen Steds
eksisterer uden gode G., fordi disse ere Troens
Frugter, hvorved den skal bevise sin Sandhed

;

denne Individuation af den almindelige Naades-
tanke endog saavidt gennerafort, at i et troende
Menneskes Liv, hvad nylig er antydet, hen-
peger den indre Tilfredshed og Gltede, der

som en beskikket Len folger endog den ehkelte

gode, om end ufuldkomne og syndeplettede

G., til den evige Salighed.

Ifalge heraf have de gode G., deres Neu-
tralitet 1 Frelsesspergsmaal uanset, en stor

evaugelisk Betydning. Som Frugter af det nye
Trie ere de for hver enkelt Samvittighed den

store Prevesten (lapis Igdius), og den eneste

for dens Forhold til den kr. Livsopgave i Al-

mindelighed, og navnlig ere de Kendetegnet paa

Kaerlighedens Sandhed og Magt (Mt 7, 20;

Jak. 3, 11, 12). I dette Stykke vil paa Dom-
mens Dag det nye Tree beje sig sammen med
det gamle (Ps. 62, 13; yob 12, 14). For Van-

troen blive G. en Byrde i Regnskabstimen, ikke

blot hvad de have gjort, men hvert utilberligt

Ord, de have talet (Mt. 12, 36), medens det

for de troende er en Trest, at deres G. felge

dem (Joh. Aab. 14, 13). De gaa ikke foran;

det gar Talsmanden, som er en Forsoning for

vore Synder (1 Joh. 2, 1). Men de felge efter

som Vidner. Fordi de ere Troens Frugter, der-

for bevidne de fremdeles i ethvert kr. MennesUe
den Vished, som herer til Troens eget Vssen,

de befieste vort Kald og vor Udvielgelse (2 Pet.

1, 10) og den Sikkerhed, den Hvile i Berne-

standen, hvorved Gerningens Garer er salig i

sin G. (Jak. 1, 25). De gode G. ere en Rig-

dom (1 Tim. 6, 2), en Prydelse (Tit 2, 10), og

issr et Eksempel til Efterfelgelse. Det vilde

ikke kunne bebrejdes den, der kun talede

Etikens Sprog, om han ogsaa i disse Skrift-

bestemmelser fandt en Ret til at erkhere sig

for de gode G.s Nodvendighed. F. V. A.

Gentler, Lukas, ref. Teolog, f. i Basel 19.

Aug. 1625, blev, efter at have studeret i sin

Fodeby, i Frankrig, England og Holland, forat

»Helfer«, siden >Oberhelfer« (anden Pnest) ved
Domkirken i Basel og tilsidst Antistes (ferste

Prtest) ved denne. Samtidig var han Prof, i

Teol. ved Universitetet. Han dade 9. Febr.

1675. Han var en af Hovedforfatterne til For-

mula consensus Heloetiei (I, 547) og en Mod-
stander af John Durys Unionsforseg (I, 690).

Vajsenhuset i Basel blev oprettet paa nans
Tilskyndelse; han var nidkssr for Sendags-

helgen, og den Agende, der indtil 1826 brugtes

i Basel, skyldtes ham. Han tilvejebragte ogsaa

en betydelig Samling af Aktstykker til den
baselske Reformations Historie (Anttqoitaies

Gernleriana).

Gerok, Karl, tysk Prtest og Digter, fedtes

30. Jan. 1815 i Vaihingen i Wurttemberg. Her
var bans Fader Prtest, men forflyttedes snart

til Stuttgart, hvor G. kom til at leve sin meste

Tid. Det fromme Barndomshjem indvirkede

tidlig paa Drengen, som var en harmonlsk
anlagt Natur med megen Sans for Digtekunst

og Maleri. 1832 begyndte G. sit Studium ved
Universitetet i Tubingen og efter en ypperlig

Eksamen blev han 1837—40 Vikar i Stuttgart

I disse Aar foretog han en Studierejse. 1840
—43 var han Repetent i Tubingen; 1844 blev

han Pnest i Bdllingen. Ved Siden af sin Prseste-

gerning drev han forskellige Studier og udgav
nogle videnskabelige Arbejder. 1849 vendte

han tilbage til Stuttgart, hvor han efterhaanden
bekltedte en Reekke pnestelige Stillinger, indtil

han 1868 blev Overhofpnedikant, Overkonsi-
storialraad og Praelat Hans Prssstegerning bar
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Prarg af stor Troskab og aldrig svigtende Iver.

Med Nidkaerhed avede han Sjselepleje blaodt

de mange, som sluttede sig til ham; paa samme
Tid maatte han overtage en Msengde forskel-

lige Hverv og deltog ogsaa i Kirkestyrclsen.

Han gennemlevede en smuk Alderdom; blev

1877 teol. jEresdoktor og dede 14. Jan. 1890.

Erindringen om bam knytter sig saerlig til

hans Virksomhed som Praedikant. Der fore-

ligger en stor Raekke Praedikensamlinger fra

hans Haand. Af disse ere flere enkelte Prse-

dikener oversatte paa Dsk og Norsk. J. Paulli

ndarbejdede efter en af disse Samllnger en Op-
byggelsesbog : >For syge og sorgfulde< (3. Opl.

1886). G.s Praedikener, som ere ombyggelig

nedskrevne, udmaerke sig ved klar Disposition,

aandelig Snndhed og en skan Form, i hvilken

man masrker hans poetiske Begavelse. De ere

pragede af god, evangelsk, om end ikke saerlig

dyb Skriftudliegning og ere praktisk anlagte.

Ved sin ireniske Aandsretning, sine milde

Domme og ved sin varme Tro, der er for-

bunden med alsidig Dannelse, staar G. som
en af Krdm.s bedste Apologeter i vorTid. For-

uden Bibellssninger over Ap. G. og Psalmerne
har G. udgivet en Rsekke, i Tyskland hejt

skattede, Digtsamlinger. Afden bekendteste

:

>Palmblatterc udkom 1893 det 100. Oplag. 1875

udkom hans >Jugenderinnerungen«. J. P.

Gerold (Jareld) af Ribe, tidligere Knud
den helliges Kapellan, var allerede 1109 Biskop
af Ribe, men skal ifolge en gammel Optegn-

else siden have forladt sit Ssede, medfarende
Pengemidler, tiivejebragte ved Salg af K.s Ejen*-

domme. 1113 var han til Stede 1 Worms, og
ifolge iGlnoth levede han endnu o. 1 122. J.O.A.

Gerrener (2 Mak. 13, 24). Her maa med
ftrimm oversaettes : >og han (Lysias) efterlod

Hegemonides som Befalingsmand fra Ptole-

mais (Akko) indtil G.nec (Ordet >hegemonidesc
er en Person, ikke >Fyrstendemme<, som Dsk
Overs, har). G. maa efter Sammenhaengen og

i Lighed med 1 Mak. 11, 59 soges mod Syd
ad jEgypten til. Paa den i selve JEgypten 0st

for Pelusium liggende By Gerra kan der natur-

ligvis ikke tasnkes. Rimeligvis menes det gl.

Gerar sydlig for Gaza; i et Haandskrift laeses

ogsaa Gerarenerne. L. G.

Gersdorf, Henriette Katharina von, f. von
Friesen, sachsisk Adelsdame, var Grev N. L.

v. Zinzendorfs Mormoder. Efter sin Husbonds,
Geheimeraad og Amtmand Nikolaus v. G.s, Dod
1702 levede den hojt dannede, laerde og fromme
Dame, der var vel hjemme i Graesk, Hebraisk
og Latin, og som stod i Breweksling med
Tidens lserdeste Maend, paa sit Gods Gross-

Hennersdorf i 0vre-Lansitz. Hun var naer

knyttet til de pietistiske Adelskredse (>die

frommen Grafenh6fe<) og til Pietismens Fsedre,

Ph. J. Spener og de Halleske Teologer, af hvilke

Anton (I, 108) ndgav hendes religiose Digte

(1729). Sammen med sin Datter, Henriette

Sophie, ndovede hun en vidtstrakt Godgeren-
hed. Grev Zinzendorf levede til sit 10. Aar i

hendes Has og modtog her aadslettelige reli-

giese Indtryk. Kn. H.
Gersen, Giovanni, skal have vaeret Abbed

i Benedictiner-Klostret S. Stefano 1 Vercelli

1220—1245. Ham have nogle Benedictinere i

nyere Tid (Wolfsgrnber, G. G., sein Leben und

sein Werk de imitatione Christi, 1880) villet

tillasgge Forfatterskabet til den beremte Bog
>om Kristi Efterfelgelsc, der har gaaet under
Thomas fra Kempens Navn. Man har, ved en
Mistydning af en Notits i et Haandskrift af
den naevnte Bog, mcnt, at G. G. var fra Cana-
bacum, der skulde vaere identisk med Byen
Cavaglio ved Vercelli. De, der mente, at G.
har skrevet >om Kristi Efterfalgelsec, bad Pius
IXom at stette den hellige Mand paa Helgenllsten,

men dette Forlangende blev naturligvis afvist.

Derimod blev der 1874 i Kirken i Cavaglia,

efter Biskop Luigi Morenos Tilskyndelse, rejst

et Mindesmasrke for G. G., der baerer en Me-
dallion med hans formentlige Blllede i car-

rarisk Marmor, udfert efter en Miniatur i en
Initial i Codex Cavensis, et af Haandskrifterne
til Thomas af Kempens Bog. 1884 blev der
ogsaa i .•Erkebiskoppen af Torioos Nrervrerelse

rejst G. G. et Mindesmaerke i Vercelli. For det
17. Hdaar var G. en fuldkommen ukendt Skik-
kelse, og det meste af det, der fortaelles om
hans Liv, er saare tvivlsomt. Nogle mene
endog, at han kun er en Dobbeltgaenger af Jean
Charlier Gerson (se nedenfor). Trods Italieneren

Veratti's, Franskmanden Turgot's og andre
>Gerseniter<s Forsag paa at hcevde G.s For-

fatterskab til den beremte Andagtsbog staar

det fast, at den ikke er af ham ; Forf. til »om
Kristi Efterfalgelsec var afgjort ikke en Ita-

liener (F. X. Funk, Gerson und G., i >Kirchen-
geschichU. Abhdl. und Unters.< 1899, II, 373 f.).

Gersom. 1. Moses og Sipporas ferstefodte

San, (2 Mos. 2, 22. 18, 3). Navnet, der efter

en folkelig Etymologi forklares = »fremmed
derc, kunde betyde >Fordrivelse< og er iovrigt

det samme som Gerson. Om G.s Liv fortaelles

intet; kun lejlighedsvis meddeles i 2 Mos. 4, 25,

hvorledes Sippora ved at omskaere denne sin

Son reddede Moses Liv. En Sen (Efterkom-
mer)af ham, Jonatan, omtales derimod i Dom.
17 og 18 som en vanslaegtet Priest ved Hellig-

dommen i Dan, hvor Billeddyrkelsen dreves.

1 18, 30 har man, som Talmud rober, for at
skjule denne Skam over Mose Slssgt forandret
Navnet Mose til >Manasse<. — En anden Efter-

kommer af G., Sebuel, uaevnes 1 Kron. 26, 24
som Opsynsmand over Guds Huses Skatte paa
Davids Tid. — 2. En Mand af Pinehas's Slaegt,

drog med Esra fra Babylonien (Esra 8, 2). —
3. Levi Sen, kaldes oftest Gerson, se d. Art. L. G.

Gerson, eller undertiden i 1 Kron. Gersom,
Levis aaldste San (1 Mos. 46, 11; 2 Mos. 6, 16;
4 Mos. 3, 17; 1 Kron. 6, 1. 23, 6). Han havde
2 Senner: Libni (e)ler Ladan) og Simei; efter

dem deltes Gersoniterne i 2 Shegter (4 Mos.
3, 21). I Kildeskriftet P fortaelles om deres
Tal og Forretning ved Helligdommen i 0rken-
tiden (4 Mos. 3, 22 f., 4. 22 f., 7, 7). Ved Lod-
kastning tildeltes dem af Josva 13 Byer i 0st-

Manasse, Issakar, Aser og Naftali Stammer
(Josva 21, 6. 27—33). Krenikernes Beger om-
tale dem atter ved Beretningen om Hellig-

dommen, saerlig ved Davids Indretninger. Asafs
Familie herte til Gersoniterne og naevnes sammen
med andre Leviter (Hemans og Etans Familier)

som ansat af David til Sangens Tjeneste i Her-
rens Hus (1 Kron. 6, 16—32 [Dsk Overs. 31—47],
25, 1—7), ligeledes ved Arkens Indtog i Jeru-
salem (1 Kron. 15, 7. 17. 19. 16, 5. 7). G.s
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Senner ntevnes 1 Kren. 23, 7f., Opsynsmrend
over Skattene (1 Kren. 26, 21. 22. 29, 8). Ogsaa
ved Hiskias og Josias's Reformer omtales G.
af Kronisten (2 Kren. 29, 12. 13. 35, IS).

Endelig here vi i Esra og Nehemjas Boger,

at mange G. af de asafltiske Sangere vendte
tilbage med Josva og Serubbabel (Esra 2, 41

[Neh. 7, 44], 3, 10; jvfr. Neh. 11, 22 o. a.). L. G.

Gerson, Jean Charlier, f. 14. Dec. 1363 i

den Mile Landsby Gerson (Jarson) i Stiftet

Reims. Hans Foraeldre vare Bonderfolk, men
ved Hertugen af Burgunds Hjalp kom han
til Studeringerne, forst i Reims, siden i Paris.

1383 og 1384 var han procurator for den gal-

llske Nation, og 1387 var han med i Pariser-

Universitetets Sendefserd til Clemens VII i An-
ledning af Dominikaneren Jean de Montsons
Nsgtelse af Marias ubesmittede Undfangelse.

1392 blev han Doktor i Teologien, og 1395 sin

Latrers, Pierre d'Aillis (I, 42) Efterfolger som
Pariser-Universitetets Kansler. Dette Embede
beklsedte han til sin Ded.

G. var Skolastiker, og ligesom Pierre d'Ailli

Nominalist (se Art. Skolastik), men ban havde
en afgjort praktisk Aandsretning. Hans fiarste

Forelaesning handlede om Sjtelens aandelige

Llv; den blev siden trykt sorn Traktat. Der-
paa teste han over Markus-Evangeliet, og
denne Forekesning gav ham Lejllghed til at

komme ind paa mange praktiske Spergsmaal.
Saaledes formanede han Pnesterne til at pne-
dike hyppig, og han prcedikede selv ofte. Han
forkastede Overssttelser af Biblen, fordi de i

Ltegfolks Haender knnde blive en Kilde til Vild-

farelser. Derimod liar han til Ltegfolks Brug
skrevet en Slags Katekisme (om de 10 Bud,
Skriftemaalet og den Knnst at do). G. tsenkte

alvorlig paa en Reform af det teol. Stadium
og fremsatte Acre Tanker om Vejen og Maaden
for en saadan. Som Nominalist var han ingen-

lunde Skeptiker; han betragtede Filosofien som
en Aabenbaring af Gud, der knn trsengte til at

udfyldes ved den bibelske Aabenbaring. Den
sande Teologi er Mystik, og dens Maal er at

va-kke Bod og Tro. G. vilde forene Skolastik og
Mystik, og han fremsatte det mystiske Indhold
i skolastisk Form. Hans mystiske Laeremestre
vare de store Victorinere, Angustin, Bernard af

Clairvaux og Psevdo-Dlonysios. Den neder-
landske Mystik, der udgik fra Ruysbroek, be-
tragtede han derimod som Gift.

Som Kirkepolitiker var G. opfyldt af Pariser-

Teologiens (>Studiets<) store Betydning i Sam-
fund og Kirke, og Fraukrig var for ham det

nye Jerusalem, hvis Kongedemmc siden Clovis's

Daab havde faaet en almenkirkelig Betydning.
Medens d'Ailli var knyttet til Huset Orleans, var
han selv fra sin Barndom noje forbunden med
Burgund, og det vanskeliggjorde hans hele kirke-

politiske Stilling og uavnlig hans Arbejde paa
Ophsevelsen af det pavelige Sklsma. Men han
harvdede med stor Dygtighed et Standpunk

t

over de stridende Partier. 1404 lsste han Paven
Teksten, og Aaret efter optraadte han ikke
mindre frimodigt over for Orleans. Til Brug
for Koncilierne i Pisa og Konstanz skrev han
et Par betydelige kirkepolitiske Traktater, i

hvilke vi flnde den saakaldte Koncilie-Teori

klart og dygtigt fremstillet.

I Konstanz var G. selv til Stede. Han

havde den Gltede, at hans Grundssetninger
bleve lyste i Kuld og Ken af Konciliet der,
og 1 de kritlske Dage efter Johan XXIH's Flogt
spillede han en ledende Rolle. Han var An-
klager i Processen mod Hns; men derefter
traadte han i Skygge og satte tilsidst hele sin Kraft
ind paa at brlnge Konciliet til at stadfseste

Jean Petits Lsere (se Art. Petit), som Biskoppen
af Paris havde fqrdemt. Men han stod ntesten
ene med denne Bestnebelse, og da han forlod
Konciliet, var han bleven en enlig Mand, skilt

fra Venner og Meningsfaeller, dybt skuffet med
Hensyn til det Koncilium, af hvilket han havde
ventet sig saa meget. Af Frygt for Htevn fra
sin gamle Velynder, Hertugen af Burgund, som
han havde gjort til sin Fjende ved sin Op-
tneden i Jean Petits Sag, vendte han ikke til-

bage til Frankrig, men gik i frivillig Land-
flygtighed, forst til Rattenberg ved Inn, derpaa
til Neuburg og Molk. Ferst efter Jean af Bur-
gunds Dod vovede han at tage Bolig paa fransk
Grand, i Lyon. Han dode 12. Juli 1429, prist

som Dr. chrigtianissimtu (I. B. Schwab, J. G.,

Wurzburg 1858).

Gertrnd (Trutha), Helgeninde, f. 6. Jan.
1256, blev i en Alder af 5 Aar overgivet til

Benedictiner-Nonnerne i Helpede (Helfta) ved
Eisleben. Abbedissen, Gertrud af Hackeborn
(d. 1292), en Soster til den hi. MechtUd, tog
sig af hende, og hun vandt stor Yndest i Klo-
stret. 1281 mente hun at se Frelseren, der
aabenbarede heude, at han stod i mystisk For-
blndelse med hende; og fra det 0jeblik til sin

Ded troede G., at bun levede i Kristi umiddel-
bare Nterhed. G. blev legemlig svag, men
hendes >Brudgomc gav hende aandelig Kraft,
og Frelseren skal til Mechtild have sagt, at
han var at flnde i Tabernaklet og — i G.s
Hjerte. Fra Febr. til April 1290 nedskrev G. paa
Tysk sine aandelige Oplevelser, og de bleve siden
oversatte paa Latin. 12 Aar senere, da han
var for svag til selv at skrive, dikterede hun
en Soster en ny Rskke Skildringer af, hvad
hun havde oplevet. G.s Optegnelser bleve pre-
vede og godkendte af Teologerne, og 1677 blev
hun sat paa Helgenlisten (Sintzel, G., der heil.

Jungfrau u. Abtissin vom Orden des hi. Bene-
dict, Leben und Offenbarungen I—II, Regensb.
2. A., 1876).

Gertsen. 1) Henrik G., tidligere Kannik og
Magister, valgtes 1350 enstemmig af Ka pitlet

til Biskop af Roskilde. Trods Valg og jErke-
bispens Indvielse bad han 1355 om pavelig
Stadfjcstelse, der fulgte 16. Okt s. Aar mod
et Gebyr af 40 Tournoiser. G. var en trofast

Tilhteuger af Valdemar Atterdag, der vedvarende
brugte ham i sin Tjeneste baade indenlands og
udenlands. Da Kongen 1352 forlod Danmark,
var Bispen blandt de 5 Statholdere. Fra Paven
fik han paa Grand af Alderdomssvaghed Let-

telser m. H. til sine Embedspligter. G. dede
17. Sept. 1368 og hviler i sin Domkirke, mod
hvilken han viste stor Gavmildhed. — 2) Jakob
G., iErkebiskop, se Ulfstand. J. O. A.

Gervasius. 1) G. og Protasius, Milano
Kirkens Vsernehelgener, skulle vsere blevne
Martyrer under Nero(?), Domitian eller Dio-
kletian . Ambrosius fandt deres Relikvier i April

386, paa en Tid, da Kirken i Milano led ilde

af den arianske Kejserinde Justina. Han digtede
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en Hymne til de to Martyrers JEre, og deres

Dyrkelse bredte sig hurtig. 19. Juni var deres
Helgendag. — 2) G. af Canterbury, Benedic-

tinermunk, f. o. 1140, skrev en Chronica (der

gaar til 1199), samlede alle Breve, der om-
handlede iErkestolens Forhold 1185—1200, og
affattede en mindre Kronike (Gesta Regum),
der af ham vist kun er fart til 1210, men
fortsat af andre til 1300. Ogsaa en Actus

Pontificum (Canterbury-jErkebispekrenike) til

1206 og en Slags kirkelig Geografi (Mappa
mundi) tilskrives ham. Hans Dedsaar er ube-
kendt. W. Stnbbs bar ndgivet baade hans
Kroniker og hans Epistola Cantuarienses i iter.

Brit, medii aoi scriptores.

Gesan, en Efterkommer af Kaleb (1 Kren.

2, 47). L. G.

Gesem, se Gashmn. — I den alex. Overs,

er G. = Gosen ; det menes ogsaa Judlt 1,9. L. G.

Gesenins. 1) Justus G., luth. Teolog, f. i

Esbeck i Fyrstendemmet Kalenberg 6. Jnli

1601, studerede ferst i Helmstadt under Georg
Calixt, senere i Jena, hvor han vandt Magister-

graden. 1629 blev han Pnest ved St. Magni
i Braunschweig, 1636 Hof- og Dompnest i

Hildesheim og Medlem af Konsistoriet. Da
dette blev henlagt til Hannover, flyttede G. til

denne By, hvor han blev Overhofprtest og
Generallssimus for Fyrstendemmet Kalenberg.

1643 vandt han den teol. Doktorgrad i Helm-
stadt. Han dede 18. Sept 1673 og var den
sidste, der i Hannover bar Titlen >General is-

simus<. G. var en dygtig Pnedikant, som
udgav Here meget paaskennede Pnedikensam-
linger; desuden virkede han med ved Udgiv-

elsen af Psalmeboger, Katekismer og en Bibel-

historie. Mest bekendt er hans Katekisme,

>Katechismusfragen<, der blev indfort mange
Steder og vandt en nsesten symbolsk Anseelse.

Han har ogsaa skrevet Psalmer, men det er

vanskeligt i de enkelte Tilfaelde at bestemme
hans Forfatterskab (E. Bratke, J. G., sein Leben
and sein Einfluss auf die hannoversche Landesk.,

GStt. 1883). Fr. N. — 2)Heinrich Friedricb Wil-
helm G., tysk Orientalist, blev fodt 3. Febr. 1786

i Nordhausen, hvor Faderen var Laegc; 1803

blev han Student og studerede saa i Helm-
stadt Teologi samt klassisk og semitisk Filo-

logi. 1806 blev han Repetent i Gottingen,

samme Aar Dr. phil. og Privatdocent ssteds.

Efter derpaa et Aars Tid at have vseret Lserer

ved det rom.-kat. Gymnasium i Heiltgenstadt

blev han 1810 ekstraordinaer Prof. 1 Teol. i

Halle og naeste Aar ord. Prof, ssteds, en Stil-

ling, som han beholdt til sin Dad (23. Okt.

1842). Kaldelser til Breslau, GSttingen og Oxford
afslog han. Hans egentlige Fag var G. T.s

Eksegese med tilherende Bifag, dog laeste han
i Begyndelsen ogsaa over Kirkehistorie ; hans
teol. Standpunkt var rationalistisk. Sin viden-

skabelige Berammelse har han vundet som
Hebraist og overhovedet som Semitist, dels

gennem sin Docentvirksomhed, for hvilken han
havde ualmindelige Gaver, saa hans Tilherertal

var meget stort, dels gennem sine Skrifter, og
han er blevet Grundleegger af hele den nyere
hebralske Sprogforskning, baade leksikalsk og
grammatisk; hans Haandbager paa disse Om-
raader oplaegges stadig paany i Bearbejdelse.

Med Undtagelse af hans Jesaja-Kommentar

(1820—21), der i Henseende til videnskabelig
Metode ogsaa betegner et betydeligt Fremskridt
i Forhold til tidligere Behandlinger, ere hans
storre litersere Arbejder alle af rent sprog-
videnskabelig Art. I forste Rtekke ere at nteviie

hans hebr. Leksika og Grammatiker. >Hebr.-
deutsches Handw6rterbucb< udkom 1810—12,
en forkortet Udgave deraf 1815, en udvidet
latinsk Udgave Lexicon manuale Hebr. et

Chalet. 1833, hvis andet Oplag, bearbejdet af
Hoffmann, udkom 1847; imidlertid blev den
kortere Udgave Here Gange oplagt, og efter

Forf.s Dad er den stadig paa ny udgivet, be-
arbejdet ferst af Dietrich (5.-7. Oplag), der-
west af Muhlan og Volck (8.—11. Oplag) samt
endelig, i gennemgribende Bearbejdelse, af F.

Buhl i Forb. med Zimmern og Socio (12.—13.

Oplag 1895 og 1899). 1829 havde G. begyndt
Udgivelsen af sin store Thesaurus philologicus

criticut linguae Hebr. et Chald. V. T., som han
selv ikke naaede at fuldende; den afsluttedes

1858 af Rodiger. 1813 udkom farste Gang G.s
•Hebraische Grammatik«, som ogsaa stadig

oplsgges (1.— 13. Udgave besergedes af G. selv,

14.—21. af Rodiger, 22.-26, deraf 25.-26 i

gennemgribende Bearbejdelse 1889 og 1896, af
E. Kautzsch). Tillige har G. skrevet >Gesch.
der hebr. Sprache und Schrift< (1815) og »Aus-
fflhrl. gramm.-krit. Lehrgebaude der hebr.
Sprache* (1817). Blandt hans evrige Vaerker
ere de vigtigste: De Pentateuchi Samaritani
origine o»o. (1815); De Samaritanorum theolo-

gia commentatio (1822); Carmina Samaritana
(1824); De Bar Alio et Bar Bahlulo lexicogra-

phis sgro-arabicis ineditis (1834—39); Scrip-

turae linguaeque Phoeniciae Monumenta quotquot
supersunt (1837) (en anonym Biografi : Gesenuis,

Eine Erinnerung fur seine Freunde, Berlin

1843). J. C. J.

Geser (Gezer), et gl. kanaaneisk Konge-
ssde, genfundet 1873 af Clermont-Ganneau i

Ruinerne Djezer, Sydest for Ramie ved Abu-
sjusje, Syd for Vejen mellem Jafa og Jerusalem.
Der er fundet en gr. Indskrift, >Alkios<, og en
hebr. fra Makkabeeertiden, lydende: >Gesers
Grxense< (Sabbatsgnensen?). — Da ^Egypteme
under det 18. Dynasti erobrede Kanaan, fik

G. en tegyptisk Kommandant. En saadan
naevnes ogsaa i Tell-el-Amarna-Brevene (o. 1400
f. Kr.), hvor Byen kaldes Gazru; i nogle af

disse Breve ses en Beduinhevding Labai sammen
med Malkiel at have bemegtiget sig G. og at

angribe den segypt. Vasal i Jerusalem. Da
Israel traengte ind 1 Kanaan, vilde Kong Horam
af G. hjselpe Lakis, men blev slaaet af Josva
(Josva 10, 33). Byen tilfaldt Efraim og blev
Levitstad (Josva 16, 3. 21, 21), men Kanaanae-
erne bleve kun skatskyldige, ikke fordrevne
(Josva 16, 10; Dom. 1,29). I Kong Merenptahs
nylig fundne Indskrift, hvor Israel omtales
(o. 1280), naevnes G. atter; den blev erobret af
iEgypterne eller af Askalon ; den mevnes ogsaa
i Davids Filisterkrige (2 Sam. 5, 25; 1 Kren.
20, 4 — hvor 2 Sam. 21, 18 har Gob — og
blev endelig under Salomo erobret af Farao
og givet Salomo som Medgift, hvorefter han
befaestede det stsrkt (1 Kong. 9, 15—17), og
fra nu af forblev det i israelitisk Eje. I Mak-
kabeeerkampene var den stserke Fsestning, som
her kaldes Gazara (Hejen hsever sig 650 Fod
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over Slctten), et meget orastridt Punkt (1 Mak.

4, 15 [Gazera]; 7, 45. 9, 52. 13, 43. 53 [54].

14, 7. 34. 15, 28. 16, 1). — I 2 Mak. 10, 32

maa der ved >Borgen< Gazara menes et andet

Punkt, muligvis Jaeser 0st for Jordan. L. G.

Gesslns Floras staromede fra Klazomente i

Lilleasien ; bans Hustrn Kleopatras Venskab med
Kejserinde Poppsa Sabina blev Anledning til,

at han blev sendt sora Prokurator til Provin-

sen Judiea i Aaret 64. Han overgik her langt

sin Forgsenger Aibinus i Vilkaarlighed og Hen-
synsleshed. Da han til Slut endog forgreb sig

paa Tempelskatten og derefter blodigt hsevnede

de Udslag af Misfornojelse, der i den Anled-

ning vare fremkomne fra Folkets Side, brast

Jedernes Taalmodighed. Et Oprer udbred Aar
66, og G. F. maatte skyndsomst trsekke sig tilbage

til Kaesarea. Forholdene voksede ham snart helt

over Hovedet ; det blev andre Mend, derpaa Rom-
ernes Side maatte fere den haardnakkede Krig,

der endte med Jerusalems Fald (70). F. T.

Gessner, Salomon, evang.-luth. Teolog, f. i

Bunteel i Schlesien 7. Nov. 1559. I sin Ung-
dom kempede han sig gennem trange Kaar
frem til Studeringerne, idet det omsider lykkedes

ham at faa Friplads paa Skolen i Strassburg

(1576—81); han blev saa Husherer og derefter

(1585) Rektor i Breslau. Denne Plads om-
byttede han 1589 med en Rektorstilling i Stet-

tin, men da han 1592 blev fordrevet derfra

f de reformerte, blev han, efter et kort Op-
ahold i Stralsnnd, 1593 Dr. og Prof, i Teol. i

Wittenberg. Blandt hans talrige Skrifter af

eksegetisk, dogmatisk og polemisk Indhold,

som nn ere overgivne til Forglemmelsen, maa
saerlig namies hans Disputationes pro sanctissimo

libro Christiana concordice (1595, 2. OpI. 1612).

Her fremsatte han nemlig (omtrent samtidig

med sin Wittenberg-Kollega Leonh. Hutter) Paa-

standen om de lutherske Bekendelsesskrifters

Inspiration, hvilken Paastand senere blev et

af Stridspunkterne mellem Pietisterne og de
ortodokse Lutheranere. D. 7. Febr. 1605. J.P.B.
Gesta Pilati, se I, 31.

Gesnr var et mindre Rige paa Israels nord-

estlige Grtense med aramteisk Befolkning (2 Sam.
15,8) ligesom Naboriget Ma'aka, saramen med
hvilket det ntevnes 5 Mos. 3, 14; Josva 12, 5;

13, 11 som grcensende til Basan. Det regnedes

til 0st-Manasses Omraade, men blev ikke over-

vnndet (Josva 13, 13), gjorde endog sammen
med andre Syrere Erobringer i den nordlige

Del af 0stjordan-Landet (1 Kren. 2, 23). Endnn
paa Davids Tid var der en uafhtengig Konge i

G., Talmai, hvis Datter Ma'aka blev Davids Hu-
strn og Moder til Absalon (2 Sam. 3, 3). Efter

Amnons Mord flygtede derfor Absalon til G.

(2 Sam. 13, 37 f. 15, 8). G.s nojagtige Belig-

genhed er usikker, sandsynligvis i den sydlige

Del af Landskabet Golan (Smith og Driver);

Dillmann mener, at det nuverende Djedur (som
dog etymologisk er forskelligt) 0st for Golan
har udgjort en vsesentlig Del af det. — I Josva
13, 2 og 1 Sam. 27, 8 nevnes andre Gesuriter

i Palsstinas sydvestl. Hjerne, maaske de samme
som Awiterne i Josva 13, 3. L. G.

Gesz, Wolfgang Frtedrich, f. 1819, er et

af de betydeligere Navne paa det kristologiske

Omraade i 19. Aarh.s sidste Halvdel. Hans
teol.-kirkl. Interesse var arvet og fra hans ferste

Leveaar plejet Under hans Studieophold i

Tubingen (fra 1837) viste det sig ogsaa has
ham, at en sUerk religies Beveegelse meget vel

lod sig forene med den hegelske Spekulation,
der, om end dens endelige Uforligelighed med
historisk Krdm tidlig blev ham klar, dog som
en gavnlig Livsvirkning efterlod Nedvendig-
heden af en systematisk Erkendelsesvej, paa
hvilken han vcesentlig fandt sig til Rette gennem
Studiet af Schleiermachers Dogmatik. Tubingen
frembed lykkelige Betingelser for de Studerende
ved sin navnkundige Lererbestand (Baur, Oeh-
ler, Ewald o. 0., men isser, til bedste saavel
for den personlige Tro som for de objektive
teol. Studier, C. F. Schmid). G.s forste viden-
skabelige Udflugt, paa hvilken han traadte i

Forbindelse med Here baade af Videnskabens
og af K.s Lys, som R. Rothe i Heidelberg og Tho-
luck i Halle og den med Rette beromte Pras-

dikant With. Hofacker i Stuttgart, blev afbrudt
ved hans Faders Ded. Snart derefter blev han
kaldet til Repetent i Tubingen, hvor Beck under
hans Fravserelse havde tiltraadt en teol. Profes-
sur, og 1847 til Spr. i Grossaspach ; dog kom den
kirkl.-troende Personlighed, hvortil han havde
udviklet sig, ferst ret for Dagen, da han blev
forflyttet til det beromte Missionsstift i Basel,
hvor han, Laereren, tillige skal have vaeret en
Tilflugt for de i Anfsegtelser bestedte Sjaele.

Her udviklede han sig ogsaa til sit egentlige

Karakterprceg af en bibelsk-kirkl. Teolog, for
hvem de kristologiske Problemer, navnlig det
kenotiske, stod i Forgrunden.
Under Forbindelsen med betydellge Teo-

loger, tildels af streng positiv Retning, som
Auberlen og SUhelin, og under en gensidig
frugtbar Foredragsvirksomhed, udkom(fra 1856)
for ferste Gang Hovedvaerket >Lehre von d.

Person Christie, fuldstaendiggjort ved 3 mindre
Artikler >flber die VersOhnungc (1857—59). I

bestemt Tilknytning til Fil. 2, 5—8 stnebte
G. i disse Skrifter at fremstille Enheden af
Kristi fulde Menneskelighed (Menschsein) og
hans virkelige Guddom, og navnlig i hans Dad
at haevde Guds Retfeerdighed, som her, jo mere
etisk den opfattes, desto mere svarer til den
dobbelte Trang af den menneskelige Samvittig-
hed og den guddommelige Kerlighed. Uden
Tvivl foranlediget ved den personlige Forbind-
else med Albr. Ritschl, hvori han indtraadte
ved sin Forflyttelse til Gdttingen i 1864, am-
arbejdede han det neevnte Hovedvaerk (Basel
1870—79) under en endnu dybere Indtnengen
i de bibelske Grande, fra Herrens personlige
Selvbevidnelser til den johanneiske Logoslaeres

Hejde, hvortil endnu, under Forf.s paafelgende
Virksomhed i Breslau, slutter sig en dogmatisk
Bearbejdelse af det angivne Bibelstof. Efter
hans 1885 indtraadte Entledigelse som General-
superintendent 1 Posen, har han endnu under
en vaklende Helbredstilstand udgivet et Skrift

om Inspirationen (>Die Insp. der Helden der
Bibel u. der Sehriften d. Bibelc), i hvilken han
indtog en fremskudt apologetisk Stilling. I Junl
1891 dede han med den alvorsfulde Forskers
Tilraab til sin Omgivelse: >blot intet Skin,

ingen Fraser, ingen Sentimentalitet; kun Guds
Ord holder Stik< (se Art Kenose). P. V. A.

Geter, gl. Navn paa en Gren af Aranueerne
(1 Mos. 10, 23; jvfr. 1 Kren. 1, 17). L. G.
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Getsemanc, Stedet for Herrens Sjtelekamp,

mevnes Mt. 26, 36; Mk. 14, 32 som en Land-
ejendom (/up/or) hinsides Kedrons Back paa
Oliebjergets Skraaning overfor Jerusalem og

med en Have, efter Landets Skik omhegnet
med en Mur (Lk. 22, 39; Joh. 18, 1). Navnet
betyder Olieperse. 10 Minutters Vej fra St.

Stefansporten, o. 50 Skrldt forbi Kedrons Leje,

vises endnn et lille Indelukke med en Sten-

mur om, af Form som en skaev Firkant paa
o. 70 Skridts Laengde, under Navnet G. Det
er en sirlig Blomsterhave, der tilhorer Latin-

erne og har en Fransiskanermunk til Gartner.

Det raaerkeligste ved Haven er de 7—8 meget
gamlc Oliventraeer, som minde om Stedets

Navn, men dog ikke kunne antages at naa til-

lage til Kristi Tid, bl. a. af den Grand, at

Titos og Hadrian lod alle Tracer om det be-

lejrede 'Jerusalem omhugge; i Naerheden er

ogsaa andre Grupper af Olietraeer. Traditionen
om det nuvserende G. kan feres tilbage til 4.

Aarh. Robinson o. a. nyere Forskere betvlvle

dens Nejagtighed, fordi Beliggenbeden synes

for naer ved Byen; noget afgarende kan dog
ikke indvendes. I Beretningen om Silvias Pile-

grirasfaerd o. 385 (paa Dsk ved Vald. Schmidt
1896) siges, at der paa det Sted, hvor Herren
bad, findes en praegtig Kirke, hvor Biskoppen
og alt Folket under Optoget holdt Bon, og det
Afsnit af Evangeliet: Vaager, at I ikke skulle

falde i Fristelse! hestes. >Herfra gaar man
nn under Afsyngelsen af Hymner ned til Getse-

mane<, hvor der atter holdtes en passende Bon,
blev sunget og laest. Hermed stemmer, at

endnu gaelder en naerliggende Hule med et

Kapel for Stedet, hvor Jesu Sved blev som
Blodsdraaber, saa at det oprindelige G. maa
have haft et storre Omfang end det nu-
vserende. L. G.

Geuel, Spejderen af Gads Stamme blandt de
12 (4 Mos. 13, 15). L. G.

Geulincx, Arnold, er den egentlige Grund-
laegger af den filos. Anskuelse, som benaevnes
Occasionalismen. Han er fodt i Antwer-
pen 1625, var ferst rom.-kat. Prof, i Lowen,
men blev mistaenkelig paa Grund af sin Til-

slutning til den cartesianske Laere. Han tog
da til Leiden, hvor ban gik over til Protestant-
ismen og tilsidst dode som Prof, ved Univer-
sitetet 1669. Udgangspunktet for hans Taenk-
ning er den ved Descartes satte Dualisme mellem
Sjael og Legeme. De ere ganske forskellig-

artede; hvorledes kunne de da virke samraen?
G. antager ganske Forudsaetningen. >Det, hvis
Vaesen man ikke forstaar, kan man ikke selv

have bevirket<. Den indre og den ydre Verden
staar ganske fremmede overfor hinauden ; Viljcn
og Naturen er noget hver for sig, uden at der
kan vaere Tale om nogen gensidig Indvirkning.
Og dette gaelder i Grunden hele Tilvaerelsen

;

den ene Ting staar ganske for sig selv over-
for den anden. Alligevel viser Erfaringen os,

at der her er en vis Sammenhaeng. Denne
maa da Uenkes som en middelbar. Idet der
opstaar en Bevaegelse i Sjtelen, bliver den An-
ledning til, at der opstaar en tilsvarende Be-
vaegelse i Legemet, og omvendt, idet en legemlig
Proces optraeder, bliver den Anledning til, at
en tilsvarende sjselelig Proces Indtneder. Det
er kun Anledningsaarsager (causce occasionales),

Kirke-Lekalkoo for Norton. II.

som vi kunne fastsaette. Der maa da tsenkes

en hejere Magt, som er den egentlig hand-
lende, der danner den sidste Forbindelses-

grund for alle dlsse forskellige Processer. Dette
kan kun vaere Gud. Han alene bevirker, at

vor Vilje faar et Udslag i Yderverdenen, og at

Begivenhederne her fremkalder et Indtryk, en
sjselelig Fornemmelse, i os. Om det er ordnet
saaledes engang for alle fra Begyndelsen af,

saa at det siden gaar for sig med en vis Nod-
vend ighed, eller om Gud skal tsenkes at gribe

umiddelbart ind i hvert enkelt Tilfeelde, synes
ikke at staa belt klart for G. For det ferste

taler den Lignelse, som han bruger om Sjael

og Legeme som 2 Ure, der uden at have
noget med hinanden at gore dog felges ad,

fordi de er den samme Mesters Vaerk. Med
saerlig Interesse anvender G. sine Principer i den
praktiske Filosofl, i Etiken. Han gar her gseld-

ende: hvor du intet formaar, der skal du
heller Intet ville. Deraf maa udspringe Yd-
myghed, idet vi erkende vor egen Afmagt.
Selverkendeise er Grundlaget for Etiken. Men
tillige fremhaever G. som den positive Pligt

Hengivelsen til Gud, som aabenbarer sig for

os gennem Fornuften. Kaerlighed til Fornuften
og Gud er det samme, og den skal foretraekkes

for al Egenkaerlighed. F. C. K.

Gensere kaldes et Parti i Nederlandene under
Opstanden mod det spanske Herredemme.
Ifelge de fleste samtidige Historieskrlvere og
saa godt som alle nyere Forskere er Navnet
opstaaet paa felgende Maade: 5. April 1566
modte 300 Adelsmaend paa det af Hertuginde
Margrete beboede Slot i Bruxelles, og deres
Ordferer, Grev Brederode, overrakte Statholder-

inden et Andragende, hvori hun anrnodedes
om at lade deres Bon om Ophaevelse af Filip II's

Edikter komme frem for Kongen. Under hendes
Forhandlinger med sine Raadgivere derom for-

sikrede Prinsen af Oranien, at de forbundne
vare loyale Adelsmaend, men da traadte en af
Raaderne, Berlaymont, frem og sagde: •Hvor-
ledes, Madame! er eders Hojhed bange for

disse Tiggere (gueux)?< Adelsmaendene, der
havde erfaret, hvilket Haansord der var brugt
om dem, optog dette som Partinavn. Tilhaeng-

erne anlagde en Dragt af groft Stof, Filthat

og Tiggerpose, og om Halsen eller paa Hatten
bar de en Skuement med Filips Billede og
Indskriften >Tro mod Kongenc og paa Rever-
sen en Pose og Ordene: >Lige indtil Tigger-

posen<. Da Kongen var ubejelig og 1567 lod

Hertugen af Alva med en stor Haer rykke ind
i Landet for at udrydde Protestanterne, bleve

disse ved flere Aars Undertrykkelse drevne til

en saadan Fortvivlelse, at de tilsidst gjorde
Opstand, og under denne bidrog baade Skov-
Geuserne og isaer Sa-Geuserne meget til Sejren.

De sidste erobrede 1. April 1572 Briel, hvor-
med Grunden var lagt til den hollandske Re-
publik (J. L. Motley, Opstanden i Nederlandene,
overs, fra Eng., udg. af F. Meldahl, I— III,

Kbhvu 1881—82). C. E. F.

Gezelius. 1)Johannes Georgii G. den aeldre,

flnsk Biskop, fedt i en Bondeslaegt i Gezala By
i Romfartuna Sogn 1 Vcstmanland 3. Febr. 1615,

blev Student i Upsala 1632, men fiyttede 2 Aar
senere til Dorpats Universitet, hvor han 1638
blev Mag., samt 1641 udnaevntes til Prof. 1 Gr.

14
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og osterlandske Sprog. Paa denne Laerestol

samt som Forf. af Disputatser og Laereboger

udviklede han en nidkaer Virksomhed. Ved
Siden heraf varetog ban efter 1643 et ekstraord.

Professorat i det teol. Fakultet og var UUige
fra 1645 Medlem af Domkapitlet. 1649 vendte
han tilbage til Sverig og udnaevntes s. A. til

Sognepr. i Stora Skedvi i Dalarne. Som Medlem
af Prsestestanden gjorde G. sig saa bemaerket,

at man 1660 betroede ham det aandelige Til-

syn med et af Sverigs nyserhvervede Lande,

idet han blev udvalgt til Generalsuperintendent i

Lifland og Prokansler for Dorpats Universitet.

1664 blev G., der kort forinden som Medlem
af en af Regeringen nedsat Kommission havde
forkastet Biskop Jon. Matthias for Synkret-

isme mistsenkte Retmi oliva septentrionalis, ud-
naevnt til den paa Grand af de synkretistiske

Stridigheder fratraadte Terserus's Efterfolger

som Biskop i Abo. Her virkede han siden

som Stiftstyrer i
1
/t Aarh. til sin Dod 20. Jan.

1690. Som Biskop gjorde G. sig hejt fortjent

af Finlands Kultur, og med fast Haand ordnede
han i sit Stift K.s og Skolens Forhold. En
nsedvanlig Kraft var Hovedtraekket i hans Ka-
rakter, der iovrigt ikke var fri for stor 0m-
taalighed for hans Vaerdighed, hvorved han
indvikledes i forargelige Stridigheder og Retter-

gange. 7 Gange skal han have gennemvisiteret

hele sit Stift. Alt forbedredes og ordnedes.

G. var utraettelig i at danne og vejlede Praeste-

skabet. Han holdt Forelaesninger over Homiletik,
ndarbejdede Udkast til Proediketekster og be-

stemte Fordringerne til Prieste-Eksamen (Exa-
men ordinandorum), forfattede >Paamindelser<
(commonitiones) for Praesteskabet om, hvad det

havde at iagttage ved Embedsgerningerne (trykt

forste Gang 1673).

For at hojne den almindelige Dannelse
virkede han i en endnu sterre Kreds. Han
udarbejdede Forslag til en ny Skoleordning,

der ved Rigsdagen 1682 indstilledes til Praeste-

skabets Afgorelse, og gjorde dermed en For-
beredelse til den sv. Skoleordning af 1693.

Ogsaa som Biskop udovede G. en mangesidig
Forfattervirksomhed saerlig af kateketiske og
ptedagogiske Arbejder samt af Opbyggelscs-

skrifter. Eksempelvis kan naevnes hans En-
cyclopaedia sgnoptica (1672), en Laerebog, der
behandler Grammatik, Retorik, Logik, Meta-
fysik, Pneumatik, Fysik, Matematik, Etik, Po-
litik og 0konomi, og det ptedagogiske Vierk
Melhodus informandi (1683). Foratfremme Ud-
bredelsen af almendannende Literatur anlagde

G. allerede 1668 et eget Trykkeri i Abo, hvor-
fra en Maengde Laerebeger udgik. Overliovedet
har G. vel vaeret Periodens flittigste Laerebogs-

ndglver. — Det vigtigste af G.s Skrifter er
Gezeliernes saakaldte >Bibelvaerk<, derbegyndtes
1674 og fortsattes efter hans Dod af hans Sen
og Efterfolger. Det gengiver Bibelteksten paa
Sv. efter Oversaettelsen af 1703, men anferer
i Anmserkningeme Afvigelserne fra Grundteksten
og Luthers sidste Overs.; tillige indeholder det
Parallelstederne og Forklaringer til hvert Vers.

Det udgjorde laenge Praesteskabets >Nogle til

den hellige Skriftc (J. J. Tengstrom, J. G. den
aldres minne, Abo 1825). — 2) Johannes G.
den yngre, finsk Biskop, fernaevntes Son, blev
fedt i Dorpat 6. Sept. 1647 og blev 1661 Stu-

dent i Upsala, flyttede 1663 til sine Foraeldre

i Riga, 1665 til Abo, hvor han fortsatte Sra-

dierne og under Faderens Vejledning uddan-
nedes til Praest 1667—70 studerede han atter

i Upsala og foretog derpaa med kongelig Hjaelp

en Rejse til TysUand, Holland, England eg

Frankrig. Hans fornemste Maal var ved orien-

talsk Sprogstudium at forberede sig til det

Bibelarbejde, hvortil Faderen allerede havde
lagt Planen. I Hamburg studerede han hos

Edzardi (I, 718), i Oxford hos Pococke d. addre,

i Cambridge hos Talmudisten Lightfoot, i Paris

hos Richard Simon, en af den historiske Bibel-

kritiks Grundlaeggere, og i Strassburg herte han
Teologerne Seb. Schmid og Balth. Bebelhu.
1673 opholdt han sig paa Rejsen nogle Maane-
der i Frankfurt a. M., gjorde Speners Bekendt-
skab og paavirkedes staerkt af denne mtegtige

Personlighed. Efter Hjemkomsten til Abo ud-

naevntes G. 1675 til ekstraord. teol. Prof, og
4 Aar senere til ord. Prof. Han begyndte nu
at ivre mod den skolastiske Praedikens Ensidig-

heder og dadlede offentlig >de fjernt segte Ra-

tiocinationer eller vredne Sententier med saftlest

Ordpral«. Herved indledede han i Finland deo
af de kirkeligt mystiske og pietistiske Ret-

ninger kraevede Reaktion mod den ensidige

Dogmatisme og Formalisme med Fordring om -

en enfoldigere, inderligere og trosvarmere Pne-
diken. Den personlige Forbindelse med Spener
vedligeholdt G. ved en fleraarig Breweksling.
Det ses, at Spener ikke blot sendte G. sin

Pia desideria (1675) og onskede at here bans
Dom om Bogen, men ogsaa priste G.s Plan om
i Abo at holde collegia pictatit (I, 534). Han
haaber meget af G.s Iver for at vcekke Liv i

den sv. K., roser hans og Faderens Skik at

sende Praesteskabet i Abo Stift Praedikendisposi-

tioner og takker Gud, der synes at ville vaekke

Norden til nyt Liv, medens den ovrige Verden
er kold eller lunken. Det sidste kendte Brev

fra Spener til G. er fra 1686. Allerede 1681

var G. blevet Superintendent i Narva i Inger-

manland. Ved hans Omvendelsesiver traadte

3000 Familier over fra den gr. K. til den lutherske.

Speuer udtalte sin Misbilligelse af alle Tvangs-
foranstaltninger til den lutherske Bekendelses
Indforelse og formanede ivrigt til Varsomhed
og Fordragelighed. Muligvis bidrog det til at

afbryde Brewekslingen, isaer da G. snart paa
nsert Hold fik de betaenkelige Sider af den spe-

nerske Pietisme at se og derved forvandledes til

afgjort Modstander af den. Dog maa, som
Vidnesbyrd om Speners Indflydelse paa G.,

erindres om, at G. paa Rigsdagen 1686 udgav
til Praesteskabet en Betaenkning, hvori han for-

drede, at en udferligere kateketisk Undervisning
burde tilvejebringes, at nye, forbedrede Oplag
af Opbyggelsesskrifter som Arnds >Paradis-

havec og >Sande Kristendom< skulde udgives,

at Sendagens Vanhelligelse skulde strengt for-

bydes, og Fororduinger udstedes mod den over-

haandtagende Svaergen og Banden.
1690 udnaevntes G. til Faderens Efterfolger

som Biskop i Abo og udviklede her en saadan
Nidksrhed, at hans Mindetaler ved hans Dad
kunde bevidne, at indenfor Sverigs Graenser

var Folkets Krdmsundervisning ingensteds bedre

passet end i Abo Stift. Som Arving til Fa-

derens Trykkeri og Papirfabrik udevede han
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en ndstrakt Forheggervirksomhed paa Sv. og
Finsk, saerlig m. H. til gudelig Literatnr. G.,

der mcd de avrige Bisper og Superlntendenter
deltog i den endelige Revision af Kirkepsalme
bogen, den saakaldte >gamle Psalmebogf af
1695, besergede ogsaa et nyt Oplag af den
flnske Psalmebog, der udkom 1701 og naesten

til vore Dage har vseret I Brug. liter ved sin

betydelige Andel i det >Gezeliske Bibelvterkc
har dog G. sikret sig et varigt Minde i vor sv.

Literatur. 1711 og 1713 ndgav G. i Abo N. T.;

G. T. biev ikke udgivet for Acre Aar efter

hans Ded (1724—28). At G. hindredes i at

lsegge sidste Haand paa det beramte Arbejde,
beroede paa, at han 1713 efter den fuldstten-

dige Udgave af N. T. maatte forlade Abo, da
Rnsserne oversvemmede Finland, og flygte til

Sverig. Her indvikledes han i Rettergangen
mod General Lybecker i Anledning af hans
Forseelser med H. til Finlands Forsvar og
deltog i Rigsdagen 1713—14. Skant han ikke
gensaa Finland, sergede han dog saa godt som
mnligt Ira Sverig for Stiftets Anliggender, til

ban dode paa Viggebyholms Gaard i Roslagen
10. Apr. 1718 (J. J. Tengstrom, G. d. yngres
minne, Helsingfors 1833). — 3) Johannes G„
finsk Biskop, Sen af Joh. G. den yngre, f. 6.

Maj 1686 i Narva, hvor Faderen da var Super-
intendent. Efter Studier i Abo og Upsala samt
ved Universiteter i Tyskland, Holland og Eng-
land, udnsvntes ban til ekstraord. Prof, ved
Abo Universitet samt hjalp sin Fader med
Bibelvserket, hvis Ledelse han efter Faderens
Ded overtog. 1720 blev han 2. teol. Prof, i

Abo og udnaevntes 1721 til forste residerende

Biskop 1 Borga, hvorhen efter Freden i Nystad
Bispessedet forlagdes fra det til Rusland af-

staaede Viborg. »Af alle Krtefter arbejdede

han i dette forfaldne Stift paa atter at oprette

baade Kirke- og Skolevssenet< (Rhyzelii Bi-

skopskrtraika). G. dode 18. Maj 1733. H. W. T.

Gfrorer, August Friedrich, blev fodt 5. Marts
1803 i Calw. 1825 blev han Rcpetent i det

evang. Stift i Tubingen, 1829 Stadtvikar 1

Stuttgart, men allerede Aaret efter modtog
han Ansarttelse ved det kgl. Bibliotek i Stutt-

gart, og som saadan skrev han en rationali-

stisk Fremstilling af >Urkristendommens Hl-

storie< i en Rsekke Bind med forskellige Sser-

titler (»Philo und die alex. Theosophie<, >Das
Jahrh. des Heils<, >Das Heiligthum und die

Wahrheit<, >Die heil. Sage<). Under sine hi-

storiske Stndier blev han imidlertid greben

af Storheden i Pavekirkens hierarkiske Bygning,

modtog 1846 en Post som Prof, i Historie ved
det rom.-kat. Universitet i Freiburg og traadte

1853 over. Efter at vaere bleven Papist forsvarede

G. med Iver Pavestolens Krav overfor den ba-
densiske Regering. Som Medlem af det tyske
Parlament 1848 stod han i det stortyske Partis

Rtekke; personlig enskede han Genforeningen
af Katollker og Protestanter. Blandt hans
talrige historiske Arbejder kan nsevnes : Gustav
Adolf, K6nig von Schweden (1835—37, 4. Udg.
ved Onno KIopp 1863); Allgem. Kirchengesch.
(1841—46) og Papst Gregor VII u. sein Zeit-

alter (1859—61). G. dode 6. Juli 1861 (P. Al-

berdingk Thijm, A. F. G. en zijne werken,
Haarlem 1870). Kit. H.
Ghetto, Navn af hebraisk Oprindelse (= Af-

sondrethed). Saaledes kaldtes det Bykvarter
i forskellige Staeder, i hvilket Joderne i seldre

Tid skulde bo. Sserlig bekendt er G. i Rom,
grundlagt 1569 af Pave Pius IV. Gregor XIII
befalede, at Joderne her hver Uge skulde here
en Prsediken af en Tiggermunk. Nu er det
romerske G., der laa i en usund Bydel, udsat
for Tiberens Oversvommelser, for storste Delen
slejfet. Kn. H.
Gheysmer, Thomas. Under dette Nam

gaar en Danmarkskronike, udarbejdet af en
ukendt Patriot fra Valdemar Atterdags forste

Tid. Meddelelserne, der gaa til 1341, danne
en vigtlg Kllde til vor Historie, saerlig for 14.

Aarh.s Vedkommende; den seldre Del er Ex-
cerpter (f. E. af Saxo). I 15. Aarh. blev den
oversat paa Plattysk og siden trykt. Efter en
Notits i et Haandskrift, der var udarbejdet
1431 og blandt andet indeholdt denne Krenike,
opfattede Langebek (S. R. D. II) nrigtig en i

Stralsund fodt Munk, Th. G., som Forfatter til

Kroniken. J. O. A.

Gbibellinere kaldtes i Middelalderen den
tyske Kejsers Tilhaengere i hans Kamp for Op-
rettelsen af et tysk-romersk Rige. De fleste

antage, at Navnet er opstaaet af Waiblinger,

en tysk Shegt, som var opkaldt efter Slottet

Waiblingen ved Stuttgart, og som stod paa
KejserensSide, hvorimod Welferne ofte ktempede
imod ham (se Art. Guelfere). Under Frederik I's

og Frederik II's Kampe med de norditallenske

Staeder, der mere og mere udviklede sig som
selvstamdige Republiker, samlede disse sig i

2 Partier, af hvilke det gh. reprsesenterede

Kejserdemmet som den absolutistiske Stats-

magt, det guelfiske Pavedemmet. De gh. Ideer

herskede isser i Genova, Pisa, Venezia og nogle

mindre lombardiske Stseder, men begge Partier

vare udbredte over hele Nord- og Mellem-
italien. Efter Hohenstauferkampens Slutning

fik de to Navne en anden Betydning, men
denne varierer i de forskellige Byer. Mange
af disse forte langvarige Fejder med hinanden,

Venezia med Ferrara, Padova med Verona,

Mantova og Milano med Cremona, Bologna
med Imola og Modena, Parma med Pavia, Fi-

renze med Siena, Genova med Savona, Prato

med Pistoja, og i de enkelte Byer bekaempede
hyppig politiske Partier hinanden; men hvad
Striden end drejede sig om, brugte man de
gamle Navne og beraabte sig paa Kejseren

eller Paven. Grundstammen i det gh. Parti

var den gamle kejserligt-sindede Adel, som ned-

stammede fra de tyske ministeriales, og paa

denne Side stod for det meste Folket. Gh. var
saaledes naennest et demokratisk Parti. I Fi-

renze antog de i 14. Aarh. Navnet >de hvide«,

mens Guelferne kaldte sig >de sorte< (se I,

603). C. E. F.

Ghiberti, Lorenzo di Clone, f. 1378, d. 1455,

var, som saa mange fiorentinske Billedhuggere,

oprindelig Guldsmed; og hos ham mserkes

gennem hele hans Virksomhed, i Forkserlig-

heden for det fine, udforlige, i Detailen gaaende
Arbejde, stadig Sporene af Guldsmed-Virksom-
heden ; han formaaede egentlig aldrig at gennem-
fore en Flgur tilfredsstillende i stor Maalestok,

skont han flere Gauge forsogte det (Johannes

Doberen [1414], Matthseus [1422] og Stefanus

[1428], Broncestatuer udenpaa Kirken Or San

14*
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Michele i Firenze). Han er den af den flo-

rentinske Ung-Rena?ssances Billedhuggere, i hvis

Kunst Overgangen fra Middelalder til Renais-

sance foregaar jaevnest, uden skarpt Brud, og

ban kunde derfor glsede sig ved sine Med-
borgeres stadige Velvilje. Hans Hovedvaerker,

hvis Udforelse optog Sterstedelen af bans Liv,

ereBroncedorenepaaBaptisteriet i Firenze.
Efter en Konkurrence blev det overdraget ham
at udfore de nordlige Dore (1403—24), paa
hvilke han i 20 Felter fremstillede Kristi Hi-

storic, de 4 Evangelister og de 4 Kirkeberere.

Her slutter han sig temmelig nser til Middel-

alderen (Andrea Pisanos Broncedere paa Syd-

siden), dog ere hans Kompositioner rigere, hans
Skildring af Baggrunden udferligere, hans Re-

lief hejere end hans umiddelbare Forgaengers,

A. Pisanos. Efter Fuldforelsen af disse Dore
ndforte han Broncederene, der lukke for Bap-
tisteriets ostlige Indgang (1425—52), det be-

remte Vserk, som Michelangelo beundrende
ansaa for vaerdigt til at vaere >Paradisets Porte.
I 10 Felter fremstillede han Optrin af G. T.

(gerne Here, i Tid adskilte, Scener indenfor

samme Ramme), og her bred han i Anordning
og i Udforelse med Middelalderen, idet han
anvendte Baggrundene til udferlige Landskabs-
skildringer eller Fremstillinger af Bygnings-

vaerker, og ved Anveudelse af Lovene for den
lige opdagede Linearperspektiv straebte han at

give hvert Relief et illuderende Prseg af Dybde.
Man kan derfor kalde disse Relieffer >Malerier

i Bronce< ; hans Landskabsfremstillinger have
vitterlig haft Betydning for det senere Land-
skabsmaleris Udvikling (Ben. Gozzoli). Kom-
positionerne eje ikke megen dramatisk Kraft,

men de ere rige og vel ordnede ; det idylliske,

genreagtige, ceremonielt-festlige lykkes bedst,

og Figurerne udmaerke sig ved en ualmindelig

Ynde i Omrids og Bevsegelser. — G. var ude-
lukkende Broncestober (Relief paa Dobefonten
i S. Giovanni i Siena [1417—27], den hi.

Zenobius's Relikvicskrin i Domkirken i Fi-
renze [1432—40] o. a.), og som saadan harer

han til svt Fags allerypperste. Han var des-

nden lidt Forfatter, har skrevet bl. a. om flo-

rentinsk Kunsthistorie, og han havde anlagt

en Samling Antiker, som han raadspurgte og
benyttede ved sine Arbejder (Ph. Weilbach, L. G.s

Broncedere! Florens, ihans: KonstogiEsthetik,
Kbhvn 1870). F. Bt.

Giab nsevnes 2 Sam. 2, 24 som et Sted i

Gibeons 0rk, 0st for Gibeon ad Rama til. L. G.

Gibbars Bern, en Familie, der vendte til-

bage med Serubbabel (Esra 2, 20). Navnet er

sandsynligvis en Fejlskrift for Gibeon (Neh.

7, 25). L. G.

Gibbeton, en By (Levitstad) i Dans Omraade
(Josva 19, 44. 21, 23). Den har vseret en Plads
af Betydning, hvorfor Israels Riges Konger
segte at tage den tilbage fra Filisterne; under
Belejringen af den blev Kong Nadab ihjelslaaet

af Baesa (1 Kong. 15, 27), og o. 25 Aar senere
Feltherren Omri her udraabt til Konge (1 Kong.
16, 15—17). Af Conder o. a. er den bleven
identiflceret med Kibbtje nordestlig for Lydda,
som dog mnligvis er en for nordlig Beliggen-

hed. L. G.

Gibbons, James, Kardinal, f. 23. Jnli 1834
i Baltimore, blev praestevlet 1861, 1866 apo-

stolsk Vikar for Nord-Carolina og 1868 bispe-

viet. 1872 blev han Biskop i Richmond, 1877
Koadjutor hos iErkebiskop Bayley af Baltimore,

og inden Aarets Udgang dennes Efterfolger.

1886 modtog han Kardinalhatten, og S. Maria
in Trastevere blev hans Titelkirke. Han var
til Stede paa det vatikanske Kirkemede 1869
—70 og ledede som apostolsk Delegat Kon-
ciliet i Baltimore (9. Nov.—7. Dec. 1884). G.
har skrevet flere Bladartikler, udgivet Praedi-

kener, Flyveskrifter osv. Mest bekendt af
hans literaere Arbejder er The Faith of our
Fathers (New York 1874), der blev solgt i en
Masse Eksemplarer og oversat paa flere frem-
mede Sprog. Han har spillet en stor Rolle
under de sociale Stridigheder (se Art. Arbejdets
Riddere I, 135) og vseret med i den saakaldte
>Amerikanisme< (I, 841).

Gibea, der ligesom Geba betyder en Hoj,
Andes ogsaa som Bynavn. — 1. En By i Juda
Stamme (Josva 15, 57)sydlig for Hebron i Nairn,

af Karmel, Maon og Sif. — Kalebs Sennesen G.

(1 Kron. 2, 49) er, som de andre Navne i Li-

sten 2, 42 f., nok saa meget geograflsk som
genealogisk og svarer formodentlig til naevnte
By. — 2. G. i Benjamins Stamme (Josva 18,

28 Gibea t), naevnes oftere som 'Benjamins G.<
eller >Sauls G.<, forskelligt fra Byen Geba Syd
for Suvenitkleften (Jes. 10, 29; Josva 18, 24.

28). G. laa Nord for Jerusalem, hvor Vejene
dele sig til Betel og Geba, og inden man naaede
Rama (Dom. 19, 12—14), og svarer saaledes
til Hojen Tell (Tulel) el-ful, fra hvis Top der
haves en vid Udsigt over Benjamins Land, og
med hvilken det siden Robinson identiflcercs.

G. er neje knyttet til forskellige Begivenheder
i Israels aeldrc Historic Der forevedes den
Skaendselsgerning mod en Levits Medhustru,
som forte til Borgerkrig og Benjamin Stammes
nsesten fuldstaendige Udryddelse (Dom. 19—21).

Indtrykket heraf mindedes langt ned i Tiden
(jvfr. Hos. 9, 9. 10, 9). Paa flere Steder i Be-
retningen ere Geba og G. sammenblandede i

Haandskrifterne; 20, 10 maa saaledes lasses G.

;

20, 31 er >paa Marken< efter Accentuationen
parallelt med >paa de alfare Veje<, og G. at

aendre til Geba; i V. 33 maa atter laeses G.
Kong Saul var fra G. (1 Sam. 10, 26). Her
kom Sendebudene fra Jabes til ham (11, 4).

Krigen mod Filistrene, som >var haard alle

Sauls Dage<, bererte naturligvis G. staerkt. I

1 Sam. 13. 14. fortseiles om de ferste Kampe.
Saul havde med 2000 Mand besat Hojderne
ved Mikmas og Betel, medens Jonatan med
1000 Mand var i Benjamins G. Krigen aab-
nedes da ved, at Jonatan sonderslog Tegnet
paa Filisternes Herredomme, deres Triuraf-

sejle, som stod i G. I den hebr. Tekst laeses

rigtignok 1 V. 3 >Geba< ; men efter 10, 5, hvor
samme Sted, som Talen er om her, kaldes
>Guds G.«, maa vistnok i 13, 3 Geba vsere en
Fejlskrift ligesom 1 13, 16, hvor der maa laeses

B.s G. (som i Dsk Overs.) i Stedet for Tekstens
B.s >Gebac. Om Guds Gibea (10, 5 og altsaa
vel 13, 3) er = B.s Gibea, er omstridt, men i

Kap. 13 vil Sammenhaengen mellem V. 2 og
3 tale derfor. Efter at Israeliternes Haer paa
Gruud af Filisternes Overmagt var kommen i

staerk Oplesning, tog Saul og Jonatan med Re-
sten, kun 600 Mand, Stilling ved B.s G. (13,
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16. 14, 16), en balv Mils Vej sydvestlig for

Kloften, der lober mellem Geba og Mtkmas;
Israeliternes Forposter Tare efter Beskrlvelsen

i Kap. 14 fremskudte leengcre henimod Kloften

(V. 2. 16. 19), saa at Filisternes Fserd Nord
for denne kunde iagttages. Ved Jonatans dristige

Vovestykke begyndte Kampen ; Filistrene grebes

af en panisk Skrsek og flygtede, skarpt forfulgte

af Sauls Haer og de andre Israeliter, som fik

Hod paa ny. G. var stadig Sauls Kongeby
(1 Sam. 15, 34; 2 Sam. 21, 6). Er den og
>Guds G.< det samme Sted, bar der altsaa

varet en Jahve-Helligdom der og et Hjemsted
for Profeter (1 Sam. 10, 5f.). Under Davids
Regering blev G. Skuepladsen for den tragiske

Hengivelse af 7 af Sauls Sonncr til Gibeonit-
erne som Soning og for Rispas rerende Moder-
kterlighed (2 Sam. 21). I Jesajas prsegtige pro-

fetiske Skildring af Assyrernes Hmarsch mod
Jerusalem nsevnes ogsaa (Jes. 10, 29) Sauls G.

Af Davids Helte vare Ahieser og Joas (1 Kron.
12, 3) og Ittai, Ribais Sen (2 Sam. 23, 29) fra

G. — 3. Pinehas' G., en By i Efraim (Josva

24, 33), som ejedes af den bekendte Prrest

Pinehas (4 Mos. 25, 7 f.), og hvor bans Fader,
Ypperstepnesten Eleasar, Arons Sen, blev be-

gravet. Identiflceres af Guerin og Dillmann
med Ruinerne Djtbia mellem Tibne (Timnat-
serah) og Silo. L. G.

Gibcat (Josva 18, 28) = Benjamins Gibea,

se Gibea 2. L. G.

Gibeon, en gammel kanaanceisk By, beboet
af Hiwiter (Josva 9, 7. 11, 19), der i 2 Sam.
21, 2 betegnes med det mere omfattende Navn
Amoriter. Den var en anselig By (10, 2) og
synes at have va?ret Hovedstad for et mindre,
uafhengigt Omraade med Byerne G., Kefira,

Beerot og Kirjat-jearim Nordvest for Jerusalem
(Josva 9, 17). Efter Kanaans Erobring herte
den til Benjamins Stamme (18, 25) og tildeltes

Prcsterne (21, 17). Landsbyen el-djlb 5—6
eng. Mil Nordvest for Jerusalem paa Vejen til

Bethoronpasset og et kort Stykke Nord for det
gamle Mispa bevarer endnu dens Navn og
frembyder ogsaa talrige Rester fra Oldtiden,
bl. a. Ruinerne af en gl. kr. Kirke. Terrsenet
er paa Vestsiden af den Hoj, hvorpaa det gl.

G. laa, meget frugtbart og veldyrket. Af Frygt
for den Sksebne, der havde ramt Jeriko og Ai
ved Israeliternes Indtrengen, skaffede G. sig

ved List et Forbund med Josva, ldet dens
Sendebud gave sig Udseende af at komme fra

et iangt borte liggende Land (Josva 9, 3 f.). Da
Bedrageriet efter 3 Dages Forlob kom for Dagen,
vilde mange Israeliter, at Gibeoniterne skulde
drebes, fordi Loftet stred mod Herrens Be-
faling (f. E. 2 Mos. 34, 12), men Josva vilde

ikke tillade, at det bredes; dog bleve de gjorte
afhsngige. Naar Beretningen (sammensat af
J—E og P) speciflcerer dette til, at de bleve
Helligdomstreelle, synes det at vsere en Refleks
fra den Stilling, de og andre Kanaaneere under
Salomo vlrkelig kom til at indtage (1 Kong.
9, 20 f., jvfr. Esra 2, 43 f. 55 f.); af 2 Sam. 21,

1. 2, hvor det ses, at den gamle Vrede imod
dem havde ulmet, lndtil den hos Saul Sam-
mede op, saa at han af israelitisk Nidkserhed
naesten udryddede dem, fremgaar vel ogsaa,
at de indtil da havde haft en forholdsvis Fri-
hed. Blodbadet drog siden tragiske Felger med

sig over Sanls Efterkommere, som David til

Soning udleverede til G. (V. 2 f.). G.s Forbund
med Josva blev Anledning til det store Slag

ved G. mod 5 amoritiske Konger (Josva 10),

hvori Josva vidunderligt erfarede Herrens Hjselp

og vandt en eftertrykkelig Sejr (Sol, stat stille

i Gibeon, og Maane, i Ajjalons Dal I).

Af Kampene i Beg. af Davids Regering, da
han kun var Konge i Juda, fortelles i 2 Sam.

2, 12 f. om en Fsegtning ved G. mellem Joabs
og Abners Tropper. Den i V. 13 omtalte >G.s

Dam< kan endnu paavises ved Hojens estlige

Fod, en stensat Vandbeholder, 24 Skridt lang

og 14 bred, som ogsaa ntevnes Jer. 41, 12:

>det store Vand ved G.«, hvor Johanan efter

Gedaljas Mord indhentede Ismael og befriede

de Fanger, han sleebte med sig. Ifolge Josefos

var det ogsaa her, Josva overraskede de amori-
tiske Konger i det omtalte Slag. >Den store

Sten ved G.«, hvor Joabs lumske Mord paa
Amasa fandt Sted (2 Sam. 20, 8) kan derimod
ikke mere paavises. 1 2 Sam. 5, 25 skal sand-
synligvis lapses G. i Stedet for Geba (jvtr. 1 Kron.

14, 16 og Jes. 28, 21). David vandt altsaa ved
G. en navnkundig Sejr over Filisterne, der
havde lejret sig Vest for Jerusalem; ved en
omgaaende Bevaegelse kom han over dem fra

Nord, fra G. af.

En seerlig Berammelse havde G. i dets store

Offerhoj, hvor Salomo indviede sin Regering
med 1000 Brandofre og havde den bekendte
Dram, hvori han velsignedes af Herren (1 Kong.

3, 4 f.). Den Iangt senere Fremstllling hos Kro-
nisten tenker sig Tabernaklet og Kobberalteret

i G. (2 Kren. 1, 3f., jvfr. 1 Kren. 16, 39 f., 21,

29), medens Arken (1 Kren. 15) overensstem-
mende med 1 Kong. 3, 15 er i Jerusalem.
Kronisten er i dette Stykke ikke fordomsfri

og stemmer ikke heller med 1 Kong. 8, If.,

der nsevner Ark ogTabernakel sammen i Davids-
borgen paa Sion.

Gibeoniter nsevnes Neh. 7, 25 blandt de forst

hjemvendte Jeder (i Esra 2, 20 er Gibbar uden
Tvivl en Fejlskrift for G.); de tog ogsaa Del i

Murenes Rejsning, Neh. 3, 7. Fra G. var en
af Davids allerypperste Helte, Jismaja (1 Kren.

12, 4), ogsaa den falske Profet Hananja, en af

Jeremjas' skarpeste Modstandere(Jer. 28, 1). L. G.

Giberti, Gian Matteo, rom.-kat. Biskop, f.

1495 i Palermo, var en usegte Sen af en gcno-
vesisk Sekaptejn. Han gik tidlig i Kloster, men
kom 1513 i Huset hos Giulio de' Medici, som
>kaldte ham fra Muserne (de humanistiske Stu-

dier) tilbage til Kirkem. Han blev en af Leo X's

mest intime Raadgivere og spillede som saadan
en betydelig politisk Rolle, saalamge denne Pave
levede, i Reglen paa Kejserens Side. Leo X
blev ogsaa af denne >Musernes Ven< tilskyndet

til at fremme Kunst og Videnskab. Da >Sel-

skabet for den guddommelige Keerlighed< blev

dannet, gik G. med i det og lod sig vie til Prtest.

Efter sin pavelige Vens Dad blev han skikket

i politiske Sendelser til Flandern og England,
til Frankrig ogSpanien; fra Spanien vendte han
tilbage sammen med Hadrian VI. Clemens VII

udnevnte G. 1523 til sin Datar, og han var i

Virkeligheden denne Paves msegtige Minister.

Det var paa hans Raad, Theatiner-Ordenen fik

pavelig Stadftestelse. 1524 blev han Biskop af

Verona, og kort efter Medlem af den Kom-
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mission, der skulde foreslaa kirkelige Reformer.

I Kampene mellem Frans I og Karl V optraadte

G. som Masgler og Underhandler, og Ligaen
i Cognac (22. Maj 1626) var vaesentlig hans Vaerk.

Under tacco di Roma (1527) led han personlig

mange Tab, og han var en af de Gisler, Cle-

mens VII stillede ved Kapitulationen. Det lyk-

kedes ham imidlertid at slippe ud af Fjend-

ernes Void, og 1628 naaede han Verona. De
Calgende Krigsaar voldte ham nye Vanske-
ligheder. 1536 blev han atter kaldt til Rom
for at raadslaa om Reformer, og han har nden
Tvivl haft en vaesentlig Del i Affattelsen af

det beromte Consilium de emendanda ecclesia,

et Forslag til kirkelige Reformer. Senere var
han med Kardinal Reginald Pole i Frankrig og
Belgien, og efter HJemkomsten tog han Del i

de forberedende Arbejder til det forestaaende

Koncilium; i Beg. af 1543 var han saaledes i

Trient for at ordne forskelligt til Medet. Han
var en nidkaer Biskop og en Ven af Munkene,
isaer af Theatinerne, og i Verona samlede han
en Kreds af laerde, der udgav graeske Kirkefsedre,

som G. lod trykke paa sin egen Bekostning.

Han var ogsaa selv en laerd Mand, vel hjemme
baade i Graesk og Hebraisk. Han dode 30. Dec.

1543 (Dittrich, G. von Verona i >Hist. Jahrb.

der GorresgeseUschaft V, 1886).c Ft. N.
Gibliter (Josva 13, 5), se Gebal.

Gicatel, Johann Georg, tysk Mystiker, f. i

Regensburg 1638, studerede farst Teol., senere
Retsvidenskab og blev o. 1664 Advokat i sin

Fodeby. Paavirket af den for Missionen in-

teresserede ungarske Baron von Weltz, fulgte

han denne til Holland, hvor han gennem Sam-
vaeret med den mystisksindede Praest i Zwolle,

Fr. Breckling (I, 382), flk sit Saerpreeg, idet

han blev fort til det, som for Mystiken var

den store Hovedsag: Gad i os. I Regensburg
blev han, paa Grand af et heftigt Angreb paa
Gejstligheden, afsat som Advokat og forvist og
vandrede nn i Here Aar fra Sted til Sted. Fra
1668 til sin Dad (1710) levede G. i Amsterdam,
idet han snart opgav ethvert Arbejde for sit

Livsophold som uforeneligt med den Kr.s Tlllid

til Gud. Han fares dybere ind i det mystiske
Svsermeri med Syner og Aabenbaringer, saenkes

ligesom ned i Guds Vaesen og omgaas med
Engle, idet han tillige drager sig tilbage fra

Deltagelse i offentlig Gudstjeneste. Bohnies
(I, 432) Skrifter (hvoraf G. i 1682 udgav den
farste fuldstaendige Udg.) eve nu stor Indflyd-

else paa ham, og han tilegner sig mange af
dennes teosoflske Ideer. G. har dog sine Ejen-

dommeligheder, der giver ham en selvstaendig

Plads 1 Mysticismens Historic. Han forbyder
ikke ligefrem iEgteskabet, men ser det dog
som et Brud med Guds egentlige Vijje, idet

oprindelig Mand og Kvinde vare £t i Adam.
Med den himmelske Sophia (Visdommen) skal
derimod den Kr. traede i et aandeligt ^Egte-

skab. En saeregen Opgave har dernaest den
Kr. som Fortssetter af det ved Jesus virkelig-

gjorte melkisedekske Pnestedamme: gennem
Fordybelse i Jesu Blod skal han bringe sig

selv som Offer, et Anatema for andre (jvfr.

Rom. 9, 3). G. vandt flere Tilhaengere, de saa-

kaldte Gichtelianere eller Englebradre,
der uden at danne nogen Menighed, hvad G.

ikke tilstraebte, tilegnede sig hans Tanker og

levede det samme >englelige< Liv uden Mgte-
skab. De have i Holland og enkelte Steder i

Nordtyskland holdt sig lige ned til vor Tid.
G.s Skrifter udkom 1722 under Titel: Thto-
sophia practica. C. B.

Gichtelianere, se ovenfor.
Giddalti, en af Davids levitiske Sangere, San

af Heman (1 Kron. 25, 4. 29). L. G.
Giddels Barn. 1. En Familie af Templets

Llvegne (Esra 2, 47; Neh. 7, 49). — 2. En
Familie af >Salomos Traellec (Esra 2, 56;
Neh. 7, 58). L. G.
Gideom, ubekendt Sted i eller ved Benja-

mins Stamme, hvor de andre Stammers For-
folgelse af Benjaminiterne standsede (Dom. 20,
45). L. G.
Gideon, ogsaa kaldet Jerubba'al, Joas's

Sen, af Abiesers Slaegt i Manasse Stamme Vesten
for Jordan, fra Byen Ofra, var Israels Befrler fra
Midianiterne (Dom. 6—8). Ofras Beliggenhed
er endnu ikke fundet, men har sandsynligvis
ikke vaeret ret langt fra Jisreels Slette og Gil-
boas Bjerg. Beduinstammerne fra den syr. og
arab. Orken vare paa den Tid Aar efter Aar
traengte over Jordan i Kornhastens Tid og havde
haerget Landet (de mellemste Stammer) saaledes,
at >de ikke lod Fade blive tilovers i Israel,

ej heller Faar eller Okse eller Asenc Ind-
faldsporten har formodentlig vaeret Nahr-djalud,
som forer ind til Jisreel-SIetten. Forsagt skjnlte
Folket sig i Huler og Klippeklafter.

I denne Traengselstid, der som saedvanlig
hang sammen med et religiost Forfald, hvor
Jahve og Ba'al sammenblandedes, aabenbaredes
Herrens Engel for G., som var i Faerd med i

Ofra hemmelig at taerske Hvede i en Perse
(6, 11 f.). Hvem den fremmede var, forstod G.
ikke straks. Paa Engelens Velsignelsesord gav
han et meget keligt Svar. Farst da hans
Gaest ved et Under aabenbarede sit sande
Vaesen, forstod han, hvem der havde besegt
ham, og begyndte i den samme Nat sit Folks
Befrielse ved at nedbryde Ba'als Alter i Ofra
og rejse Herren et Alter i Stedet for. Da
Byens Maend naeste Dag saa, hvad der var sket,

vilde de have slaaet G. ihjel; men hans Fader
Joas's vittige Haan om hellere at lade Ba'al
selv stride for sin JEn vendte deres Sind. G.s
andet Navn Jerubba'al forklares altsaa her:
>Lad Ba'al stride mod ham< (hvis han kan!).
Rimeligvis har han heddet saaledes forinden:
>B. (= Herren) skal stridet, idet Ba'al op-
rindelig ganske neutralt betyder >Herre« og i

israelit. Egennavne som Isba'al og Meriba'al
betegner Israels Gud. I 2 Sam. 11, 21 flnde
vi Navnet bevidst aendret til Jerubbeset a:
>Skaendselen<, >Afgudeu< stride. Muligvis har
det oprindelige Navn heddet Jeru -ba'al 9 : Her-
ren skal grundlaegge, som Joas's Vid med en
lille ^Eadring gjorde til en Haan mod den af-

maegtige Ba'al, og denne Klang flk i ethvert
Fald Navnet herefter. G. samlede nu Abie-
sers Slaegt, styrkedes i sit Mod ved det 6, 36 f.

fortalte Tegn med Uldskindet og lejrede sig

med sine kun 300 Mand ved Harod-Kilden, for-
modentlig Ain-djalud sydastlig for Byen Jisreel,

paa Nordsidea af Gilboa, hvor en dyb Klaft
forer ud i Jordandalen (>Gileads Bjerg< i 7, 3
er vel (med G. A. Smith) Nordspidsen af Gilboa,
hvor >Djalud<-KiIdensNavn endnu minder om
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>GUead<); i Naerheden var Midianiternes Lejr.

Om Natten sneg G. sig med sin Tjener ned
imod Lejren og herte en midianitisk Kriger

fortslle en anden en Dram, hvori han saa et

Bygbred rulle mod Anforerens Telt og stede

det om. Den anden ndlagde det om G.s Svaerd.

Styrket i Troen vendte G. tilbage til sine Maend
og forte dem i samme Nat, delte i 3 Hobe,
ned imod Fjendeme; de bar med sig brend-
ende Fakler, skjulte i Krukker, som de paaet
givet Signal sanderslog, hvorefter de pludselig

brad frem under Feltraabet >Jahves og G.s

Svaerd*. I panisk Sknek og Forvirring kom
Midianiterne i indbyrdes Kamp og flygtede i

viW Flugt ad Jordan til. Nu opbod G. (7, 23.

24) Manasse, Naftali og Aser Stammer til For-
folgelse og Efraim til at spserre Jordans Vade-
steder. En Msengde Fjender draebtes; bl. a.

fangede og nedhuggede Efraimiterne 2 Anfiarere

Oreb og Seeb o : Ravn og Ulv (dette sidste Navn
er endnu Hevdingtitel i Beni-Advan Stammen
Sydost for Jordan). Da Efraimiterne vare krten-

kede over ikke selv at have faaet JEren for

Hovedbedriften, daempede G. broderligt og klogt

deres Vrede ved at regne Efraims Efterslaet

for rigere end Abiesers Vinhost. Hermed
slutter Beretningen 6, 11—8, 3.

I Stykket 8, 4—21 finde vi G. med sine 300
Hand forfalgende midianitiske Raverskarer,
der anfores af Sebab og Salmunna, og som
nu vare paa Hjemvejen efter et Plyndringstog.

Trset naaede han Byen Sukkot 0st for Jordan
i Nsrheden af Jabbok-Floden, men bad for-

gaves om Brad til sig og sine Mtend, og flk

et lige saa vrangvilligt Svar i det nterliggende

Panel, hvorfor han truede dem med en frygte-

lig Haevn, i Fald han kom tilbage med Sejr.

Her er G. altsaa aabenbart ikke en sejrrig

Forfelger af slagne Fjender, da man i saa Fald
ikke vilde have behandlet ham saa haanligt.

Orasider naaede ban Midianiternes trygge Lejr
paa Karavanvejen sydastlig for Es-salt, over-
faldt dem og fangede de 2 Anferere. Paa Til-

bagevejen tog han den lovede Hsvn over Suk-
kot og Pnuel. Vi bore tilsidst, at G. ogsaa
havde en personlig Hajvn at tage over Sebah
og Salmunna, fordi de havde draebt bans Bradre
ved Tabor, og med egen Haand huggede han
de 2 Hovdinger ned.
Hvor mtegtig Erindringen om G.s Heltebedrift

Ievede i Folket, ses af Jes. 9, 3 [4]; 10, 26, der
naevne Midians Nederlag som Forbillede paa
Gads Fjenders Undergang (jvfr. senere Ps. 83,

12). Hans Trosmod naevnes ogsaa i Hebr. 11,

32 f. Fortsllingen i Domraerbogen er livfuld

og af anerkendt historisk Vaerdi. I litereer

Henseende er den ojensynlig sammensat af
forskellige Beretninger, i Hovedsagen (efter en
Indledning) af 6, 11—8, 3 og 8, 4—21, dog
med enkelte Indskud. Herrens Engels Aaben
barelse og Ba'als Alters Nedbrydelse staar saa-

ledes i og for sig i god indre Sammenhsng,
men 6, 25—32 er paa Grand af Alterets Om-
tale i V. 24 ikke oprlndelig af samme For-
teller som det foregaaende ; 6,35 herer sammen
med de 32,000 Mand i 7, 2—8 og kan ikke
have samme Oprindelse som 7, 23, hvor Stam-
merne opbydes efter Overfaldet uden nogen
Benuerkning om, at de atter samlede sig. Forf.
*f Dommerbogen har bestrtebt sig for ved smaa

Indskud at sammensmelte 8, 4—21 med den
foregaaende Beretning, saaledes i 7, 25 (hin-

sides Jordan) og 8, 10 (de overblevne), maaske
ogsaa 8, 4 (Tallet 300); paa lignende Maade
tage blandt de nyere KOhler og Kittel Efraimit-

ernes Indgriben blot som en Episode i For-

folgelscn, der fortsarttes af G. paa den anden
Side Jordan. Men 8, 4—21 kan kun tvungent
sammenfejes med det foregaaende. Sandsyn-
ligvis skildre de 2 Beretninger forskellige
Kampe af G. (Buhl), hvoraf 8, 4—21 da er

den ferste; foran 8, 4f. maa der oprlndelig

have vasret en Begyndelse om Midianiternes

Indfald og Drabet af G.s Bradre. Efter den
ferste Kamp er et langt storre Haevntog fra

Beduinstammernes Side nterliggende, og den
derpaa falgende anden Kamps Udfald skil-

dres saa i Kap. 7 til 8, 3. Israeliterne have
naturligvis ogsaa samlet sig i storre Tal, men
for en stor Del tabt Modet, da Fjendernes
tallese Skarer strommede ind. Vi finde saa-

ledes det historiske Grundlag for 7, 2—8, om
hvorledes G.s Her svandt ind fra 32,000 til

10,000 og siden reduceredes til de 300, der
ikke lagde sig paa Knte for at drikke. De
nordlige Stammers Deltagelse i For&lgelsen

har da i Virkeligheden vieret en fornyet Ind-

griben fra deres Side.

Efter Befrielseskampens lykkelige Fuldfarelse

tilbad Folket G. arvelig Kongemagt over Israel

(8, 22 f.); men han afslog den som en kanaa-
nsisk Indretning og fremmed for den gamle
Jahvetro. Dommerbogens Forfatter dadler med
Rette, at G. derimod ikke modstod Fristelsen

til at gore Ofra til et berorot og meget sogt

Knltussted ved her at danne en Billeddyrkelse

af Jahve. Saaledes maa det nemlig forstaas,

naar der fortaelles, at han af det rige Bytte

af Guld, der var gjort fra Midianiterne, lod

danne et Efod a: et med Metal (her: Guld)

beklaM.lt Billede. Dette >blev Gideon og hans
Hus til en Snare<, idet Sammenblandingen
med Ba'als-Dyrkelsen blev uundgaaelig og efter

G.s Dad virkelig flk fuld Kraft paa ny. Efter

at G. selv var dad i en hej Alderdom, som
faktisk Hersker over storre Dele af Israel,

bred ogsaa sv«re Ulykker ind over hans tal-

rige Hus; se Art. Abimelek (I, 16). L. G.

Gideoni, Fader til den benjaminitiske Slam-
mefyrste Abidan (4 Mos. 1, 11. 2, 22 o. a). L. G.

Gieseler, Johann Carl Ludvig, protest. Kirke-

historiker, fadtes 1793 i Petershagen ved Min-

den, blev opdraget paa Waisenhuset i Halle og
blev siden Lserer ved denne Stiftelse. Efter at

have taget Del i Frihedskrigen (1813) vendte han
tilbage til Halle, men blev 1817 Konrektor i

Minden, 1818 Rektor i Cleve. Her skrev han
>Hist.-krit. Versuch fiber die Entstehung und
die frfiheren Schicksale der schriftl. Evange-

lien<, der aabnede ham Vejen til Katedret.

1819 blev han teol. Prof, i Bonn, 1831 i G6t-

tingen. Han dade 8. Juli 1854. Hans Hoved-
vaerk er »Lehrbuch der Kirchengeschichte« (I

—V, 1824—57), udmserket ved det rige og
skensomme Udvalg af Kilderne, der ledsager

den knappe historiske Skildring. Som Tillseg

til den udgav Redepenning efter hans Dad paa

Grundlag af G.s Forelssninger en Dogmehistorie.

En kort Biografi af ham har Redepenning skrevet

i 5. Bd. af Kirkehistorien.
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Giessen,' gammel By i 0vre-Hessen. 1607

grundlagde Landgrev Ludvig her et Univer-
sitet; dets Privilegier udstedtes af Kejser Ru-
dolf II 19. Maj 1607. 1625 flyttedes Univer-

sitetet til Marburg, 1650 atter til Giessen.

1830 oprettedes et rom.-kat. teol. Fakultet,

men det inddroges atter af Biskoppen af Mainz
1850, da han ikke fandt den 1848 indrom-
mede Studiefrihed gavnlig for de Studerende
af rom.-kat. Bekendelse. Giessens Berommelse
falder i 17. Hdaar, da dets Teologer forsvarede

Kenosis-Lseren (se d. Art.) overfor Tiibingernes

Krypsis-Lsere. Kn. H.
Gifttheil, Lndwig Friedrich, herer til 17.

Hdaars Sveermere. G. var Son af en luthersk

Abbed i Wurttemberg. Han vidnede mod Prte-

sterne som falske Hyrder og vilde arbejde paa
Zions Befrielse. Han skrev som »den Herre
Zebaots Krigsfyrste< til en Rsekke Fyrster, bl.

a. Kongen af Danmark og til >Dja?velens Felt-

marskalk< Cromwell. 1634 styrtede han i Tu-
bingen bevsbnet las paa Lucas Osiander,

medens denne predikede, og raabte : > Hvorfor

herer du ej Guds Ord?«. Derpaa blev han
fsengslet, men leslodes igen. Senere optraeder

han ved det svenske og det kursachsiske Hof
og dode efter megen Omflakken 1661 i Am-
sterdam. G. har udgivet talrige Skrifter paa
Latin, Tysk, Engelsk og Hollandsk. Kn. H.
Gihon. 1. En af Paradisstrommens 4 For-

greninger: Pison, G., Hiddekel o: Tigris, og
Evfrat (1 Mos. 2, 13). P. og G. maa sages i

det fjerne 0sten og have i Lighed med de 2

sidstnsevnte beromte Floder geeldt for mtegtige,

frugtbargorende Vandstremme, hvad ogsaa deres

Navne, >den bredtstrommende* (P.) og >den

vandrig frembrydende« (G.), tyde paa. Old-

tiden identificerede P. med Ganges eller Indus,

om hvilke dunkle Rygter kunne vsere naaede
til Middelhavslandene, og ligeledes G. med
Nilens ubekendte Kildeflod (Josefos, Kirke-

ftedrene). At G. i 1 Mos. 2, 13 siges at lobe

langs med hele Landet Kush— som i snrevrere

Forstand er Syd for iEgypten, men i videre

Betydning ogsaa omfatter Folkeslag i Sydara-

bien hen til den persiske Bugt (1 Mos. 10,

6—8) — taler staerkt for, at der ved G. skal

forstaas Nilen i dennes fjerne Begyndelse.

Efter de gamles uklare Forestillinger om hine
Egne er der intet forunderligt i, at Nilen kommer
fra Asien ; selv Geografen Ptolemeos (2. Aarh.
e. Kr.) teenker sig Asien og Afrika forbundne
mod Syd. I Jer. 2, 18 gengiver den alex.

Overs, ogsaa Ordet Sihor (Nilen) ved G. I Sir.

24, 27 [32] sammenlignes Visdommens Fylde
med G. (Se Art. Eden, I, 712). — 2. En
Kilde nter ved Jerusalem. Her udraabtes Sa-

lomo til Konge (1 Kong. 1, 33 f.). At den ikke
er at sege paa Jerusalems Vestside, men paa
Sydestsiden, fremgaar af 2 Kron. 32, 30, der
beretter, at Hiskia ledede Vandlobet fra G.

underjordisk til Davidsborgens Vestside, og af

2 Kron. 33, 14, hvor den Mur, Manasse byggede
paa udenom Davidsborgen (og videre langs
Byens Cstside), siges at vaere >Vesten for G.

i Kleften (nahat)*. G. svarer saaledes til den
beromte Mariakilde i Kedronsdalen ved Syd-
osthojens Fod. Ad en Tunnel fortes G.s til

Tider stterkt fremsprudlende Vand igennem
Bjerget til Siloahdammen (se Art. Siloah). L. G.

Gil, Juan (E g i d i o), reformatorisk sindet Spa-
nier, stammede fra Olvera i Aragon og studerede
i Alcala. Derefter foredrog han skolastisk Teo-
logi i Siguenza, og 1557 kaldte Kapitlet i Se-

villa ham til candnigo magistral. Efter at
han havde modt Rodrigo Valer (se d. Art.),

vendte han sig fra Skolastikerne til Profeterne
og Apostlene, og den nye Kannik, der for ikke
havde kunnet samle Folk om sin Prsdikestol,

kora i saa stor Anseelse som Prsedikant, at
Kejseren ttenkte paa at udntevne ham til Bi-

skop af Tortosa. Men saa satte Inkvisitionea

sig i BevKgelse, og G. blev kastet i F«ngs«l,
fordi han beksempede /Erefrygten for Billeder

og Helgener, Skaersildslseren og de gode Ger-
ningers Fortjenstlighed, og fordi han kaldte
Biblen den eneste Norm for Troen. I det
gamle mauriske Kastel i Triana, Sevillas For-

stad, skrev han en Apologi, og baade Kapitlet

og andre bad om hans Lesladelse. Domingo
Soto kom fra Salamanca til Seville, og han
fik 21. Aug. 1552 G. til i Domkirken i Sevilla

offentlig at afsvsrge 10 Ssetninger, tage 8 til-

bage og forklare 7 >katolsk<. Saavidt man
kan forstaa, er G. — hvis Beretningen om
Modet i Sevillas Domkirke overhovedet er til

at stole paa — bleven overlistet, idet Soto
synes at have oplsest en anden Formular end
den aftalte, uden at G., der stod paa en anden
Prsedikestol merkede det, fordi der var saa
megen Uro i Kirken. Processen endte med,
at G. (1552) blev idemt 3 Aars Ftengsel, og at
det blev ham forbudt at foriade Spanien, at
ltese Messe det forste Aar, og i 10 Aar at prae-

dike, here Skriftemaal og tage Del i Universi-

tetets Arbejde. Han dode 1556 efter et Beseg
hos Lutheranerne i Valladolid. Kapitlet satte

ham et Mindesimerke over hans Grav i Sevillas

Domkirke, og hans Venner gemte hans efterladte

Arbejder: nogle Fortolkninger til 1. Mosebog,
Psalmerne, Hejsangen og Kolosser-Brevet, der
vise hans Vsekst i evangelisk Erkendelse (C.

A. Wilkens, Gesch. des span. Protestantlsmns,
Gutersloh, 1888).

Gilalai var Navn paa en af de levitiske

Sangere i Optoget ved Indvielsen af Jerusalems
Mur (Neh. 12, 36). L. G.

Gilbert eller Guilbert, Stifter af Gilber-

tiner-Ordenen, fedtes i Sempringham i Lin-
colnshire 1083. Han tilherte en normannisk
Adelsfamilie og fik en from og tillige omhygge-
lig Opdragelse. Efter at have stnderet i Frank-
rig vendte han hjem til England, lod sig prseste-

vie og arbejdede med Iver paa at styrke Ung-
dommens Ssdelighed. 1141 gav han 7 ugifte

Kvinder Tilladelse til at bo paa hans fsedrene

Gods i Sempringham, og senere stiftede han
en Kongregation af Prsester og Ltegbredre, der
skulde leve efter Augustins Regel og serge for

et Kvindekloster, der vilde folge Benedicts
Regel. 1146 stadftestede Pave Eugenius 111

Regelen for disse Dobbeltklostre, der vare dan-
nede efter Fontevraults Forbillede (S. 73), men
under Henrik II maatte G. og hans Kloster-

folk lide meget, fordi han blev beskyldt for

at staa i Ledtog med Thomas Becket (I, 241).

Han dode 4. Febr. 1189 106 Aar gl., og da var
der 13 Gilbertiner-Klostre, deriblandt 9 Dobbelt-
klostre, med 700 Munke og 1200 Nonner og
Lsegsestre. Moderklostret var i Sempringham,
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hvor Ordenens Magister generalis eller Stor-

Prior boede. Korberrerne boede i et Konvent,

der ved en hej Mar var skilt fra Nonneklostret;

baade Korherrerne og Nonneme vare forplig-

tede til stadig Tavshed, og naar Nonneme
nad Nadveren, blev den rakt dem gennem et

lille Vindne. Ordenen gik til Grande under
Henrik VIIl's Storm paa Klostrene. Gilber-

tinerne kom aldrig uden for England. Inno-
cents HI gav 1202 G. Plads blandt Kirkens
Helgener.

Gilbert Cognatns (Cousin) var en Huma-
nist fra Franche-ComW, der blev Kannik i sin

Fedeby Nozerai. Han skrev forskellige hist.,

filol. og opbyggelige Skrifter, der i Basel bleve

ndgivne i 3 Bd. (1561—62). Senere blev han
misttenkt for Calvinisme og dede i Faengsel i

Besancon 1567.

Gilbert de la Porrie (Porretanut), skola

stisk Teolog, fedtes i Poitiers 1070. Han stu-

derede i Chartres under Bernard af Chartres,

harte i Paris Guillaume af Champeaux og
Abelard, i Laon Anselm. Efter ferst at have
staaet i Spidsen for Domstolen i Chartres
(1125—36)ogva?re optraadt som La>rer i Paris

(fra 1137) kom han 1141 tilbage til sin Fede-
by og blev 1142 Biskop i Poitiers, hvilken Stil-

ling han bekltedte til sin Dad 4. Sept. 1154.

I bans Teol., hvor Abllards Paavirkning spores,

turnlcs der med Kristologiens og Treenigheds-
Iserens vanskelige Problemer under Anvendelse
af en aristotelisk Dialektik og en dermed ufor-

midlet platonisk Id£la?re. G. gjorde Skel imellem
Begreberne Substans (qvod est) og Subsistens

(qvo est) og bragte denne Distinktion i An-
vendelse paa Treenighedslseren. Han kom da
til at hsvde, at man ikke kunde sige, at den
guddommelige Subsistens (det, der ger Gud
til Gnd) var Gud; der maatte skelnes mellem
divinitos og Deus. Ligeledes kom han til at

tuevde en forskellig Subsistens for hver af de
3 Personer i Guddommen, saa at hans tydelige

Antipati mod den sabellianske Treenighedslaere

forte ham ud i noget, der for hans Modstandere
tog sig ud som >Kvaternitet<. Paa det kristolo-

giske Omraade fortes han til betaenkelige ne-

storianiserende og adoptiansk klingende Stet-

ninger (>den guddommelige Natur var ikke
inkarneret<, Kristi menneskelige Natur tilkom
der ikke latria, kun dulia, paa Grand af dens
Forbindelse med den guddommelige). Herom
opkom der en Strid, som ferte til en Forhand-
ling i Reims 1148, hvor Bernard af Clairvaux
var til Stede og opsatte en Bekendelse, som
ogsaa G. billigede. Nogen Fordommelse blev
ikke udtalt, og G. blev i Fred paa sin Bispe-

stol (G.s Vterker se Migne, Ser. lat. 64, 188;
jvfr. J. Bach, Dogmengeschichte des Mittelalters,

Wien 1873 f., II, 133 f.; Berthaud, G. d. 1. P.

et sa philosophic, Poitiers 1892). J. P. B.

Gilbertinere, se Gilbert.

GUboa, en negen Bjergrsekke ved den syd-
estlige Ende af Jisreel-Sletten i Issakar Stamme,
nu Fuk&a. Det gamle Navn er bevaret i Lands-
byen >DjeIbunc Mod Nordest, hvor Bjergene
begranses af Djalud-Dalen, naar G. en Hojde
af 2000 Fod over Jordan-Sletten ; mod Syd og
Vest er det mindre mxgtigt. Ved Nordspidsen
af G. er sandsynligvis Harodkilden, hvor Gi-

deon havde samlet sine Masnd (Dom. 7, 1), og

i Dom. 7, 3 ville nogle lsese G. i Stedet for
Gileads Bjerg; men udtrykkelig omtales G. i

G. T. kun i Sauls sidste Kamp med Filistrene,

hvor Kongen tilligemed Jonatan og andre af
sine Senner faldt paa G.s Bjerg (1 Sam. 28, 4.

31, 1 f.; 2 Sam. 1, 6. 21. jvfr. 21, 12 og 1 Kron.
10, 1. 8). Navnet Gaibai i Judit 3, 10 [12] er
muligvis en Fejlskrift for G. Ievrigt har G.
igennem Tiderne fra Saul til Saladin og Napo-
leon faaet sin Del af de mange Kampe paa
Jisreel-Sletten. L. G.

Gildas, den eldste britanniske Krenike-
skriver, er Forf. til Bogen Liber qverulus de
excidio Britannia (Klageskrift over Britanniens
Odelseggelse). Den falder i 3 Dele: et Forord,
Historien og et Brev, men det er et stort Spergs-
maal, om denne Inddeling stammer fra Forf.

selv. Om G., der rimeligvis var en romani-
seret Brite fra det sydvestl. Britannien, vide
vi nssten intet sikkert; han skal vsere ded o.

570. Omtr. 600 ntevner Columba fra Luxeuil
ham som en Autoritet, og Beda gar flittigt

Udtog af Munkens pessimistiske Klager. G.s

Klage er, med tysk Overs. (Berlin 1848), ud-
givet af San Marte (J. Gairdner, Early Chronic-
lers of Europe, England 1886).

Gildemeister, Carl Hermann, f. i Bremen
18. Nov. 1801, blev i Gottingen Dr. jar. og
efter 1826 Notar i sin Fedeby. D. 19. Dec.

1875. Han har foruden et Tilltegsbind til

Gottfried Menkens Predikener (Bd. 8, Bremen
1865) udgivet en Biografi af denne Bremer-
Prsest (I—II, Bremen 1861) og 6 Bind med be-
tydningsfulde Studier over Hamann (1857 -73).

Gilead, Personer. 1. Stamfaderen G., der
oftere nsvnes som Sen af Makir og Sonneson
af Manasse (4 Mos. 26, 29. 30. 27, 1; Josva

17, If.; 1 Kron. 2, 21. 23. 7, 14. 17), er aaben-
bart en Personifikation af det tilsvarende Di-

strikt; G. er Makirs >Sen<, fordi Landet G.

var beboet af Makirs Slegter. — 2. Ved en
lignende Personifikation (jvfr. Dom. 5, 17)
kaldes Jefta (Dom. 11, 1. 2) en Sen af G., men
ikke af ren israelitisk Sla?gt. — 3. En gaditisk

Mand (1 Kren. 5, 14).

Gilead, Landskab. G. er et Distrikt hin-

sides Jordan, men dets Omfang er i den gltestl.

Literatur meget vekslende. — 1. Landet mel-
lem Jabbok og Moab, det nuvserende Belka, og
scerlig dets nordligc Bjergparti, hvor der endnu
sydlig for Jabbok er et Buinsted Djel'ud og
Bjerget Djel'ad (ogsaa med Ruiner). Saaledes

4 Mos. 32, 1; Josva 13, 25. Her boede Stam-
merne Gad og Ruben ; for havde det vteret Si-

hons Rige. Men selv indenfor dette snsevrere

Omraade af G. hsefter Navnet sserlig ved det

omtalte Bjergparti, saa at der f. E. kan tales

om Ruben og G. (Dom. 5, 16 og 17) eller

endog Gad og G. (1 Sam. 13, 7). — 2. Andre
Steder er Navnet overfert til Landet Nord for

Jabbok indtil Jarmukfloden, de nuvterende
skovrige Adjlunbjerge (saaledes vel 4 Mos. 32,

39 og 5 Mos. 2, 36. 3, 15 f.; Josva 17, 1. 5,

ogsaa 1 Mos. 31, 21 f., 47 f.). Manasse Stamme
tog disse Egne i Besiddelse, som for havde ud-
gjort en Del af Ogs Rige. — 3. Disse to ved
Jabbok adskilte Landskaber sammenfattes ogsaa
under it som >hele G.< (5 Mos. 3, 10 ; 2 Kong.

10, 33) eller de to >Halvdele af G.< (5 Mos. 3,

12. 13; Josva 12, 2. 5. 13, 31), det senere Penea.
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218 Gilead — Gilgal.

Hvor der taenkes paa Modssetningen imellem
Kanaan som Vestjordanlandet og G. som 0st-

jordanlandet, gaar G. da let over til — 4. om
det israelitiske Ostjordanland i det hele (4

Mos. 32, 29; Josva 22, 9; Dom. 10, 8. 20, 1;

2 Sam. 24, 6; 1 Kong. 4, 19; 2 Kong. 15, 29;
Amos 1, 3. 13). Et enkelt Sted udstrekkes
det endog lige til Hermons Fod (5 Mos. 34, 1

;

jvfr. 1 Mak. 5, 20 f.).

Landskabet G. i dets Udstrekning Nord og
Syd for Jabbok er en Kalkstenshojslette paa
3—4000 Fods Hojde over Jordan-Sletten med
enkelte endnu hojere Partier. Set fra Basan-

Siden er det langt lavere end fra Jordan-Dalen.

Dets Vestskrsenter ere gennemfurede af en
Raekke dybe Vadier, af hvilke ez-zerka o: den
blaa Flod, det gl. Jabbok, er den merkeligste.

Landets Klima er mere barsk end Vestjordan-

landets, om Vinteren ere Hejderne ofte sne-

dtekte, men i det hele beskrives det som et

frugtbart og meget skent Land med udmaerkede
Grssgange og i den nordlige Del beklsedt med
mange Skove (Jer. 22, 6) af stedsegrenne Ege,

blandede med Naaletneer, Sykomorer, Pista-

cier o. a.; Vinhaver og Olivenlunde mangle
ikke heller. Her , findes maaske endnu den
Plante, hvoraf den beremte G.s Balsam til-

beredtes (1 Mos. 37, 25; Jer. 8. 22. 46, 11).

Det hojeste Punkt er Djebel-'osha (»: Hoseas
Bjerg, hvor Profeten Hoseas' Grav paavises),

1096 Metre over Havet og med videste Udsigt
over Landet. I 1 Mos. 31, 47 f. forklares Navnet
G. = gal'id a: Vidnesbyrdets Hej, sigtende til

Overenskomsten imellem Jakob og Laban, hvis
Mede var Nord for Jabbok; den virkelige Ety-

mologi betegner vel G. som det haarde, faste,

iKlippelandetc
G. var Pahestinas estlige Bulvaerk mod fjendt-

lige Angreb, og dets Befolkning berommes for

krigersk Dygtighed (Josva 17, 1; 1 Kron. 5,

18). Erobringen, der var begyndt paa Moses
Tid, fortsattes i Tiden efter denne, herom pro-
leptisk 4 Mos. 32, 39 f. Dommeren Jair, som
narvnes her (og Dom. 10, 3f.), var fra G.
Ogsaa Jefta (Dom. 11 og 12) var Gileadit.

Andre Kampe omtales 1 Kron. 5. I Deboras
Sang bebrejdes det Gileaditerne, at de bleve
hjemme i Baraks Kamp (Dom. 5, 17), men
ellers udimerkede de sig ved Troskab, ferst

mod Saul, som havde befriet Jabes i G. (1 Sam.
11, jvfr. 1 Sam. 31, 111), og siden mod hans
Sen lsba'al, som tog Ophold i Mahanaim i G.

(2 Sam. 2, 8. 9). Under Absalons Oprer vare
Gileaditerne tro mod David, som tog sin Til-

fiugt til deres Land (2 Sam. 17, 24 f., 19, 31 f.).

Herovre var Absalons Nederlag (2 Sam. 18).

Efter Rigets Deling tilfaldt G. Israels Rige og
led meget ferst under Syrernes og siden As-
syrernes Angreb, som endte med, at Befolk-
ningen endnu far Rigets Undergang fortes i

Landflygtighed (2 Kong. 15, 29; 1 Kron. 5, 26).

Efter Eksilet var Befolkningen overvejende he-
densk; dog maa der have bosat sig et ikke
ubetydeligt Antal Jeder (jvfr. 1 Mak. 5, som
omtaler Judas Tog 1 G.). Paa Kristi Tid harte
G. til Herodes Antlpas's Rige og blomstrede
i den paafelgende Tid sberkt op under Rom-
ernes Herredemme.

G.s storste Son var Profeten Elya (1 Kong.
17, 1); i det sydlige ved Betania hinsides Jor-

dan (Jon. 1, 28) fserdedes siden hen hans store
aandelige Arving, Deberen Johannes. Der har
ogsaa Kristus haft Ophold (Job. 10, 40), og
Evangelierne berette om Skarer fra hinsides

Jordan (Mt. 4, 15, 25; Mk. 3, 8), og at Hcrren
ogsaa besegte Peraea, det gl. G. (Mt. 19, 1, 2:
Mk. 10, 1). Menighedens senere Tilflugtssted,

Pella, var ogsaa i G. —

.

En By G. naevnes Hos. 6, 8. Maaske er den
det samme som Ruinerne Djelud Syd for Jab-
bok og saaledes rimeligvis identisk med den
ofte omtalte By Ramot-Gilead eller Mispe-
Gilead. — Endelig omtales i Dom. 7, 3 et

Bjerg G. ved Harodkilden, hvor Gideon samlede
sine Mend. Det er muligvls den nordligste

Del af Gilboa, hvor Djaludkleften begynder.
Andre ville leese Gilboa i Stedet for G. L. G.

Gilgal (a: Stenkreds), i Septnaginta: Gal-
gala. Adskillige Stsder af dette Navn fore-

komme t G. T. — 1. Det mest bekendte er
G. 0st for Jeriko, Israeliternes Lejrplads efter

Overgangen over Jordan (Josva 4, 19 f.), hvor
12 Mindestene tagne af Flodsengen bleve rejste.

Foruden Mindet om Herrens underfulde Hjtelp
var ogsaa Indferelsen af den regelnuessige Om-
skaerelse, som knevedes af hans Ejendomsfolk.
knyttet til G. (Josva 5); i 5, 9 forklares derfor
ved en folkelig Etymologi Navnet G. = Af-
vteltelse, nemlig af den fra iEgypterne veder-
farne Haan over dem som uomskaarne. Under
de felgende Begivenheder var G. en lsengere

Tid Israeliternes Hovedkvarter (6, 11. 9, 6. 10,

6. 15. 43; ogsaa 14, 6f. horer til denne Tid).

Dette G., hvis store Betydning fremlyser
ogsaa af Dom. 2, 1 og Mika 6, 5, og som for-

modentlig er det samme som Gelilot i Josva
22, 10. 11, hvilket Navn ligeledes betyder
>Kreds<, er i 1865 genfundet af H. Zschokke
i en med store Stene bedaekket Jordhej Tell-

djeldjul eller DjildjOlie, en god Fjerdingvej 0at
for Er-rtha (Jeriko), paa Nordsiden af Vadi
Kelt; en gammel, meget betydelig Dam findes
sammesteds. Beliggenheden svarer ogsaa til

Josefos's og Hieronymus's Angivelser. Paa
sidstnssvnte Kirkefaders Tid var Stedet allerede

ode; middelalderlige Pilegrimme omtale en
Kirke der, og hos de indfedte har det endna
bevaret et stort Fortidsry.

At G. i 2 Sam. 19, 16. 41 (15. 40) er dette,

er klart, men ogsaa det i Samuels og Sauls
Historie oftere omtalte G. (1 Sam. 7, 16. 10,
8. 11, 14. 15. 13, 4. 7f., 15, 12. 21. 33) er
uden Tvivl det samme. Herfor taler Stedets
Hellighed og Udtrykkene i 10, 8. 15, 12 (ned
til G.) og 13, 15 (fra G. op til Glbea). Hvad
laa ogsaa nasrmere, end at det var paa de
gamle hellige Steder, man i en patriotisk-teo-

kratisk Opgangstid segte den aandelige Nxring,
og G. var jo Israeliternes ferste Helligdom i

Kanaan.
Udfra Stedets hellige Karakter gaar Sand-

synligheden videre til ogsaa at samle Udsagnene
i Hos. 4, 15. 9, 15, 12, 12 og Amos 4, 4. 5, 5
om dette samme G. Under det relig. Forfald,

der var indtraadt i Nordriget, har G.s gamle
relig. Betydning vaeret Anledningen til her at
eve den ivrige Billeddyrkelse, som dreves i

det af disse Profeter omtalte G. ; af Hosea
9, 15 synes at fremgaa, at G. endog er bleve

t

Udgangspunktet for Israels Riges relig. Synd.
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— 2. Et andet G. er derimod det i Josva
1$, 7 og vistnok Dom. 3, 19 nsevnte (Eglon og
Moabiterne vare i Henhold til 3, 28 Vest for

Jordan, i Jeriko), overfor Opgangen til Adurn-

mlm, Sydvest for Jeriko; det veksler i Josva
It, 17 med Navnet Gelilot. — 3. Et tredje

C. omtales i Eltfas og Elisas Historic (2 Kong.
2, 1. 4, 38) som et Samlingssted for dem og
deres Disciple. Det kan sammenstilles med
den store, hejtliggende Landsby Djildjtlie i

det garale Efraim, nordlig for Betel, til hvilket

man tilsyneladende stiger ned (2 Kong. 2, 2),

tbrdi Vejen gaar over den store Dal El-djtb.

Dette G. (og det hos Hosea og Amos omtalte)
identificeres af nogle med — 4, G. ved >Orakel-
egen« (Mores Ege) S Mos. 11, 30, der rimelig-
vis er Djuledjtl 0st for Sikem. — 5. Et vest-

ligt G. menes vel i Josva 12, 23, hvortil Lands-
byen Djildjulie Sydosl for Kafr-saba ved Sa-
rons-Sletten kan avare; at Septnaginta i Stedet
for G. lseser >Galilsea< er rimeligvis kun en
Vekslen af de besltegtede Former G. og Galil

(som ved Nr. 2). — 6. Endelig narvnes et Bet-
gilgal i Neh. 12. 29 af usikker Beliggenhed. —
Det i 1 Mak. 9, 2 nsevnte Galgala er formodent-
lig ikke noget enkelt Sted, men Landskabet
GaliUea; den her omtalte Kamp var efter Jo-
sefos ved Arbela nserved Gennesaret-Seens Vest-
side. L. G.

Gill (Aegidius), Cristdbal, portugisisk Je-

suit, var Prof, i Teol. i Coimbra og Evora.
Han var udset til at vtere Suarez's Efterfolger,

men dode 7. Jan. 1608, forend ban kunde felge

Kaldet til dette Embede. Han har i et Bios.

Arbejde behandlet Erkendelseskeren Da Su-
arez blev kaldet til Coimbra, sagde ban: >Jeg
ved ikke, bvorfor Portngiserne have indkaldt
mig, da de har G.«. Han levede som den
fattigste Mand og tiggede daglig den Fade, han
maatte tage til sig for at friste Livet.

Gilmonrs, James, f. 1843 i Cathkin nser
Glasgow, studerede i Glasgow 1862—67, der-
efter endnu i 2 Aar under London Mist. Soc.

og ndsendtes 1870 af dette til Kina for at
foray dets 1843 afbrudte Mission i Mongoliet.
Med Kalgan som Udgangspunkt gennemkryd-
tede han den mongolske Slette paa Kamelryg
og til Fods, levede i Mongolernes Telte, herte
deres Sprog og delte deres Levevis, med Af-
brydelser ved Ophold og Missionsarbejde i

Peking. Fra 1885 vendte G. sig til de fast-

boende Mongoler N0. for Peking og tog Op-
hold der. Men ved den overvteldende Ar-
bejdsbyrde og det strenge ensomme Liv under
Afkald paa alle det civiliserede Livs Coder
forberedes hans Kraft, og han dode 1891 i

Tientsin nden at have debt nogen Mongol,
men nok Kinesere. Men hans gennemferte
Hengivelse og Forsagelse har sat dybe Spor
hjemme og ude og vil bare sin Frugt ogsaa 1

den fortsatte Mission i Mongoliet. Hans Skil-

dring: Among the Mongols udkom 1885 og efter
bans Dad More about the Mongols (R. Lowett

:

J. G. of Mongolia, London 1893). V. Sn.
Gilo, en By i det sydlige af Juda Bjerge

(Josva 15, 51), Ahitofels Hjem (2 Sam. 15, 12.

23, 34). Dets Beliggenhed er ukendt. L. G.
GUse.Janvan, Mennonit, f. 19.Okt.1810, d.

24. Maj 1859, blev 1836 Dr. theol. ved en Af-
handling om Hesek. 17. Han var Prssst, forst

i Koog, derpaa i Zaandyk og tilsidst i Amster-
dam. 1849 blev han af Mennoniterne valgt

til at vsere Koopmans Efterfelger som menno-
nitlsk Prof, i Amsterdam. Hans videnskabelige
og opbyggelige Skrifter bleve efter hans Ded
udgivne 1 5 Bd. af Prof. P. I. Veth.
Gimso, en judreisk By, der paa Ahas's Tid

indtoges af Filistrene (2 Kren. 28, 18); det er
det nuvterende Djimzu Sydost for Lydda. L. G.

Ginat, Fader til Omris Medbejler Tibni

(1 Kong. 16, 21. 22). L. G.

Ginaetoi (Neh. 12,4) eller Ginneton (Neh.

12, 16. 10, 6\ en eftereksilsk Praesteklasse. L. G.

Ginzel, Josef Augostin, rom.-kat. Teolog,

f. 1. Maj 1804 i Reicbenberg i Bohmen, blev
prcesteviet 1828 og 1837 Prof. 1 Moral ved den
teol. Lasreanstalt i Leitmeritz, 1843 Prof, i

Kirkehistorie og Kirkeret der, og siden Dom-
herre. Han dode 1. Juni 1876. G. herte til

de liberale Katoliker. 1872 udgav han 2 Bd.
>Kirchenhistorische Schriften<, der indeholder
de betydeligste af hans Afhandlinger, bl. a.

hans Studier til Kyrills og Methods Historic
Gioberti, Vincenzo, italiensk Tenker og Fee-

drelandsven, fodtes 5. April 1801 i Torino og
blev 1825 Praest, senere ogsaa Lerer i Teol. 1

sin Fodeby. Paa Grand af sin politiske Li-

beralisme maatte han flygte til Belglen, og de>
udgav han Flyveskriftet: Del primato morale e

civile degli Italiani (Bruxelles 1843), der var
helliget Silvio Pellico. Efter G.s Mening burde
der under Pavens Forssde dannes et italiensk

Forbund, saaledes at den folkelige Enhed kunde
helliges ved Enhed i Troen. 1847 udgav han
Begyndelsen af II Gesuita moderno, som neerede

Hadet til Loyolas Orden ; der er Sider i denne
Bog, som Minghetti regner for de ypperste i

den ital. Literatur. Bogen blev forbudt flere

Steder 1 Italien, men da Ministeriet Mamiani
var dannet, kom G. til Rom, hvor Pio IX
hsedrede ham som >FsedreIandets Fader*. Efter

et Par Audienser hos Paven forlod G. Rom og
modte i Perugia ^Erkebiskop Gioacchino Pecci

(Leo XIII), der i hej Grad vakte hans Beundring.
Da han var kommen tilbage til Sardinien, blev

han Minister, og fra Rom udgik der da Fordem-
melse af hans Vserker, >fordi han ikke alene

beluempede det hojt foiijente Jesu Selskab,

men alle kr. Sandheder<. In philosophic/ par-
ous, in theologia nullus, in religione impius,

saaledes led Pater Tonninis knusende Karak-
terlstik af G.s Forfattervirksomhed, der blev

lagt til Grund for Roms Fordommelse. G.s

politiske Rolle i Torino var hurtig udspillet.

Som Minister i Piemont harvdede han, at Pa-

ven i sin Nod kun turde sege HJselp hos en
italiensk Magt; thi kun derved kunde han fri

Italien for en fremraed Invasions Sksendsel.

Antonelli (I, 109) afviste imidlertid enhver
Tanke om at sage Hjsslp hos Piemont, og Ra-
dikalismen vandt saa megen Magt der, at G.

maatte trcekke sig tilbage. Han gik til Frank-
rig og dode i Paris 1852. Massari har ud-
givet Rieordi e Carteggio di G. i 3 Bd., og i

Napoli udkom der 1877 en samlet Udgave af

G.s Skrifter i 35 Bd. Om hans Filosofi se

Spaventa, La filosofla di G., I—II (Napoli 1864).

Giotto, den sterste italienske Maler i Mid-
delalderen, fodtes o. 1267. Hans Forgsngere,

ogsaa Cimabue (ifolge Traditionen G.s Lerer),
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havde arbejdet ud fra Hierarkiets Standpunkt;
deres guddommelige Figurer og hellige Scener
ere fremstillede i ophojet, straalende Fjernhed,
haevede over jordisk Eksistens. G.s Kunst der-
imod trader Menigheden naer, idet han klart,

jsevnt og anskueligt udlaegger den hellige Historie
og Helgenernes Levned. Heri bestaar det store
Gennembrud, som hans Kunst betegner, og paa
Grund heraf kan man med Rette kalde ham i>den

fransiskanskeMaler*
; en Side af Fransiskanernes

Virksomhed : den folkelige Udlsegning af Evange-
lierne, flk sin Maler i ham. — Det er vaerd

at maerke, at hans forste storre Vaerk var Frem-
stillingen af Frans af Assisi's Liv paa Vseg-

gene i Overkirken i Assisi; den Tilvserelse,

Kunstneren her skulde gengive, traadte ham
na?r ind paa Livet: her, hvor han malede,
havde Helgenen levet og virket, og Traditionen
om ham var endnu frisk. Paa Grundlag af
Bonaventuras veltalende Levnedsskildring gav
G. en Rsekke Optrin af Helgenens Liv, i hvilke
allerede Kunstnerens store Evne for dramatisk
Komposition og hans dengang ganske enestaa-
ende Virkelighedssans trader klart frem; kun
ved Fremstillinger af Overnaturligheder glipper
det her — som bestandig — for ham. Til
Udforelsen, der er noget forskellig og ikke altid

lige betydelig, synes han at have benyttet
underordnede Medhjselpere. — Hans Hoved-
vserk er Udmalingen fra Loft til Gulv af den
lille enskibede Kirke Madonna dell'Arena
i Padova (fra forste Aarti af 14. Aarh.); her
malede han i fortlobende Rsekke Kristi Hi-
storie (foruden Jomfru Marias legendariske
Historie) ganske i fransiskansk Aand, desuden
paa Indgangsva;ggen Dommedag (med Stifteren,

Enrico Scrovegno) og forneden paa Vaeggene
Dyder og Laster. I Henseende til Indtrseng-
ende, dybtgaaende Skildring og klar og kraftig
Komposition er dette Vaerk aldrig nogen Sinde
overgaaet; det er i Ordets egentlige Forstand
Biblia paupcrum. — Fra G.s senere Aar hid-
rare de allegoriske Fremstillinger over Hoj-
alteret i Underkirken i Assisi af Fran-
siskanernes 3 Hovedlefter: Armod, Kyskhed og
Lydighed (som Kunstneren privat for en Del
ansaa for Udslag af Overspa:ndthed), samt af
Helgenens Apoteose, ikke fuldt lykkede Billeder,
skont fortrinlige Kompositioner; fremdeles i

Fransiskanerkirken St a. Croce i Firenze Op-
trin af Frans af Assisi's Liv (i Cappella Bardi

;

her den beremte, senere ofte benyttede Frem-
stilling af den hell. Frans paa Ligbaaren) og
Optrin af Johannes Doberens og Johannes
Evangelistens Liv (i Cappella Peruzzi), ypperlig
gennemtamkte Kompositioner, der dog have
lidt meget ved moderne Restauration. — G.
var desuden som Maler sysselsat over den
starste Del af Italien (saaledes i laengere Tid
i Napoli), hvorved hans Stil fortes ud over
hele Landet; hans Skole vegeterede endnu
langt ind i 15. Aarh.; man har (i Firenze,
Bologna, Paris, Munchen) Staffelibilleder fra
hans Haand, og han var desuden virksom som
Bygmester (Kampanilen i Firenze) og skal have
udfart eller givet Udkast til Billedhuggerar-
bejder. Han dode 1337 i hoj Anseelse i Fi-
renze, hvor han indtog Stillingen som Over-
leder af alle offentlige Bygningsvserker. Med
Rette siger Vasari om G, at han >forte Maler-

kunsten fra den graeske til den latinske Manen,
d. v. s., at han gjorde Ende paa den bysan-
tinske Mosaik-Stil og skabte en Fresko-Stil;
han er den egentlige Fader til det italienske

Monumental-Maleri (F. Beckett, Florentinske
Kunstnere, Kbhvn 1897; M. G. Zimmermann,
G., Berlin 1899). F. Bt.

Giovio, Paolo (Paulus Jovius), Humanist og
Kronikeskriver, fodtes i Como 1483 og dode
1552 i Firenze som Biskop af Nocera. Hans
Hovedvserk er Historia sui temporis.

Giraldus Cambrensis (G. de Barri) tilhorte

en normannisk Ridderslsegt og fodtes i Manor-
beer ved Pembroke i Wales 1147. Han stu-

derede i Paris, og da han kom tilbage derfra,

blev han af iErkebiskoppen af Canterbury
sendt til St. David for at gennemfore Colibatet
der. Paa denne Rejse optraadte han med stor
Dristighed; han satte endog Biskoppen af St.

Asaph i Band paa Grund af en Grsensestrid
mellem de to Bispedommer. 1176 blev han
valgt til Biskop af St. David, men Kongen
vilde ikke godkende hans Valg, og G. rejste

da tilbage til Paris, hvor han holdt Forelaes-

ninger over Kirkeretten. 1180 kom han til-

bage til England, og som Hofkapellan led-

sagede han Kongen paa Toget til Irland 1185.

Senere fulgte han med ^Erkebiskoppen af

Canterbury til Wales for at begejstre de valli-

siske Riddere for Korstoget. 1198 blev han
atter valgt til Biskop af St. David, men kom
heller ikke denne Gang i Besiddelse af Bispe-
stolen. Han dode o. 1220 og ligger begravet
i Domkirken i St. Davids. Han var en frugt-

bar Forf., som har skrevet topografiske Ar-
bejder, der ere af Betydning m. H. til Irlands
og Wales's Topografi; i Speculum Ecclesice og
Gemma ecclesiastica svinger han Svoben over
Datidens Munke; Here af hans hist. Skrifter,

bl. a. Expugnatio Hibernian og De instruction
principum indeholde vigtige Bidrag til Sam-
tidens Historie. Hans Autobiografi: De rebus

a se gestis viser, hvor hoje Tanker han havde
om sig selv. Hans Skrifter ere udg. i 8 Bd.
af Brewer, Dimock og Warner i Rer. Britt.

medii cevi script.

Girgasiter, et kanaanseisk Folk, der nsevnes

1 Mos. 10, 16. 15, 21; 5 Mos. 7, 1; Josva 3,

10. 24, 11; 1 Kron. 1, 14 og Neh. 9, 8, men
ikke er nasrmere bekendt. Af Josva 24, 11

kan sluttes, at G. have boet i Vestjordanlandet,
men uvist hvor; dog er ogsaa det fra Evange-
lierne bekendte Gergesa paa Ostkysten af Genne-
saretsoen vistnok et Spor af dem. Maaske de

paa et assyr. Fragment omtalte Kirkisati ere

det samme Folk. L. G.

Girsiter nsevnes 1 Sam. 27, 8 ved Siden af

Gesuriter og Amalekiter og maa have boet i

Egnene sydvestlig for Kanaan. K're har i

Stedet for: Gisriter, der dog efter Beliggen-
heden ikke kan sammenstilles med Byen Geser.

I Septuaginta B lseses kun 6t Navn, Gesi Ti-

ter, ved Siden af Amalekiter; nogle anse' der-

for Gisriter for en Dublet til Gesuriter; dog
har Septuaginta A 2 Navne: Geseriter og Ges-
rseer. L. G.

Gisico, fynsk Biskop (1286—o. 1301), tid-

ligere Subprior i Dominikaner-Klostret i Odense,
har issr vundet Navn ved den Bestauration,

han mod Slutningen af sit Liv fuldendte, af
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Domkirken og det tilhorende Kloster, der vare

odelagte af en voldsom Ildebrand. Heroin
vidner en, 1301 dateret, udforlig versificeret,

latinsk Indskrift udenpaa Kirken under Lang-
skibets Tag, der 1872 blev restaureret efter

Stiftsprovst Damgaards skarpsindige Tydning
(Ny Khist. Sml. VI, 795 f.). G., der blandt

andet viste sin Gavmildhed for at bringe Kloster-

skolen paa Fode, maa vsere dod snart efter

Kirkens Fuldendelse, hvorefter Ssedet temmelig
laenge stod ledig. J. O. A.

Gi'slason, Qlufur, islandsk Biskop, Bondeson,
f. rimeligvis 1692, blev efter at have virket

som Prsest ved Domkirken i Skalholt, Herreds-

provst og Spr. til Odde 1744, indstillet til

Bispeembedet i Skalholt af den til Island som
» General Kirke-Visitator« af den danske Rege-

ring udsendte L. Harboe. 1747 fik han i Kbhvn
sin kgl. Udnoevnelse. G., der roses for sin Ret-

sindighed og Forretningskyndighed, kom paa
Grund af Svagelighed og lidet fremragende
Evner ikke til at spille nogen fremtraedende

Rolle. Allerede 2. Jan. 1753 dode han. J. 0. A.

Gislemar hed en Munk fra Corvei, som
fulgte med Ansgar til Danmark o. 830. G.,

der havde vseret Ansgars Medforstander for

Klosterskolen i Corvei, virkede ved Kong Ha-
ralds Hof og overlevede Ansgar.

Gislesen. 1) Henriette Jakobine Martine
G., f. Vibe, Bispinde, var fodt i Bergen 9. April

1809. I 1829 blev hun gift med senere Eks-

peditionssekretaer C. F. Gluckstadt, efter hvis

Ded (1843) hendes Faster Praasten Stoekfleth

fik en afgorende Indflydelse paa hendes Ud-
vikling. I 1854 blev hun gift med Praesteu

Gislesen, som i det folgende Aar udnaevntes

til Biskop i Tromso. Bispinde G. har vundet
et anset Navn som religios Forfatterinde.

Hendes forste Bog: »En Moders vejledende

Ord til sin Batter* er u.lkommet i mange Op-
lag og er oversat paa Svensk, Tysk og Engelsk.

Hendes Breve (udg. af Bolette Gjor 1885) vidner

om hendes virksomme Deltagelse i sin Hus-
bonds Gerning og indeholder flere interessante

Trsk af det kirkelige og religiose Liv, isaer i

Tromso. Hun dode 10. Maj 1859. A. B. —
2) Knnd G., Biskop, ovenstaaendes Mand, var

en Bondeson fra Telemarken, f. 29. Dec. 1801.

I sin Ungdom var han i flere Aar Omgangs-
skolelasrer og Huslaerer, forberedte sig saa delvis

paa egen Haaud til Artium og blev i 1830 teol.

Kandidat. Efter i 2 Aar at have vseret kon-
stitueret Adjunkt ved Skiens laerde Skole blev

han i 1833 udnaevnt til res. Kap. i Asker og
Bestyrer af det i samme Aar oprettede Semi-
narium ssteds. I denne sin Stilling foretog

han et Par laengere Udenlandsrejser. 1855
sogte og fik han Gjerpen Sognekald ved Skien,

men blev allerede samme Aar udnaevnt til Bi-

skop i Tromso Stift. Under mange Vanskelig-

heder, der beredtes ham ved de oprevne kirke-

lige Forhold, som da raadede i Tromso, virkede

han her med Dj'gtighed og Nidkaerhed til sin

Dod 20. Maj 1860. De fieste af hans Skrifter

var Religionslaereboger og Indlaeg i Forhand-
lingerne om Skolesporgsmaal, et Omraade, hvor-

paa G. for sin Tid var en Autoritet (se >Hjem-
met« 1882, Nr. 12).

"

A. B.

Gisonit. I 1 Kron. 11, 34 kaldes en af Da-
vids Helte »Gisoniten Hasem«. Han har i

Henhold til 2 Sam. 23, 32, Septuaginta (A og
Lukian), vistnokheddet iGuniten Jasem. Navnet
Guni og Afledningen deraf, Gunitcr. forekommer
ogsaa andensteds. L. G.

Gispa, et (Slaegts-)Navn blandt Templets
Livegne efter Eksilet (Neh. 11. 21), muligvis
en Fejlskrift for Hasufa (jvfr. Esra 2, 43 ; Neh.

7, 46)'. L. G.

Gisriter (1 Sam. 27, 8 i K're og i Septua-
ginta), se Girsiter. L. G.

Gisselkors, Gustaf, Kaptejn og Sekterer,

f. 1693 i Finland (Osterbotten), gik i Krigs-

tjeneste og var med paa den bekendte Parti-

forer Stefan Loviugs Haertog mod Russerne.

Senere deltog han i Toget til Norge 1718, og
kaempede i Norge 1743 og i Pommern 1757;

1761 blev han afskediget; han synes at vaere

dod o. 1768. — G. sluttede sig tidlig til Bro-

drene Erickssons (I, 785) Laereretning. Allerede

1736 anklagedes han for tilligemed sin Fa-

milie at forsamme Nadveren; han erklaerede,

at han vilde handle imod sin Samvittighed,

hvis han deltog deri uden Helliggorelse; den
hellige Kirke skulde ikke besmittes ved hans
uvserdige Altergang. 1767 skrev han et Sende-
brev paa Finsk til sine Trosbrodre, hvori han
siger, at han kun har besogt Kirken som en
skinhellig og for ej at give Forargelse; for

Fremtiden vil han holde sig borte fra den med
Henvisning til Jes. 17, 7—8 og Jon. Aab. 13,

12.
'

A. N.

Gissurr hvi'ti Teitsson (den hvide), d. o.

1020, spillede Hovedrollen ved Krdms endelige

Vedtagelse paa Island i Aaret 1000. Slsegten

var en af Landets maagtigste i Fristatstiden,

og udmserkede sig tillige ved stor Lserddom.
Da Sachseren Thangbrand vendte tilbage til

Kong Olaf Trygvason, i Aaret 999 og klagede

over Islsendernes fjendtlige Sindelag og haard-

nakkede Modstand imod Krdm, vrededes Kon-
gen og vilde fare haardt frem mod nogle is-

landske Hovdingesonner, der opholdt sig i

Throndhjem. G. T., som var en Halvfsetter

til Kongen, fik dog denne formildet imod, at

han paatog sig tillige med sin Svigerson Hjalti

Skeggiason at kristne sine Landsmaend. Naeste

Foraar sejlede de til Island. De naaede frem
til Altinget, der sammentraadte ved Midsom-
mertide, og her forkyndte de med stor Kraft

og Veltalenhed Krdm. Nogle af Landets bedste

Maend vare allerede d0bte eller i det mindste
paavirkede af Krdm, og G. T.s maegtige Fraender

og Venner sluttede sig til ham. Partierne brod
fuldstasndig med hinanden, og det saa ud til

en Borger-Krig. Da et vulkansk Udbrud i

Nasrheden af Tingstedet blev meldt, toge Hed-
ningerne det som et Tegn paa Gudernes Vrede,

hvortil den kloge Snorri Gode paa Helgafell

bemaerkede: »I hvad Anledning bleve Guderne
vrede, da Lavamarken, vi nu traeder paa,

braendte?«. Hedningerne besluttede at ofre til

Guderne 2 Maend fra hver Fjerding, og som
et Modtrsek fremstillede sig 8 udvalgte Masnd
inden det kristne Parti, der lovede at ofre sig

selv til et fromt, gudhengivent Liv, til >en

Sejergave for Herren«; blandt disse vare de 2

ajdleste Personligheder i Sagatiden, Gertur Odd-
leifsson fra Vesterlandet og Hallur paa Sida

fra 0sterlandet. Nsevnte Hallur blev saa ud-

nsevnt til »Lovsiger« for det kr. Parti. Skont
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»Kristnisaga« og andre Kilder tier om det, maa
vi her taenke os, at hemmelige Forhandlinger
have fundet Sted mellem de kr. Hovdinger og
den ordentlige Lovsiger, Thorgeirr godi paa
Lj6savatn, thi Hallur overlader til denne sit

Lovsigerembede; og han, som endnu var en
Hedning, lader begge Parter i Forvejen for-

pligte sig til at lyde den Lov, han satte, efter

at have holdt en indtraengende Tale om Fre-

dens Bevarelse. Siden erklaerede han det for

Lov, at hele Folket underkastede sig Daaben,
de gamle Templer og Gudebilleder skulde ikke
lasnger vaere fredhellige, og bevislige Ofringer

til de gamle Guder skulde straffes. Nogle
Indrommelser blev der dog gjort til Heden-
skabet, der afskaffedes senere under Med-
virkning fra Olaf den hellige. De mange til-

stedevaerende dobtes dels paa selve Altings-

stedet, dels paa Hjemvejen, og der spores ingen
hedensk Reaktion, og inden ganske kort Tid
regnes hele Landet for at vaere kristnet. Af-

gorende Betydning har det sikkert haft, at

Krdmen havde lige i Forvejen sejret i Norge;
de statskloge Hovdinger (Goder) har indset, at

Modstand vilde vaere frugteslos, og stillede sig

da selv i Spidsen for Bevaegelsen, i den Hen-
sigt at beholde deres nedarvede Magt under nye
Former. For de flestes Vedkommende var
denne lovbefalede Omvendelse kun i detydre;
laenge var der folelig Mangel paa Praester, og
i de forste 50—60 Aar ingen ordnede Kirke-
forhold. G. T. blev ved at virke for Krdms
Grundfaestelse, og med det for 0je rejste han
med sin Son Isleifur ned til Tyskland, for at

han kunde uddannes til Priest. Sonnen blev
ogsaa Landets forste indenlandske og ordent-
lige Biskop (se Isleifur Gissursson). I Sagaerne
omtales Gissur som boende paa sin Faedrene-

gaard Mosfell, men i de kr. Beretninger for-

taelles der, at G. T. opholdt sig (altsaa i sine

sidste Leveaar), paa det vordende Bispesaede
Skalholt, som horte til Slaegtens Landomraade.
Her byggede han Stedets forste Kirke. Hans
Dodsaar sasttes til 1020. Th. B.

Gissurr Isleifsson, isl. Biskop, Sonneson af

ovennaevnte Gissurr hvfti, blev fodt 1042. Fa-
deren, Isleifur, var Landets forste Biskop. I Fa-
derens Levetid opholdt G. sig meget i Ud-
landet, studerede nede i Tyskland og blev i

ung Alder praesteviet; nogen Tid boede han
ogsaa paa Hof i Vopnafjorden, gift med en
Kone fra den Egn. Paa sine Rejser opholdt
han sig en Tid hos Kong Harald Haarderaade,
og denne store Menneskekender gav G. det
Skudsmaal, at der var sStof i ham til 3 Maend «,

han egnede sig ypperlig til at vsere en Vikinge-
forer, en Konge og en Biskop; det sidste vilde

dog passe ham bedst. En slig Herskernatur
traengtes der haardt til under de davaerende kirke-

lige F"orhold paa Island. Den gode Biskop Islei-

fur dode med det Hjertesuk, at det vilde falde

Islaenderne vanskelig at faa nogen til at over-
tage Bispeembedet, med mindre de vilde op-
fore sig bedre mod Eftermanden end imod
ham selv. Muligvis af den Grund vilde han
ikke have Sonnen til Eftermand, men ud-
pegede dertil en Praest ved Navn Guttormur.
Da Isleifur dode 1080, opholdt G. sig i Ud-
landet og vendte forst hjem den folgende

Sommer, og han modte ikke frem paa Altinget,

forend han mente at vaere sikker paa, at Fa-
derens udpegede Eftermand vilde rejse ned til

Udlandet for at bispevies. Men G. havde ikke
vist sig paa Altinget, forend Guttormur er-

klaerede, at nu vilde han paa ingen Maade
overtage Bispeembedet, og hele Folket bad og
bonfaldt saa inderlig den hjemkomne at ind-

tage Faderens Plads, at denne efter lang Noden
gav efter paa den Betingelse, at alle Landets
Hovdinger hojtideligt lovede ham at vaere ham
strengt lydige i alle kirkelige Sager, hvilket

de ogsaa gjorde. Da Bispestolen i Bremen for

Tiden var ledig, blev G., efter et Besog hos
Gregor den VII, bispeviet i Magdeburg i Efter-

aaret 1082; det folgende Aar vendte han hjem
til Skalholt. G. var Islands maegtigste Kirke-
fyrste, kraftig og myndig, vis og retfaerdig,

men tillige kjerlig og vennessel. *Alle vilde

sidde og staa, som han bod, ung og gammel,
rig og fattig, Kvinder og Maend, og med Rette
kunde der siges, at han var baade Konge og
Biskop over det hele Land, saa laenge han
levede«. Hans store Magt over sine Lands-
maend viste sig bedst ved den helt frivillige

Vedtagelse af Tiendeloven o. 1097, hvorved
K.s okonomiske Stilling blev sikret. Praesterne,

der i Begyndelsen vare naermest som Tyende
hos Kirkeejerne, fik en Smule Uafhaengighed
ved den Indtaegt. Alt maatte ordnes ad Fri-

villighedens Vej, ingen offentlige Midler kunde
anvises til Anskaffelse af Kirker og Praester,

men Klerkene opmuntrede de bedrestillede

Bonder dertil, ved det Lofte, at de fik raade
over Plads i Himmelen for lige saa mange
Mennesker, som de byggede en Kirke for her
paa Jorden. Hvor saa en Kirke var opfort,

kunde Biskoppen stille sine Betingelser for

dens Indvielse. Det faldt ogsaa nogenlunde
af sig selv, at en Gode sorgede for en Kirke
til sine Maend. Ved Begyndelsen af 12. Aarh.
kunne vi taenke os, at Landet var ad denne
private Vej nogenlunde forsynet med Praester

og Kirker, hvorved G.s ordnende Haand stadig

har vaeret virksom. For selve Bispestolen

sorgede han rigelig ved at give den sine

store Jordejendomme omkring Skiilholt og

meget andet Gods; han lod ogsaa bestemme
ved Lov, at i Skalholt skulde Islands Bispe-

saede vaere til evige Tider, her byggede han
ogsaa en stor Domkirke. For endnu bedre at

sikre det islandske Episkopats Bestaaen, imode-
kom G. Nordlsendingernes 0nske om en saer-

skilt Bisp paa Nordlandet. Til Bispesaede ud-

valgtes Hofar i Skagafjorden. G. afstod mere
end Fjerdedelen af sit Bispedomme til det nye
Saede, hvor Praesten J6n Ogmundsson (s. d.

Art.) paa G.s Anbefaling blev den forste Biskop.

I G.s Bispetid opblomstrer Videnskaben; Ari

frodi (I, 137) og Saemundur frodi (se d. Art.)

ere hans noget yngre samtidige. Der herskede

Fred i hele Landet, og Vaaben kom naesten ud
af Brug. I okonomisk Henseende var der ogsaa

en Blomstringstid for Island. Med Tiende-

lovens Vedtagelse fulgte en Folketaelling af

skattepligtige Bonder, hvorefter man har stillet

de Beregninger, at Folkemaengden paa Island

har dengang vaeret betydelig storre end nu.

G. fik sat igennem, at den af ham valgte Efter-

mand blev bispeviet i Lund, medens han selv

endnu var Live. G. dode den 28. Maj 1118;
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rorende skildrer de gamle Sagaskrivere, hvor-

ledes >Landet sorgede« ; straks paafulgte alJe

Slags Ulykker paa Land og S0, og lige efter

kommer de forste Tegn paa de indenlandske

Fejder, som i 13. Aarh. fuldstsendig udtomte
Landets Kraft. Th. B.

Gissorsson, J6n, f. o. 1590, d. 1648, isl.

Bonde paa Gaarden Nupur i Dyrefjorden paa
Vesterlandet, en Halvbroder til den laerde Bi-

skop Brynj61fur Sveinsson (se d. Art.). J. G.

har efterladt sig en ret vaerdifuld Afhandling

om nogle af de isl. Bisper far og efter Refor-

raationen, og omtales saaledes gerne ved Siden

af Annalforfatteren J6n Egilsson (I, 728), den
sidste er dog langt betydeligere. Th. B.

Gittaim, en ukendt By i Benjamins Stamme
(2 Sam. 4, 3; Neh. 11, 33). L. G.

Gittit, se Musik hos Hebraeerne.

Gittiter, Filisterbyens Gats Indbyggere (f. E.

2 Sam. 21, 19), var ogsaa Navnet paa Davids

Livvagt (2 Sam. 15, 18), hvis Kerne havde
vaeret med ham allerede vinder bans Ophold
i Gat (1 Sam. 27, 2 f.). Om »Gittiteren« Obed-
edom (2 Sam. 6, 10; 1 Kron. 13, 13) er fra

det filistaeiske Gat, er tvivlsomt. L. G.

Giunta fra Pisa, ital. Maler ved Midten af

13. Hdaar, har efterladt sig forskellige Arbejder

i Pisa, og Korsfaestelsen paa den vestl. Vaeg i

det sydl. Tvaerskib af Overkirken i Assisi

skyldes rimeligvis ogsaa ham.
Gizzi, Pasquale, Kardinal og pavelig Stats-

sekretaer, f. i Ceccano 22. Sept. 1787, var Nun-
tius i Torino og Bruxelles, blev 1839 Biskop

af Theben i. p. og Nuntius ved det schwei-

zerske Edsforbund. 1840 kom han atter til

Bruxelles, 1844 blev han Kardinal og Legat i

Forlf. Som saadan frabad han sig Overfor-

elsen af den bolognesiske Rettergang paa det

Omraade, der var ham betroet, hvorved han
vandt stor Folkeyndest. Efter Pius IX's Kro-

ning blev han Medlem af det Raad, der skulde

gere Forslag til Reformer i Retsplejen og i

Styrelsen, og 20. Juli 1846 blev han Stats-

sekretaer. Som Statsmand var G. af Consalvis

Skole, men han havde ikke den fornodne Ka-

rakterfasthed og Beslutsomhed, og han maatte
traede tilbage 1847, efter 5. Juli, mod sin Vilje,

at have maattet udstede et Edikt, der tillod

Dannelsen af en romersk Borgervsebning. Han
var en af de Kardinaler, der fulgte med Pius

IX til Gaeta, men allerede 3. Juni 1849 dode
han. Om hans Ministerium se Fr. Nielsen,

Pavedommet i 19. Hdaar II 2
, 140 f.

Giodesen. 1) Berthold Christian G. (Mgi-

dius), Praest og Psalmedigter, f. 1673 i Bylde-

rup, ikke langt fra Tonder, blev 1701 kaldet

til Prsest i Varnaes ved Aabenraa. I dette

Embede forblev han til sin Dod 1733. —
Ifolge Biskop Harboes Vidnesbyrd (jvfr. Slutn.

af Fortalen til Flensborg-Psalmebogen : » Dette

ensker af Hjertet den, som soger at Befordre

Christi jEre«) er han Udgiveren af »En nye
Psalmebog, som indeholder de saedvanligste

gamle som ogsaa mange nye Psalmer, Flens-

borg 1717 1. Da denne Psalmebog ikke fandt

synderlig Afsartning, blev den sendt til Praesten

ved Vaisenhuset i Kbhvn, Ewald (I, 850), som lod

trykke et nyt Titelblad, Kbhvn 1731, og for-

synede den med Prof. Steenbuchs Approba-

tion. Bogen blev nu solgt for Vaisenhusets

Regning, indtil Kbhvns Praester indsendte Klage
over den til den i 1734 nedsatte kgl. Kom-
mission til Udjasvning af den pietistiske Strid.

Psalmebogen, hed det i Klagen, burde ikke
indfores uden autoritate regia, og den inde-

holdt desuden mange dogmatiske Vildfarelser.

Herom rejste sig en heftig Strid. Prof. Steen-

buch negtede paa det bestemteste at have
approberet Bogen, Pastor Ewald derimod paa-
stod det ligesaa bestemt. Bogens Salg blev
standset, og lidt efter lidt dode Striden hen.

I flere Menigheder i Slesvig kom den i Brug
som Kirkepsalmebog og har paa enkelte Steder

vseret benyttet som saadan lige til Midten af

19. Aarh. Den indeholder 414 Nr. De gamle
Psalmer ere aendrede, og de nye ere dels

originale, hvoriblandt Psalmer over alle Son-

og Helligdags-Evangelier (Nr. 117— 193), dels

Oversaettelser af tyske. For den dansk-norske

K. er Bogen af sterst Betydning derved, at den
er en af de Kilder, som Pontoppidan har est

af, idet han har optaget 42 af dens nye Psalmer
i sin Psbg. Af disse er 18 gaaet over i Guld-

bergs, 8 i Evang.-Kr. Psbg., 4 i Rosk. Konv.
Psbg med Tillaeg (Nr. 281, 427, 471 og 679) og
9 i Landstads Kirkepsbg. Om sine Oversaet-

telser siger Udgiveren, at de ere gengivne >i

det mindste efter Meningen, naar det ikke

fojelig har ladet sig gore plat efter Ordene<,

og i sine nye Psalmer har han >undslaaet sig

fra alle hoje Ord og Maader at tale og rettet

sig efter, som de enfoldige kunde begribe det

med Enfoldighed og Tydelighed«. J. N. S. —
2) Jens G., Biskop i Aarhus, f. 1550, blev

efter at have gjort Skoletjenste A. S. Vedels

Efterfelger som Slotskapellan i Kbhvn (1581).

Han var en bibelstaerk og fyndig Praedikant.

1590 var han Spr. til Nikolaj Kirke, og allerede

1593 besteg han Aarhus Bispestol. Som Bi-

skop har han deltaget i vigtige Forhandlinger

angaaende Kirke- og Skolesporgsmaal, og han
provede omhyggelig Prsesternes og Lserernes

Kundskaber og Evner til deres Gerning. Lige-

som flere af K.s vaagne Msend havde han aabent

0je for de store ssedelige Brist i Menigheds-

livet, der syntes ham at vise hen mod Enden.
Han dode 11. Dec. 1626. J. O. A.

Gjee. 1) Anna G., dansk Adelsdame, f. 18.

Dec. 1609, kom efter sine Forseldres tidlige

Dod med sine Soskende i Huset hos den laerde

og fromme Holger Rosenkrantz, hvis Hustru

var hendes Moster. Her tilegnede hun sig ikke

blot en fortrinlig Dannelse og literser Interesse,

men modtog ogsaa en aandelig Paavirkning,

der gav den fromme og godhjertede Kvindes

senere Liv sit Prseg. Efter i en Rsekke Aar
(fra 1628) at have levet hos sin Broder, Hof-

mestren i Soro, Falk G., og efter hans Dod
hos hans Enke, fik hun 1660—73 sit eget Hjem
i Nsestved, men tilbragte sine sidste Leveaar i

Odense, hvor hun boede i det nuvasrende Froken-

kloster, der tilhorte hendes Broderdatters Mand,
Preben Brahe. Hun dode 9. Jan. 1681 paa

Besog paa Hvedholm. A. G. havde samlet sig

et fortrinligt Bibliotek af dansk Literatur, der

baade dengang og siden har vseret mange For-

skere til stor Nytte. Det er Hovedstammen
i Karen Brahes Bogsamling og bevaret under

dennes Navn i Frokenklostret i Odense. Det

indeholder en Skat af seldre dansk religios og
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saerlig asketisk Literatur mcd store Sjaelden-

heder (Lind, K. Brahes Bibl.). A. G.s Virk-
sorahedstrang og Redebonhed til at give, hendes
Hjemmeandagter for hendes Husstand og hendes
hjertelige Fromhed vandt hende et smukt Efter-

maele. J. 0. A. — 2) Mogens G., Rigshof-

mester, Son af Rigsmarsk Eskil G. (d. 1506),

blev fodt o. 1471. Faderen var en rig Mand,
og Sonnen blev endnu rigere, navnlig efter

at han havde aegtet Mette Albrechtsdatter By-
delsbach, der bragte ham 7 Herregaarde. Ingen
Adelsmand her i Landet kunde maale sig med
ham i Godsbesiddelse. Saerlig kan nayvnes
hans Hovedgaarde: Kraenkerup (nu Hardenberg)
paa Laaland, Gunderslev i Sjaelland, Clausholm
i Jylland og Tordso i Skaane. Dertil kom
senere overordentlig store Forleninger. — Da
M. G. foruden Rigdommen besad ypperlige
Evner, var Vejen tidlig banet for ham til de
hojeste Stillinger i Staten. Allerede i Kong
Hans's Tid var han en meget anset Mand,
Ridder og Medlem af Rigsraadet. Hans Magt
og Indflydelse steg under Christian II og Fre-
derik I, da han forst blev Rigsmarsk og senere
Rigshofmester, den hajeste verdslige Stilling

naest Kongen. Skont der ikke var noget godt
Forhold mellem M. G. og Christian II's be-
kendte Raadgiverinde, Moder Sigbrit, der spot-

tende kaldte ham » Kongen i Norrejyllandc,
blev han dog Kongen tro det laengste muligt;
men da Kongen havde forladt Landet og saa-
ledes selv havde opgivet sin Sag, sluttede G.

sig med lige Troskab til Frederik I, for hvem
han, efter at han 1526 var vunden for den
lutherske Laere, blev en udmserket Stotte i

Arbejdet for at fremme Reformationen trods
de rom.-kat. Praelaters og mange rom.-kat.
sindede Adelsmaends Modstand. Ham skyldes
det sikkert i fortrinlig Grad, at de evang.
Praedikanter sikredes mod Forfolgelse ved
kongl. Beskyttelsesbreve, og at de Bisper, der
i Frederik I's senere Aar ansattes, forud maatte
forpligte sig til ikke at laegge Kirkeforbedringen
Hindringer i Vejen. G.s skarpe Optraeden over-
for Tiggermunkene, der efter hans Tilskyndelse,
eller dog med hans Samtykke, paa mange Steder
her i Landet bleve uddrevne af deres Klostre,
har paadraget ham Dadel ; men han maa sikkert
have indset, at netop disse Munkes Virksom-
hed blandt Almuen var den storste Hindring
for Ref.s Fremgang. Klosterbygningerne bleve
for en stor Del overladte 0vrighederne i ved-
kommende Byer til Indretning af Hospitaler.— Efter Frederik Is Dod (1533) arbejdede
M. G. for Valget af Kongens aeldste Son, Her-
tug Christian, til Faderens Efterfolger; men
han blev overstemt i Rigsraadet, Kongevalget
blev udsat, og man slog ind paa den Politik,

der forte til den fordaervelige Borgerkrig, som
kaldes Grevens Fejde. I Frederik I's Tid og
senere var G. Lensmand paa Skanderborg Slot.

Den Anseelse, han i denne Stilling nod hos
Almuen, ligesom hans Meningsfaelle, Erik Ban-
ner, Lensmand paa Kalo Slot, bevirkede, at

den Del af Landet, hvor disse Msend vare
Herrer, forskaanedes for Krigens Odelaeggelser.

M. G. var Forer for den jyske Adel, der i Juli

1534 valgte Christian III til Konge paa For-
samlingen i Rye, og siden stod han den ud-
valgte Konge trofast bi i hans Bestrsebelser

for at faa hele Riget under sin Haand. Efter

at dette var naaet, og Ref. befaestet, traeder G.

mere tilbage fra Begivenhedernes Skueplads.

Han var nu ogsaa en gammel Mand og dode
efter et langt og overordentlig indholdsrigt Liv
i Aug. 1544 paa Clausholm. Blandt hans mange
Born er Datteren Birgitte G., Herluf Trolles

aedle Hustru, isaer bleven navnkundig. H. F. R.

Glaber, Radulphus (Raoul), fr. Cluniacenser,

f. i Burgund, d. o. 1050 i Cluny, var en urolig

Aand, der havde sogt Tilhold i forskellige fr.

Klostre, indtil han tilsidst fandt Hvile i Cluny.
Paa Vilhelm af Dijous Opfordring begyndte
han at skrive en Kronike, som han sluttede

i Cluny efter Abbed Odilos Tilskyndelse.

Denne Kronike, der fortseller Frankrigs Hi-

storic fra 900 til 1046 er, trods G.s mange
Skrobeligheder og Unojagtigheder, en vigtig

Kilde til de forste Capetingers Historie og ogsaa
af Betydning i kulturhist. Henseende. Den er

aftrykt i Bouquets Scriptores X.

Gladsaxe (Gladsax) Kloster i Skaane blev

stiftet som Nonnekloster af den rige Fru Ida

Falk og stadfaestet af Bonifatius IX 1398 i et

Brev til ^Erkebiskop Jakob Gerhardi i Lund.
Allerede 1400 tilbyttede Dronning Margrete sig

G. af Fru Ida mod andet Gods og flyttede

Klosterjomfruerne til Gavno (se S. 173). Af
G. Kloster findes ingen Levninger, men der-

imod af et Slot, som anlagdes efter at G. var
blevet Krongods. O. A.

Gladstone, William Ewart, eng. Statsmand,
f. i Liverpool 1809, d. paa Hawarden 1898, har
ikke alene som Politiker, men ogsaa som Apo-
loget, haft stor Betydning for den anglikanske
Kirke. Hans Fader var en skotsk fodt Anglikaner
med gammeldags engelsk-skotsk Gudsfrygt, hans
Moder en glodende Tilhaenger af det evangeliske
Parti i den eng. Statskirke (I, 819). Allerede 1818
eller 1819 meldte Mrs. Gladstone en Ven, at

hendes Son William »var omvendt til Gud«, og
senere i Eton Skole fik han mange Venner ved
sin relig. Alvor og sin saedelige Renhed. 19

Aar gl. blev han Medlem af Christ Church-
Kollegiet i Oxford, der dengang endnu var
hojkirkeligt i gammel Forstand. Der vakte
den unge G. Opsigt ved sit Maaadehold i

Brugen af Vin, sin flittige Kirkegang og sine

ivrige Studier, isaer af Butler (I, 424) og Ari-

stoteles. 1831 vare Studierne til Ende, og
G. taenkte da paa at blive Praest. Men hans
Fader vilde have ham til at vaere Politiker,

og det blev han. 1833 blev han Medlem af

Parlamentet som Ombud for Newark. S. A.

(11. Juli) holdt Keble sin beromte Praediken
om >det nationale Frafald«, der gav Stodet

til Dannelsen af det auglo-kat. Parti (se Art.

Puseyisme), og allerede 13. Nov. kunde den
senere Kardinal Newman melde, at G. havde
sluttet sig til det, vaesentlig vistnok, fordi det

traktarianske Parti for ham stod som det bedste
Vaern mod Liberalismen og Irreligiositeten, og
fordi han var noje knyttet til James Robert
Hope, Fellow i Merton-Kollegiet. 1836 skrev
G. en Hymne til Nadveren, og i den folgende
Tid sagte han ved et grundigt Studium af Com-
mon Prayer Book og dens Forhistorie at danne
sig en vel begrundet Mening om Stridsemnerne
i den traktarianske Strid. Allerede tidligere

havde han studeret Hooker; nu laeste han Wil-
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liun Palmers Afhandling om Kirken. 1838
skrev ban Skriftet The State in its Relation*

with the Church, der robede hans hajkirkelige

Tsnkemaade. Bogen vakte stor Opsigt, og
Macaulay anmeldte den og priste Forf. som
de strange Toriers Haab. Den blev 1840 efter-

ftilgt af Church Principles in their Results, der
vakte langt mindre Sensation. Deri hcevdede

G. Anglikanismen som den af Gud for England
bestemte Opfattelse af den kr. Sandhed og
lagde isaer Vaegt paa den apostolske Rsekke-
folge og paa Sakramenterne. 1841 tog G. en
Tidlang Del i Arbejdet for Oprettelsen af det
evang. Bispedomme i Jerusalem, men ban trak
sig snart tilbage og udtalte sig i senere Aar
imod dette Forseg paa Samarbejde med Fast-

landets Protestanter. At han i disse Aar al-

Torligt syslede med aandelige Spergsmaal, kan
man se af en Manual of Eucharistie Devotions,
som han udarbejdede til sit eget Brag, med
Laan fra gamle og nye Andagtsbeger. 1845
begyndte den lange kirkelige Kamptid, og G.
oplerede, at to af hans bedste Venner, James
Hope og Manning gik over til Romerk.; han
lettede sit Hjerte ved et aabent Brev til Bi-

skoppen af London, hvori han — med Blikket
rettet paa Gorhams Sag (se S. 238) — udtalte
sig imod, at Privy Council skulde vsere den sidste

Appelationsdomstol i aandelige Spergsmaal, og
han synes da at have ttenkt paa at gaa med til

at danne en Frikirke, der skulde opretholde den
anglik. K.S Ordination, Sakramenter og Lere.
Denne Plan kom dog ikke til Udforelse.

G. blev i den anglik. K., og i den felgende Tid
fik baade de evangeiiske og de rom.-kat. Ele-

menter i hans relig. Grundanskuelse en fuldere

Udfoldelse. >Toriernes Haabt blev en frisindet

Statsmand, der gennemferte Ophaevelsen af den
irske Statskirke, og den hajkirkelige G. stillede

sig, trods sin Hejkirkelighed i det venligste

Forhold til de eng. Dissenters. Og i den Fri-

tid, hans Ministervirksomhed levnede ham, som
1 Mellemrummene raellem de forskellige Mini-
sterier, skrev han ikke blot laerde Vserker, der
viste hans filologiske Dannelse, men ogsaa en
lang Rtekke apologetiske Afhandlinger. Han
skrev mod Ingersolls Ateisme og anmeldte Ro-
bert Elsmere; han forsvarede Begivenheden i

Gergesenernes Land (Mt. 8, 28 f.) over for Prof.

Huxley og udtalte sine Tanker om Verdens
Skabelse, Forsoningens Hemmelighed (flere af
disse Afhdl. fra hans senere Aar ere samlede
i Gleanings of Past Years, Bd. 8, 1897); han
adgav Biskop Butlers Skrifter og ledsagede dem
med en Samling skarpsindige Studies (1897),
og 1874—75 kom han med et alvorligt Angreb
paa >Vatikanismenc (>Pavestolen ogdens nyeste
Fcrdc, 3. Afhdl., dsk. Overs. 1876). Alle disse

Arbejder robe, at han var en ajgte San af den
eng. K. og neermere bestemt en afgjort Til-

hainger af den besindige Hejkirkelighed. Kun
m. H. til Sjtelens Udedellghed forlod han de
gamle Baner; i sine sidste Aar var han en
Tilhaenger af Laeren om den betingede Udade-
lighed (I, 97), idet han mente, at Udodelig-
heden var en sserlig Gave fra Gud, sluenket
de troende i Kristus (G. W. E. Russell, Mr.
G« religious Development, London 1899, og M.
Mac Coll, Mr. G. as a theologian, i W. Reid,
The Life of W. E. G. 1899, S. 245 f.). Fr. N.

KiAe-Lelurikon for Norton. IL

Glapio, Fransiskanermunk, Karl V's Skrifte-

fader, var, efter Erasmus's Sigende, en saa
skjult Natur, at man vanskelig kunde gennem-
skue ham ved 10 Aars Omgang. Han udtalte

i Febr. 1521 i Worms, at han i Begyndelsen
havde vaeret venlig stemt over for >Broder
Luther<, og han priste den Forstand, Kunst og
Aand, der havde aabenbaret sig i Bogen om
et Kristenmenneskes Frihed; men Bogen om
det babylonske Fangenskab havde forfaerdet

ham. Han uddrog nogle Ssetninger af det sidst

nsevnte Skrift og forlangte, at Luther skulde
tage disse tilbage; naar det var sket, vilde det
efter bans Mening veere let at sendre Pavens
Dom om ham. G. fortalte Bruck (I, 400),

at Kejser Karl V ikke havde glvet efter for

den pavelige Legats Opfordring til at lade
Luthers Skrifter braende; >og Paven maatte
ikke sige, at Kejseren ikke havde Retten til

at handle 1 saadanne Sager*. Han foreslog,

at Luther skulde tie, indtil fromme og upar-
tiske Maend havde afgivet en Kendelse, som
baade han og Paven da skulde underkaste sig.

Samtidig segte G. imidlertid at vinde Mean-
ders (I, 49) Yndest og at tskkes Paven. Kur-
fyrst Frederik (S. Ill) havde ingen TiUid til

G. ; derfor kom der intet ud af hans Forslag.

Senere aflagde G., som det hed af egen Drift,

men i Vlrkeligheden naturllgvis med sin Kej-
sers Vidende, et Beseg hos Sickingen og Hutten
paa Ebernburg, og ved den Lejlighed indram-
mede han, at Luther havde Fortjenesten af
igen at have aabnet Daren til den hi. Skrifts

Dyb. Han foreslog, at Luther, der da var paa
Rejsen til Worms, skulde forhandle med ham
under Sickingens sikre Tag. Men Luther vilde

ikke tale med G. far i Worms, og da var det

for silde.

Glareanus, se Loriti, H.
Glas, John, se Sandeman, Robert
Glasiter, se Sandeman, Robert.

Glasmaleri. Ved den kr. Tids Begyndelse
blev Brugen af Glas almindeligere i Romer-
riget. I kr. Grave og i Ruiner af kr. Boliger

bar man fundet saavel egentlige Brugsgenstande

af Glas som finere kunstindustrielle Produkter
(se Guldglas). Oldtiden besad en fremragende
Teknik ikke blot m. H. til ved Smeltning at

fremstllle kulerte o: transparent gennemfarvede
Glasmasser, men ogsaa m. H. til ved Sammen-
smeltning at forbinde forskeiligt farvede Masser,

hvorimod man ikke evnede at fremstllle det

fuldt gennemsigtige, aldeles farveberavede Glas.

Hvorvidt Glasset har vaeret brugt til Vindues-

brug (Fund i Herculanum og Pompeji), er der
ikke fuld Enighed om. Hvor >Vinduemec
ikke simpelthen vare aabne Lyshuller, ere de,

ligesora langt senere i Europa, blevne forsynede

med Traeskodder, Tremmevasrk (transenna)

eller tynde Stenplader (gennembrudte eller sym-
metrisk gennemhullede, lapis specularis), Horn,

Skind eller vel oftest Taeppeforhaeng (impan-

nata) for at skterme for Vejret eller dasmpe
Lyset. Gittervterk er fundet baade i Kata-

komber og i enkelte af de seldste Basilikaer.

Meget kunstfserdigt fabrikerede man langt ned
i Middelalderen tynde Stenplader, der tillod

Lyset at have fri Adgang, men daempede dets

Varme; saadanne fenestra ggpsea Andes endnu
f. E. i Kirkerne St Miniato ved Firenze; i Dom-

15
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kirkerae i Orvieto og Firenze, i Torcello ved
Venezia.

Lactantlus og Hleronymus kender dog Glas-

ruder; og Prudentius, Sidonius Apollinaris og
Gregor af Tours omtale farvede Vinduesglas.

I Karolingertiden omtales flerfarvede Vinduer
(oitrece), og fra Frankeme var Kunsten bragt til

England allerede i Slutn. af 7. Aarh. (Were-
mouth). Disse Prydelser for Kirkerne ved-

blev dog ltenge at vaere meget sjseldne. I Slutn.

af 8. Aarh. lod Leo III anbringe farvede Glas-

vinduer 1 Laterankirken, og i Tyskland fandtes

i 10. Aarh. en beromt Fabrik for farvede Ru-
der ved Klostret Tegernsee. Da Abbed Liut-

har i Midten af 10. Aarh. prydede Reichcnans
Kirke med saadanne, priste Digtekunsten disse

Kunstprodukter, der tillod Lysets Klarhed at

gennemtraenge det tidligere raorke Hus til

Herrens Pris.

De seldste farvede Glasruder fremstilledes ikke

ved egentligt Glasmaleri, men vare musiviske
Arbejder, hvor de enkelte knlerte Glasstykker
indfattedes i Rammevaerk eller samraenholdtes
ved Bly. De brogede Stykker dannede geo-

metriske Manstre, der efterlignede Taeppe-

motiver (»Glasvaevning«); strenge Ordener (Ci-

stercienserne f. E.) vedblev senere at foretnekke

saadanne G.er Naar man har begyndt paa egent-

lig Figurfremstilling, vides ikke, men allerede

i 9. Aarh. omtales >Billeder< i straalende Glas-

ruder. Ogsaa de aeldre G.er med Figurfremstil-

linger vare Efterligninger af Taepper, og der
lagdes stor Vsegt paa den ornamentale Om-
ramning. Tekniken var en Forening af Mosaik-
kunsten og Maleri; man tilskar de farvede

Glasstykker med gledende Jern og paamalede
Konturer og Skygger med en mark uigennem-
sigtig Farve, hvori Menstre fremstilledes ved
Udradering i denne Farve, som saa indsmeltedes

i en sserllg konstrueret Ovn. De enkelte Glas-

stykker ordnedes sluttelig paa den gipsdaekkede
Traetavle, hvorpaa Billedet var skitseret med
Farver, og forbandtes ved Bly (senere indsattes

Stykkerne ligesom nu i et sterlig konstrueret
Jaernstativ, der bedre skaermede mod Vindens
Tryk).

De seldste bevarede G.er, der udmaerke sig ved
klar og kraftig Transparens, ere komponerede
i romansk Stil. Figurerne staa i Reglen i

streng Ubevaegelighed, Formerne traede skarpt
frem, og der tilsigtes symmetrisk Ordning;
selv hvor en livlig Komposition tilstraebes

(Billedeme af Karl d. store og Roland i Char-
tres [13. Aarh.]), genfindes den ejendommelige
kantede Stivhed. Ypperlige Prever paa Da-
tidens Kunstfaerdighed ere de bevarede Rester af
G.er med bibelske Fremstillinger og Ornament-
manstre, som Abbed Suger i Midten af 12.

Aarh. skaenkede sin Kirke i St. Denis. I Vest-
frankrig findes lignende Prover i Angers, Char-
tres, Poitiers, Le Mans. I England findes gamle
G.er i Canterbury, i Tyskland f. E. i Augsburg,
Kdln, Strassburg. G.er i smagfulde Taeppe-
menstre, fremstillet ved bortraderet sort Farve
paa hvidt Glas med brune Schatteringer (Gri-

sail), findes ogsaa bevarede fra den romanske
Tid (fr. Cistercienserkirker, Heiligenkreutz ved
Wien).
Med den gotiske Stils Oplesning af de store

Murmasser stilledes der G.et langt betydeligere

Opgaver. De vaeldige Vinduer skulde i langt

hojere Grad end tidligere erstatte Vaeggenes

Billedsmykke. Af stor Betydning var det der-

for, at man i 14. Aarh. laerte at fremstille

det saakaldte Overfangsglas. I Stedet for at farve

Glasset ved at oplese forskellige Metalilter

i den flydende Masse tilvejebragte man nu Farver

ved at overtraekke Massen med en tynd Hinde
af farvet Glas; man dypper det paa Blase-

piben anbragte Farveglas i ufarvet Glas og ud-

blaeser det hele paa en Gang. Ved Gennem-
slibning kan man saa nuancere Farven eller

helt borttage den. Ligeledes opfandt man en

Raekke nye Glasmalerfarver af Metalozyder,

der fastgjordes paa det tilskaarne Glas ved
Hjaelp af et flydende Bindemiddel af Glas, der

ved Indbraendingen optog Farverne i sig. S»a-

ledes stod Maleren med langt starre Frihed

overfor Materialet. Men med det 14. Aarh.

begyndte man at fjerne sig fra den aeldre

Taeppestil, og den arkitektoniske Underordning
opgives i 15. Aarh. for at tilstraebe en fri

maJerisk Komposition med fuld plastisk Form
og perspektivisk Virkning. Baggrunden frigor

sig fra den arkitektoniske Strenghed med de

baldakinagtige Kompositioner over EnkeltbH-
lederne, og Blikket moder i Stedet for egentlig

Indramning en frit komponeret Baggrundsarki-
tektur eller et selvstaendigt landskabeligt Sceneri.

Ved 1500 tilstraebes en Realisme, der efterlfgner

Oliemaleriet og glemmer G.s dekorative Vassen.

Figurfremstillingerne blive langt mere over-

vejende Gruppebilleder. Beremte G.er i gotiske

Kirker findes f. E. i St. Denis (Korstogsemner),

Chartres, Bourges, Amiens, Paris (St. Chapelle),

Lincoln, York, Orvieto, Assist, Bologna, Siena

(til Italien kom det egl. G. ferst med Gotlken),

Strassburg, Freiburg i Breisgau, Kdln, Nurn-
berg. Saerlig ved 15. Aarh.s Slutning kappedes
Givere om at smykke Kirkernes Vinduer med
storartede Cykler af G.er.

15.—16. Aarh. blev en ny Blomstringstid

for G.et, da det trssngte almindeligt ind som
Smykke af Profanbygninger. De tekniske Frem-
skridt fordrede nu langt sterre Specialindsigt,

og samtidig lokkede Fresko- og Staffelimalerlets

Opblomstring Kunstneren bort fra G.et; der

indtraadte derved en Arbejdsdeling, saaledes

at egentlige Haandvaerkere udfare G.er efter Ma-
leres Kartoner. De beremteste Kunstnernavne
fra 16. Aarh. er paa den Maade knyttet til G.et

Endnu i 16. Aarh. blomstrede Kunsten i Tysk-
land, Nederlandene (Gouda), Frankrig og Spa-
nien, isaer hvor man fastholdt Gotiken; men
RenKssancen fordrede staerkt Murvaerk, mindre
Vinduer og heist fuldt og rent Lys. Paa prote-

stantisk Grund kunde G.et heller ikke trives.

Vel holdt det sig i Schweiz (isaer Vaabenmalerier)
og England i 17. Aarh., men Bygningsstilens
stadige Straeben efter >Klassicisme<, den forbe-

drede Fremstilling af rent hvidt Glas, Nyttehen-
synet til Psalmebegerne i de protest. Kirker
og Foragten for >Middelalderens< Brogetbed
gjorde det ganske af med G. — Da Interessen
atter vaagnede i 19. Aarh. var Tekniken glerot,

og ferst gennem talrige Forsog har man naaet
Resultater, der tilnaermelsesvis kan stilles ved
Siden afde gamle G.ers glimrende, farvemaettede

Transparens. I Kompositionen tilstraeber man
atter den rette arkitektoniske Stil. Sxerlige
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>Kunstanstaltert for G. ere grundlagte (1827

i Mflnchen, 1843 i Berlin), og sieriig i Frank-
rig (Sevres) og i England (Maleren Burae Jones)

bar man med Iver taget Kunsten op, hvortil

overhovedet ogsaa den kirkl. Ariueologis Ud-
rikling og de talrige Restauratiouer og Nybyg-
nioger i gotisk Stil har givet Anledning (Wa-
ckernagel, Die deutsche Glasmalerei, Lelpz. 1855

;

Schifer, Die G. des Mittelalters u. d. Renais-
sance, Berlin 1881; Westlake, A history of
design in painted glass, Oxford, 1881—94,
I—IV). J. O. A.
Glassins, Salomon, Inth. Teolog, fodtes i

Sondershansen 20. MaJ 1593, stnderede i Jena
og derpaa, under Leonh. H utter, i Wittenberg
og blev 1617 Magister og 1619 Adjunkt i det
fllos. Fakoltet i Jena. 1621 blev han der Prof, i

Hebr., et Overgangstrin til det teol. Fakoltet.

1625 blev han imidlertid kaldet til Superinten-
dent i Sondershansen, og farst Aaret efter tillod

hans Beskedenhed ham at modtage den teol.

Doktorhat, som Jenenserne tidligere havde til-

bndt ham. 1638 blev han Johann Gerhards
(S. 196) Efterfelger som teol. Prof, i Jena, men
allerede 1640 fulgte han Hertug Ernst den
frommes (I, 797) Indbydelse til at overtage
Embedet som Hofprsest og Generalsuperinten-

dent i Gotha. Som saadan var han virksom
baade i K. og Skole. Han dede 27. Juli 1656.

Hans Hovedverk er Philologia sacra (1623—36)
i 5 Bager, en bibeisk-filol., Encyklopsdi, der i

hej Grad har fremmet Stndiet af den hi. Skrifts

Grundsprog. 1 Udgaven af 1705 tilfojede I.

G. Olearius efter G.s Mannskripter en Logica
sacra. Baade over for Synkretisterne (I, 447)
og Weigelianerne optraadte S. G. med Besindig-
hed. Han var selv en god Lutheraner, men
han satte kun Pris paa den rene Ltere, naar
den var forbundet med et fromt Kristenliv.

Glastonbury (the Glassy Isle, Mble-0ea),
beremt eng. Kloster i Wessex, knyttes i Sagnet
til Josef af Arimathia, Kong Arthur og andre
beremte Navne. Det kan i ethvert Tilfselde

fores tilbage til Kong Ines (688—725) Dage.
G. var Hjemsted for flere af de ieldste eng.

iErkebiskopper, og det blev i Tidens Lab et

af Englands rigeste Klostre. Dir var blandt
andre den beremte Dunstan (I, 688) Abbed,
og under hans Styrelse blev G. Midtpunkt for

en betydelig relig. Vsekkelse. Flere Konger
som Edgar og Edmund bleve begravede i G.,

og Knud den store besegte det navnkundige
Kloster. Navnet G. forklares bedst som >Gle-

stingaburg<, Glsesting-Slaegtens Borg.

Glaubreeht, Otto, se Oeser, Rudolph.
Gleich, Johann Andreas, rath. Teolog, f.

1666 i Gera, stnderede i Wittenberg, hvor han
blev Magister. 1690—96 var han Diakon i

Torgau; 1696 blev han Hofprsest i Dresden,
1722 Overkonsistorialraad, og 1724 modtog han
fra Wittenberg den teol. Doktorgrad. D. i

Dresden 1734. Han er Forf. til de kursach-
siske Annates ecclesiastic! (1730), en Biografi

af de sachsiske Hofpnedikanter, bl. a. af bam
selv.

Gleichen, Greverne af, vare en thuringsk
Greveshegt. Et gammelt Sagn fortsller, at en
Greve af Gleichen (Lndvig VI eller Ernst III)

var med paa Frederik II 's Korstog 1227, og
da et falsk Rygte meddelte, at hans Hustru

var dad 1 Hjemmet, skal han have segtet en
saracenisk Kvinde. Da han efter sin HJem-
komst fandt sin Hustru i Live, skal Paven
have givet ham Tilladelse til at leve med
begge Hustruer. Paa dette uhjemlede Sagn
beraabte Landgrev Filip af Hessen sig, da han
indgik sit Dobbeltsgteskab (S. 51).

Gleig, George Robert, eng. Pnest og Skole-
mand, fodtes I Stirling 20. April 1796 og stn-
derede 1 Glasgow og Oxford. 1811 traadte
han ind i det 85. Regiment af den eng. Hser
og gjorde som Lieutenant Tjeneste 1 Spanien
og senere i Amerika. Efter Slaget ved Water-
loo vendte han tilbage til Oxford, blev 1819
Mag. art. og 1820 Pnest i Westwell i Kent,
senere i Ash og Ivy. 1 Westwell skrev han
Campaigns of the British Army at Washington
and New Orleans og senere (1829) 77ie Chelsea
Pensioners, der tildels hviler paa vlrkelige Op-
levelser, og han var en flittig Medarbejder af
Fraser's Magazine. Efter 1830 skrev han en
Mtengde novellistlske, historiske og biografiske

Arbejder, bl. a. The Chronicles of Walham
(1839), History of India (I—IV, 1830—35),
Storg of the Battle of Waterloo (1847) og Bio-
grafier af Sir Thomas Munro (1830), Lord Clive

(1848) og Warren Hastings (1841); den sidste

gav Macanlay Lejlighed til at skrive det be-
remte Essay, hvori han fielder en haard Dom
om G.s Arbejde. 1834 gjorde Lord John Rus-
sell ham til Kapellan ved Chelsea Hospital,

senere (1844) blev han Feltprovst (chaplain-
general) for de eng. Tropper og (1846) General-
inspekter for de eng. Militerskoler. 1857 ud-
gav han India and its Army, og 1850 havde
han begyndt Udgivelsen af en Hsekke nyttige

Skolebeger (G.s School Series) ; selv skrev han
til denne Rsekke bl. a. en Englands Historic
1862 udgav han en, paa Brialmonts Biografi

og hans egne Oplevelser grundet, Levnedsteg-
ning af Hertugen af Wellington ; desuden har
han skrevet en Andagtsbog for Soldater og en
History of the Bible (I— II, 1830—31). Lidt
efter lidt nedlagde han de fleste af sine Em-
beder, men beholdt en Prsebende i St Paul i

London. Han dede 9. Juli 1888.

Glenstrup Mariekloster, i Narrehald Her-
red, 7 Km. S0. for Hobro ved Glenstrup Se,

ogsaa kaldet Nerrekloster, var grundlagt
til Benediktinermunke o. 1261 af Svend Bo
og hans Hustru Inger Thott. I Begyndelsen
af 15. Aarh. var det ved at gaa til Grunde.
Klosterbygningeme vare forfaldne, og de faa

Mnnke, der endnu holdt til der, forsemte Guds-
tjenesten. Biskop Ulrik af Aarhus tsnkte paa
at skaffe Midler til Klosterstiftelsens Forny-
else, men overlod 1428 Klostrets Jordegods
til Erik af Pommern, som 1431 fik Pavens
Tilladelse til at overdrage det til Chartren-
serne, der vilde grundlsgge et Kloster i Tjrere-

by i Aarhus Stift. Denne Plan kom dog ikke
til Udforelse, og G.s Klostergods blev derefter

1446 overdraget til Birgittinerordenen og lagdes

1451 under Mariagerkloster. Selve Klosterbyg-

ningeme 1 G. havde Biskop Ulrik forbeholdt

Aarhus Domkapitel, som vistnok nedbrad dem
for at bruge Bygningsmaterialet andensteds.

Kun Klosterkirken er endnu bevaret som Sogne-
kirke (Daugaard, Klosterhistorie, 404 f. ; Kirke-

hist. Sml., 3. R. Ill, 170 f.). S. Af. G.
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228 Gletting — Glostrup.

Gletting, Benedict, der riraeligvis levede i

Basel, skal vaere Forf. til >Das geistl. Vogelge-

sangc (Ph. Wackernagel, Das deutsche Kirchen-

lied I, 808 f.) og til forskellige andre aandelige

Sange (Wackernagel IV, 157), bl. a. til >Ich

gieng eln mal spacieren<.

Glob. 1) Elav (Oluf), Biskop af Borglum,

hvem Jens Glob myrdede i Hvidbjerg Kirke i

Thy 1260, som Haevn for Praelatens ubarm-
bjertige og voldsomme Fremfaerd mod hans
Moder, skal have vaeret Drabsmandens ntere

Slaegtning. Om hans Ret til Bispesaedet havde

der vaeret fert heftig Strid baade hjemme og

for Knrien. Da Forgaengeren, Rudolf, indtraadte

1 Fransiskaner-Ordenen (1252), havde E., den-

gang Provst i Lover-Syssel i Aarhus Stift, inden
Konfirmationen ved Abels Hjaeip overtaget Em-
bedet. E. paastod at vaere kanonisk valgt >ved

Kompromis<, men jErkebispen havde nsegtet

at vie ham, da Aarhus-Bispen protesterede

mod Valget, eftersom E. var sat i Band. Valget

synes ogsaa tvivlsomt, da Kannikerne mod-
satte sig ham. E. begav sig til Rom, og op-

naaede efter sin Hjemkomst Vielse af Jakob
Erlandsens Haand. — 2) Lave G. besteg efter

Forgaengeren, Jakobs, Nedlaeggelse af Embedet
1396 Viborg Bispestol og havde i Begyndelsen

en heftig Strid med Biskop Peder af Borglum
angaaende Viborg Kapitels Rettigheder over
Menighederne til Kapellerne paa Laese. Efter

en delvis bevaret Protest af Aug. 1399 ses

det, at Biskop Peder ikke blot optraadte med
uhyggelig Voldsomhed mod 0ens Folk, ja lod

dede opgrave, men endog i selve Aarhus Doro-

kirke, medens flere Kolleger vare tilstede, og
under Messen, lod sine vaebnede Folk straebe

L. G. efter Livet. Denne fik dog en lang Em-
bedsgerning for sig og naevnes endnu 1427,

men trods sin Tilstedevaerelse ved vigtige poli-

tiske og kirkelige Forhandlinger, har han ikke
efterladt sig saerlige Spor af sin Virksomhed.
— 3) Niels G„ Biskop af Viborg 1478—98,
gjorde sig raest fortjent af Staten isaer under
Kong Hans, der brugte ham i politiske 0jemed.
Skiby-Kreniken roser hans Evner, men ikke
hans saedelige Karakter. J. O. A.
Gloria in excelsis, ogsaa kaldet Engle-

Hymnen, fordi Lk. 2, 14 danner Begyndelsen
til den, Andes i den rom., den ambrosianske
og den motsarab. Liturgi, og i Bearbejdelse i

vore Psalmebeger (>Psbog f. K. og Hjem< Nr. 3).

Grundstammen til denne Hymne gaar langt

tilbage, til en Morgensang, der Andes i de ap.

Konstitutioner VII, 47. Nogle have ment, at

Hilarius af Poitiers har oversat denne fra Grsesk
paa Latin og tillige oraarbejdet den. Fra
Gregor den stores Dage har den haft en fast

Plads i den rom.-kat. Liturgi, og ved Luther
(allerede i Formula missa) fik den Indgang i

den luth. Gndstjeneste.

Glorie, se Helgenglorie.

Glossa interlinearis, se Glosser.

Glossa ordinaria, se Glosser.

Glosser. Det gr. Ord yltoaaa (glossa) Tunge,
Sprog, Dialekt, bruges ogsaa som Betegnelse
for foraeldede og derfor uforstaaelige Ord, Pro-
vinsialismer og fremmede Ord, som traenge

til en Forklaring. Allerede i den klassiske

Periode har man indenfor den gr. Literatur
felt Trang til Forklaringer og Fortegnelser over

saadanne G., og fra Graekerne gik denne Sprog-

brug over til Romerne. Ordet glossarium ton-

kommer ferste Gang hos en latinsk Forf. i 2.

Aarh. e. Kr. Saerlig de bibelske Skrifter, som
havde almen Interesse, og som paa den anden
Side indeholdt saa mange Udtryk, der ikke

vare forstaaelige for alle, bleve Genstand for

glossematisk Behandling, de gr. glossa sacra,

hvori vi have Spiren til den senere Leksiko-

grafi hos en Hesykios, Fotios, Suidas, Phavo-

rinus. Men allerede flere Aarhundreder for

forekommer Ordet G. i en anden Betydning.

Medens nemlig yhacaa hos Graekerne betegnede

det Ord, som traengte til Forklaring, gik glaua

eller glosa hos Latinerne over til at betegne

selve den givne Forklaring, enten denne nu

bestod i et enkelt Ord eller i kortere eller

laengere Skolier. Den ferste, hos hvem denne

Forskydning af Begrebet forekommer, synes

at vaere Isidor af Sevilla. De enkelte Ord-

forklaringer anbragtes i Reglen mellem Linierne

(glossa intrinseea, interlineares), medens de

vidtlaftigere Skolier nedskreves i Margenen

paa vedkommende Haandskrift (glossa extrin-

seca, marginales) . Det naeste Skridt var at

samle hele Raekken af enkelte Glosser i en

fortlebende Tekst (glossa perpelua), som ogsaa

gik under Navnet glossa i Enkelttal. Den be-

romteste Samling af glossa marginaltt er

foretagen af Walahfrid Strabo, Abbed i Rei-

chenau (d. 849), og sammensat af historiske.

mystisk-allegoriske og moralske Bemaerkninger

og Forklaringer, hentede fra Alkuin, Ambro-

sius, Augustin, Beda, Cassiodor, Origenes, Kry-

sostomos, Gregor d. St., Haymo, Hesykios,

Isidor af Sevilla, Rabanus o. fl.; den var i

mere end 6 Aarhundreder glossa ordinaria.

>Eksegesens mestgangbare Vademecum* (Reuss).

Den vigtigste Interlinear-Glosse stammer fra An-

selm af Laon (d. 1117); den er dog ikke mer-

mest filologisk, som Tilfaeldet er med andre.

der mere have sproghistorisk Interesse, men
teologisk-mystisk, idet den naesten leksikalsk

indfarer Kvintessensen af Datidens opbyggelige

Eksegese ved at skrive de aandelige Slagord

oven over Biblens enkelte Udtryk. I mange

Haandskrifter er Vulgata overleveret tillige

med begge de naevnte Glosser. Endnu i en 3.

Betydning forekommer Ordet G., nemlig som

Betegnelse for saadanne Indskud, som fra Mar-

genen eller fra Pladsen mellem Linierne ere

komne ind i selve Teksten, for saa vidt man
da ikke foretrsekker at benaevne disse ved

Glossemer til Forskel fra de egentlige Glosser.

Opdagelsen og Udrensningen af disse Glosser

eller Glossemer fra Teksten er en af Opgaverne

for Tekstkritiken. — En Fortegnelse over den

herhen herende Literatur Andes i Kloster-

manns Artikel i R. E.» VI, 709 f. Sch. P.

Glossolali, se Tungetale.
Glostrnp, Nils Simonsson, Biskop i Oslo

1617—39, var Son af Praesten Hr. Simon Jens-

son i Glostrup ved Kbhvn (d. 1619); deraf

hans Navn. Han studerede i Kbhvn og Wit-

tenberg og tog 1612 Magistergraden ssteds.

Sagnet vil vide, at han gjorde sin Lykke ved

at overlade Christian IV sin ferste Forlovede

til Frille, hvorpaa han selv giftede sig med
hendes Soster. Forst blev han Spr. i Kege.

og det var i hans Embedstid, at den bekendte
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Histerie om >Kege Huskors« indtraf. 1616
blev han Sognepnest i Helsinger, men allerede

dct felgende Aar udnaevnte Kongen ham til

Biskop over Oslo og Hamars Stift, hvor han
forblev til sin Dod 1639. Glostrup viste sig

som Biskop ikke uvserdig til Kongens Gunst.

Han ses at have interesseret sig for Ophjaelp

>f en dygtigere Pnestestand, for en bedre kirke-

lig Disciplin, en ordentlig Bogfersel ved Praeste-

embedemc og en betryggende Opbevaring af de
gejstlige Arkiver. Men navnlig viede han Skolerne
og Ungdommens Krdmsundervisning sin Inter-

csse. Om Praesteskabets Hengivenhed for ham
vidner Tilnavnet >den gode Biskopc, som man
gav ham i Modssetning til hans Forgaenger Bi-

skop Sinning, som kaldtes >den onde Biskopc.

Hans efterladte Visitatsoptegnelser, de eneste,

som er os opbevaret fra nogen norsk Biskop i

17. Aarh., er af stort Vaerd for vort Kendskab til

Almnens religiose Oplysning i hans Tid. Til Glo-

straps Embedstid knytter sig Mindet om hans
Stifts Omregulering (1631), om Opfarelsen af

Oslo nimerende Bispegaard og Kristianias forste

Kirke samt Oprettelsen af Kristiania Gymna-
sium 1636 (Biografi af L. Daae i hans og
Huitfeldt-Kaas's Udgave af > Biskop Nils Glo-

strnps Visitatser i Oslo og Hamar Stifter 1617
-37, Kra. 1895). A. B.

GM, Saren, en Prsesteson fra Glud ved
Horsens, f. 1621, blev 1648 Spr. til Heje Taa-
strnp. Efter sin Hnstrus, Formandens Enkes,
Ded 1660 aegtede han det felgende Aar Liv-
medicns Dr. Poul Moths Datter. Hendes Sester

blev siden Christian V's Frille, og S. G. frem-
droges nu af sine beskednere Forhold. 1673
blev han Biskop af Viborg, 1675 Dr. theol.,

1679 flk han adeligt Vaaben. G. dede 1693
uden at have indlagt sig sserlig Fortjeneste af
sit Embede. Han tog Del i Revisionen af
Danske Lovs 2. Bog og var Dommer i Skils-

missesagen raellem Frn Marie Grnbbe og Palle

Dyre. J. O. A.
Gliisiag, Johann Otto, er fedt i Grevskabet

Delmenhorst, o. 1676. Han stnderede i Jena
og kom som Hnslterer til Kbhvn, hvor han
sammen med en anden tysk Student, Eber-
hard, blev Leder af pietistiske Konventikler,
der var begyndt hos et Par af Byens Borgere.
Han henfaldt snart i staerkt svterraeriske An-
skaelser med Foragt for Statsklrken og dens
Pnester. Han beskyttedes en Tid af Hofprest
tfitkens, men ogsaa han opgav ham, da For-
ordn. 2. Okt. 1706 forbad Forsamlinger i Hu-
sene af siersindede Personer. G. var dog den
Gang alt rejst til Kristiania, hvor han op-
traadte ligesom i Kbhvn. Biskoppen, Hans
Munch, var en svag Mand, der ikke tog sig af
Sagen, men Stiftsprovsten Jak. Lodberg paa-
kaWte Politiets Hjaelp mod G. og skrev til det
teol. Fakultet i Kbhvn om hans Vranglaere.
Han blev da indstsvnet for at give Oplysning
om sin Laere og om sine Tilhaengere, og som
Paige af denne Undersegelse forvistes han 1706
fra Kongens Riger og Lande. Siden levede han
nest i Hamburg og Altona. Her optraadte han
ikke saa voldsomt som i Kbhvn og Kristiania.
Han sluttede sig til de saakaldte >Gichtelianer<
eller Englebredrene, der tilstrasbte en englelig
Syndfrihed ved at lesrive sig fraal jordisk Lyst.
Han levede af at forfaerdige Ure og Instrumenter,

men udgav tillige Jak. BOhmes Skrifter med en
Biografi af Forfatteren og en Biblia pentapla, en
Sammenstilling af 5 tyske Bibeloversasttelser,

samt adskillig asketisk Literatur. Heller ikke i

Hamburg undgik han Forfelgelse. 1726 maatte
han flytte til Altona, hvor han dede 2. Aug. 1727.
Hans Optraeden i Kbhvn er ikke uden Betyd-
ning; den var det forste alvorlige Frembrud
af Pietismen i Danmark. L. K.
Gnadan, en Herrnhnter-Koloni ved Magde-

burg, blev grundlagt 17. Juni 1767. Fra G.s
>Unitatsbuchhandlung< udgaa de aarlige »La-
senerc (Bibelsprog). — Siden Juni 1827 har G.
vaeret Samlingssted for den af Praesterne Uhle
og Westermeier dannede G.er-Konferens for

de preuss. Lutheranere. — 1841 holdt de saa-

kaldte >Lysvenner< (se d. Art.), med Uhlich
i Spidsen, deres forste Forsamling i G., og
der organiseredes 17. April 1849 den luth.-

kirkl. Forening for Provinsen Sachsen.
Gnadenberg, en Herrnhnter-Koloni ved Bunz-

lau i Schlesien, blev grundlagt af M. Dober
1743. Derhen flygtede 1759 mange af de fra

Neusalz an der Oder fordrevne Herrnhuter.
Byen led meget 1 Syvaarskrigen. Nu har den
en bekenkt Pensionsanstalt for Drenge og
Piger.

Gnadenfeld. 1. Herrnhuter-Koloni ved Cosel

i Schlesien, grundlagt 1766. 1818 blev Bredre-

Seminariet i Barby (I, 404) henlagt til G. —
2. Tysk Koloni i Rusland i Guvernementet
Taurien, anlagt 1835 af wurttembergske Ud-
vandrere.

Gnadenfrei, herrnhutisk Koloni ved Reichen-

bach i Schlesien, grundlagt 1743, er bekendt
af en stor Opdragelsesanstalt for Pigeborn.

Gnaphens, Wilhelm (Willem van de Volders-

graft, Fullonius), nederl. Humanist, f. i Haag
1493, var farst Rektor for Gymnasiet i sin

Fedeby, senere (1535—41) i Elblng. Hertug
Albrecht (I, 48) kaldte ham til Kftnigsberg, og
der var han (1544—47) Rektor for Byens Pae-

dagogium. I Preussen oplevede han mange
Kampe og blev navnlig af Staphylus og andre
anklaget som Kaetter (Gendeber). Han blev

afsat og flygtede til 0st-Friesland, hvor Grev-

inden, paa Johan a Lascos Anbefaling, ydede
ham et Fristed. Han dode i Norden i Fries-

land 29. Sept. 1586.

Gnesen (Gnesna, paa Polsk Gniezno), Hoved-

staden i Stor-Polen og ntest Posen Polens

aeldste By, er jErkebiskopperis Residens, hvor
de polske Konger indtil 1320 bleve kronede.

Domkirken i G., hvor Adalbert af Prag (I, 23)

blev bragt til Hvile, var et beremt Valfartsted,

og Adalberts Broder og Ledsager, Radzyn fGan-
dentius), blev o. 1000 G.s forste jErkebiskop.

TU iErkesasdet G. horte tidlig Lydbispedem-
merne: Kolberg, Breslau og Krakan, senere

ogsaa Posen (indtil 1821, se I, 623, Art. De
salute animarum), Kamin, Lebus, Wilna o. a.

Efter Polens sidste Deling, og navnlig efter

1821, har iErkebiskoppen i G. kun en Lyd-

biskop, Biskoppen af Culm. Blandt jErke-

biskopperne i G. maa isaer maerkes: Krenike-

skriveren Martin (Polonus), der 1279 dode i

Bologna, paa Hjemrejsen til G.; Jaroslav
Bogoria Skotnicki (1342—74); Theodor
Potocki (1723—38), »den store Primast;

Martin Dunin (I, 687); Miecislav Ledo-
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230 Gnesen — Gnosticisme.

chovski (1866—86), der blev afsat 1874 (se

Art. Ledochovski); Julias Dinder (1886—91)
og Florian Stablevskl (fra 1891).

Gnosticisme. Ordet »Gnosis< (Erkendelse)

brugtes i Oldkirken om Bestnebelserne efter

at trsenge ind i Evang.s Kerne, Frelsesraad-

alutningens Hemmeligheder. I den efterapo-

stolske Tid fremkom en vidtforgrenet Bevsegelse,

hvii Tilhsengere ved Anvendelsen af bedensk
Magi og Speculation selv mente som de rette

Gnostikere at besidde en hejere Krdmsforstaaelse

end den almindelige K. K. gjorde energisk

Front mod denne ifievddwfios yvtoais (1 Tim.
6, 20), og Forkastelsesdommen over denne for-

mentlige Erkendelse gav sig senere Udtryk i

Navnet G. Forudsntningen for G.s Fremkomst
var den Synkretisme, som var begyndt langt

tidligere, og som ikke blot flk Grekere og
Romere til at knsele for 0stens Guddomme,
men ogsaa paa mange Maader drag Israel med
sig. Den helleniske alexandrinske Jadedom er

dog vistnok kun Parallel, ikke Opbav til G.,

som derimod havde nsrmere Forlebere i Sy-
rien og Palsestina (Essenerne?), og is«r blandt
Samarias Blandingsfolk, hvorfor det ikke er

nogen Tilfeldighed, at Kirkefaedrene enstem-
mig udlede G. fra Simon Mager (Ap. G. 8).

Spor af, at en balv kristelig Blandingsreligion
var i Frembrud, finde vi i forskelllge Former
og mere eller mindre klart i nogle nytestl.

Skrifter(Kol.,Pastoralbrevene,Johannesbrevene,

Jud. og 2 Pet., jvfr. Job. Aab.s Nikolaiter). I

forste Halvdel af 2. Aarh. finde vl G. i mang-
foldige Egne af K. I mange Henseender har
den nyere Forskning stillet G. i en ny Be-
lysning, men dog er meget saa usikkert, at
en kortfattet almindelig Skildring af G. maa
nsjes med visse Hovedpunkter. Sserlig Vanske-
lighed voider Klassificeringen af de enkelte
Sekter, ja denne maa betegnes som haables
at gennemfare i Enkeltheder, dels fordi vi om
mange knn vide lidt mere end Navnet (saa-

danne nssvnes derfor i Reglen ikke i denne
Art.), dels fordi nogle Sekter glide over i hver-
andre, medens andre ere saa forskellige, at

man kan tvivle om Retten til at sammenfatte
dem under Navnet G.

Fremskridtet i den nyere Forsknings For-
staaelse og Vaerdssettelse af G. er sket ved, at
man stiller sig mere kritisk overfor Modstan-
dernes Beretninger, som jo hverken kunne
antages at vaere helt upartiske eller nogen-
lunde forstaaende. Vi besidde et stort Antal
Beretninger om G. fra Modstandere, dels he-
denske (Kelsos, forsaavidt hans Udtalelser ere
bevarede, Plotinos), dels navnlig kirkelige (isaer

Justinos, Hegesippos — disse Ftedres htere-

seologiske Skrifter ere dog knn bevarede frag-

mentvis — Hippolytos, Irenseos, Tertullian,

Klemens fra Alexandria, Origenes, Epifanios,
Theodoretos). Tidligere var man nsesten ude-
lukkende henvist til disse Modstanderes Efter-

retninger, men i nyere Tid er der, foruden
en Rtekke apokryfe Evangelier, Apostelbistorier
o. 1., hvor den gnostiske Farve er mere eller

mindre kendelig (se Apokryfer I, S. 116 f.),

fremdraget nogle paa Koptisk bevarede gno-
stiske Skrifter, nemllg Pistis Sophia (over-

sat paa Latin og udgivet af M. G. Schwartze
og I. H. Petermann 1851), de 2 Jeu-Beger (Jeu

er et Gudenavn) samt et spekulativt, titellast

Vaerk (sammen med Jeu-Begerne udgivet og

oversat af C. Schmidt i >Texte und Unter-

snchungen< VIII, 1892).

En lille Gruppe af Gnostikere (de gnostiske

Ebioniter, Elkesaiterne og Kerinthos) vare je-

disk farvede, men gennemgaaende var det en

hedensk Verdensbetragtning, der i G. sammen-
smeltede med Krdm. Hvor staerkt antijedisk

denne Tangegang var, sesaf, at man ofte negtede,

at Jedegnden var den hejeste Gud. Ud fra dennes

Dyb (/S»#o?, Ineffabilis) er stremmet en Reekie

iEoner (halvt personlige, halvt upersonlige Aan-
der eller Ideer), der hare med til det guddomme-
lige Pleroma, men den materielle Verden er

ordnet af et lavere eller ondt Vassen, Demiur-
ge n, der hyppig identificeres med Jedeguden.

Her viser sig altsaa en skarp Dualisme mellem
Aand og Materie og disses Guder. Karakteristisk

er tillige den panteistiske Farve i Gndsbegrebet
og den denned i Forbindelse staaende Emana-
tionshere (naar Hippolyt tilltegger Basilides en

Evolutionslare, strider dette ikke blot mod
gnostisk Tankegang i Almindelighed, men ogsaa

positivt mod andre patristiske Efterretninger,

ja hos Hippolyt selv). Den menneskelige Sj«l

laenges efter Forlasning fra Materien. Denne
Forlesning sker dels ved Askese, dels ved

Gnosis. En pessimistisk Verdensflugt er den

naturlige Falge af at nsegte, at Verden er Gads
Vasrk ; derfor maa de afskyelige Udskejelser hos

visse Sekter, som ikke blot Kirkefaedrene dvele

ved, men som ogsaa de bevarede gnostiske

Skrifter bektempe, ikke anses for et konse-

kvent Udtryk for den gnostiske Tankegang,
men er det almenkendte Faenomen, at Askese

ofte slaar over i Libertinisme. Den moralske

Livsvandel, der krceves for at naa Forlesningen,

er dog naermest kun Betingelse for at opnia

det egentlige Frelsesmiddel, Gnosis, Erkendelse

af Mysterierne. Tidligere opfattede man over-

vejende denne Gnosis som teoretisk, en

religionsfilos. Verdensbetragtning. Denne For-

staaelse stammer fra KirkefsBdrene, som dog

ogsaa betone, at Gnostikerne virkede ved Magi

og Trolddom (jvfr. Udledningen af G. frt

Simon Mager). I nyere Tid har man imidlertid,

vejledet af de gnostiske Skrifter, indset at

Gnosticismen ikke alene er en Religionsfilosofi

med fantastiske, om end digterisk skanne og

dybsindige Ideer, og dens Samfund ikke alene

filos. Skoler, men at den ferst og fremmest
er en praktisk Religion, rigtignok af stasrkt

overtroisk Art, og dens Samfund Kultusfor-

eninger, Sidestykker til de antike Mysterier,

isasr Mitra-Mysterierne. De Mysterier, som
Gnostikeren skal have Indsigt i, ere Maaderne,
hvorpaa Sjaelen kan komme las fra Verden og

gennem alle Himlene (nogie Sekter talte 365)

med deres Arkonter og ^Eoner naa ind til Gad.

Derfor maa nan kende Navnene paa disse Ar-

konter og de Trylleformularer, som i hvert

enkelt Tilfselde skal anvendes. Desuden maa
han underkaste sig de hellige Vielser og Sa-

kramenter, som taenkes at virke ex opere ope-

rate. Hos nogle Sekter gaves der 3 Slags Daab
(Vanddaab, Ilddaabog Aandsdaab), samt, maaske
i Forbindelse hermed, Nadver med Bred og

Vand.
Denne praktisk-magiske Side er nsesten ene-
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herskende i Pistis Sophia og Jeu-Bogerne. Der-
imod flnde vi den mere spekulative Side 1 det
tredje af Schmidt udgivne koptiske Skrift og
i de store Systemer som Basilides's og Valen-
tinos's. Gnosis er derfor den forlosende Er-
kendelse, men hos nogle Gnostikere set v«-
sentlig praktisk som Kendskab til de nedven-
dige TryHefonnularer og Tryllemidler, hos
andre mere som en intellektuel Forstaaelse af

Tilvserelsens store Drama, nemlig, som allerede

Tertullian fremhaever, Sporgsmaalene: unde
malum (reelt = Materien) el quaref unde
homo el quomodof el quod maxime propoiuit

Yalentinus, unde deusf Men i begge Former
er Gnosis kun for de udvalgte, indviede. Der-
for kan baade Pistis Sophia og Basilides sige,

at Aabenbaringen kun er for en blandt tusinde

og to blandt titusinde. Ligesaa aandsaristo-

kratisk er Valentinianernes Inddeling af Meu-
neskene i Hylikere, som belt vare materielle,

Psykikere, som maatte nojes med Tro (saa-

ledes var det med de almindelige Kristne) og
Pneumatikere, der alene naaede Gnosis.

Som den eneste, der kunde bringe >Gnosis
af den usynlige Gnd ved de skjulte Mysterier<

(I Jen) fremhasvedes Kristus, og Krdm. saas,

sxrlig modsat Jededoramen, som den absolute

Religion. Men det er ikke den historiske Jesus-

skikkelse, der er Forloseren. Nej, hans Person
opfattes doketisk, idet man enten i god Over-
ensstemmelse med den dualistiske Tankegang
adskiller mellem Mennesket Jesus og ^Eonen
Kristus, der har forenet sig med ham i Daaben
(nogle Gnostikere holdt Fest paa Kristi Daabs-
dag), men forladt ham far Lidelsen, eller an-

tager, at Kristus kun har ifort sig et Skin-

legeme, eller bestemraer hans Lidelse paa en
saadan Maade, at dens Begreb ophseves. Frelses-

kendsgerningerne tabe al Betydning; Jesu Ger-

ning bestaar i at meddele Gnosis, saerlig i

Tiden mellem hans Opstandelse og Himmel-
fart, der karakteristisk nok ganske overskygger
hans Liv i Kodet og udstnekkes kenge (i

Pistis Sophia i 12 Aar). For at paavise deres

Lares Oprindelse fra Kristus paaberaabte G.

sig dels apostolske Skrifter, aegte (saerlig Job.
og Ef. og Kol.) og falske, dels Trosregler og
hemmelige Overleveringer.

Forlesningens Maal var Sjaelens Befrielse fra

Materien. Kedets Opstandelse var en ganske
umulig Tanke for G. ; dette Led i Trosreglerne
fortolkedes derfor spiritualistisk. Dualismen
tillader ikke heller ved Verdens Ende nogen
Forsoning mellem Aand og Materie. Derfor
forkastedes ikke blot de jodiske sanselige Fore-
stillinger paa Eskatologiens Omraade, men alt

det realistiske 1 Urkristeudommens Fremtids-
haab, ogsaa Kristi Genkomst.
Trods Gnostikernes, af flere nyere Teologer

ivrigt forsvarede, Krav paa at vsere Kristne,

have de dog ved at nasgte, at Verden er Guds
Vterk, ved at prsedike et Evang. om en blod-
les Skygge som Forloseren for de vise og for-

standige og ved med Overskaerelsen af Baandet
mellem den gamle og den nye Pagt at udrense
det realistiske i den aeldste Menigheds Tro og
Haab, sat sig saaledes i Modsaetning til den
«gte Krdm, at den seldste K. i dem maatte se

Antikrister. Paa den anden Side er der dog
saa megen saglig og formel Tilslutning til

Krdm., at G. for Kelsos fled sammen med
den store K., og at Nyplatonismen igennem
Plotinos aabnede en skarp Kamp mod G. Om
Oprindelsen til de hedenske Elementer i G.
feres der staerk Strid. Fra den ene Side menes
G. at va?re opstaaet i Syrien og Mesopotamien,
ved Paavirkning fra babylonisk, persisk og
mandseisk Religion, men senere graeciseret ved
sin Fremtraengen mod Vest (saaledes Kessler,

Loofs, Kruger og saerlig Anz, der soger at paa-

vise, at Centrum i G. er Laeren om Sjaelens

Opstigen forbi de 7 Arkonter til Pleroma, og
at denne Laere haenger sammen med baby-
lonisk Magi og Astrologi [Arkonterne oprindelig
= Planeterne]). Paa den anden Side paavises

Sammenhtengen med gr. Mysterievaesen og Filos.

;

de Orientalske Elementer skulle farst vsere

naaet til G. gennem Graekerne, og G. er saa-

ledes Krdms akute Hellenisering (Harnack,
Schmidt). Meget taler imidlertid for, at den
store Gruppe, som, fordi Slangen hos dem
spiiler en vis Rolle, noget misvisende sammen-
fattes nnder Navnet den ofitiske, oprindelig

har haft orientalsk Oprindelse, og at gennem
den orientalske Elementer ere gaaede over i

andre Sekter. En af de seldste Former af den
ofitiske Gnosis finde vi hos Naassenerne (af

det semitiske Ord nahas = Slange), fra hvem
Hippolyt har bevaret en smuk Hymne. De
Barbelo-Gnostikere (Barbelo er et Gude-
eller Gudindenavn), som Irenaeos skildrer, vise

derimod allerede staerk Paavirkning fra gr.

Panteisme. Ofiterne falde i en Meengde Sekter,

hvoraf nogle (som Nikolalter og Kainiter) vare

libertiniske, andre (som Severianere og Sethi-

anere) asketiske; fra en asketisk-ofitisk Gnosis

stammer de bevarede koptiske Vaerker. Staerk

gr. Paavirkning finde vi hos Basilides og
navnlig i Valentinianernes vidtforgrenede

Sekt. Syreren Bar-Daisan inddrager der-

imod atter orientalske Elementer. Ren gr.

(platonisk) er Karpokrates i Alexandria;

omvendt er Manikaeismen saa orientalsk,

at den vel kan regnes for en Ofiterne nser-

staaende Retning, men paa den anden Side
ogsaa kan kaldes en ny Religion (se Kessler*

Art. Mani i Herzogs Realencykl. 2. Aufi., der
har gjort Epoke paa dette Omraade). For En-
kratiterne er det praktisk-saedelige (Askese)

i den Grad Hovedsagen, at man trods deres

Dualisme kun uegentlig kan regne dem til

Gnostikerne. Det samme gaslder Mark ion,
der vilde vaere den eneste aegte Pauliner, men
fuldstaendig sonderrev Baandet mellem Lov
og Evangelium og, tildels i Tilslutning til

Kerdon, Uerte Dualisme og Doketisme, dog
ikke i Form af et egentligt System.
Dersom man med Harnack (se Art Dogmehist.

I, S. 659) i den kirkelige Lsereudvikling ser

Krdms sukcessiveVerdsliggorelse (Hellenisering),

da vil man i G. finde det samme i akut Form
og 1 Gnostikerne de ferste Teologer. Unsegte-

lig Andes der baade i hele den intellektuali-

stiske Kdmsbetragtning (ogsaa bag den gnostiske

Magi ligger Intellektnalisme) og i mange Enkelt-

heder Fasnomener, der ofte senere har vist sig

skaebnesvangre indenfor K. Men man kan
paa ingen Maade udlede den kirkelige Dogme-
udvikling af G. G.s Betydning for Kirken ligger

navnlig i at have fremskyndet og nodvendig-
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gjort den allerede for begyndte Udvikling af,

hvad der for K.s Mteud var den rette Gnosis,

og hvilke dens Normer vare (Trosregel og Skrift).

G. har utvivlsomt haft stor Betydning ved at

stille Problemet om en nytestl. Kanon. Det
tilkom nemlig Gnostikerne, som fremforte hid-

til ukendte Lterdomme, at bevise deres Lseres

apostolske Oprindelse; derfor maatte de ferst

sage at paavise deres Lrere i de apostolske
Skrifter (Basilides 24 Beger Fortolkninger til

>Evangeliet<, Valentinianeren Herakleons Kom-
mentar til Joh.). De anvendte, raed Undtagelse
af Markion, hertil en vild Allegori, som nser-

mest maa have manet Kirkefsedrene til sterre

Besindighed. De maatte endvidere i bevidst

og skarp Form stille Sporgsraaalet om N. T.s

Omfang (Markion), og endelig prodncerede'de
en Msengde apokryfe Skrifter, som under apo-
stolske Navne vandt Indgang i den store K.
Den aandsaristokratiske G. har i Reglen ikke

formaaet at danne Menigheder, og K. saa klart,

at den ved at styrke Menighedsorganisationen
med Eplskopatet som Midtpunkt vilde skserpe

sine Vaaben. Trods den heftlge Kamp holdt
G. sig dog henge, ja da Maniksismen trsngte
imod Vest, formaaede den i sidste Halvdel af

4. Aarh. at holde endog en Augnstinus i sine
Garn i 9 Aar. Og helt op i Middelalderen
tneffe vi Gengangere af den f. E. Paulikianere,

Bogomiler, Katarer osv. (Fr. Nielsen, Oldkirken,
2. Udg. 1893; A. Harnack, Lehrbuch der Dogmen-
gesch., I, 3. Opl. 1894; A. Hilgenfeld, Die Ketzer-
gesehichte des Urchristenthums, 1884, heri Af-

tryk afde sidste kirkelige Htereseologer ; W. Anz,
Zur Frage nach dem Ursprung des G. i >Texte
und Untersnchnngenc, XV, 1897). V. A.
Gnnpssn, Erik, en Mand af isl. Sltegt med

Tilnavnet >Upsi< skal som Biskop (Misslons-

biskop?) vare kommen til Gronland 1112, vi

vide ikke hvorfra. 1121 forlod han atter Gron-
land og gik til de Kristne i Vinland, men fra

denne Frerd synes han ikke at vtere kommen
tilbage. Efter hans Bortgang foreslog Hev-
dingen Sokke Thoresson, at Bonderne paa Gran-
land skulde strobe efter at faa en Bispestol

oprettet paa Landet.
Goab, et ubekendt Punkt i Jerusalems N«r-

hed Syd for Byen (Jer. 31, 39).

Goar, Mlssionser ved Nedre-Rhinen, skal
efter en, i det hele lidet trovrerdig, Helgen-
kronike fra 9. Aarh. (Acta Sanct. Jul! II, 333 f.)

have tilhert en anset aqvitansk Familie. Le-
genden forteller, at Bisped. Trier 2 Gange blev
ham tllbudt, men at han afslog Tilbudet og
blev i sin Celle til sin Ded (6. Juli 575). Byen
St Goar (mellem Koblenz og Mainz) og St.

Goarshausen ere opkaldte efter ham.
Goar, Jacques, lard Dominikaner, fodtes i

Paris 1601. 1619 traadte han der ind i Do-
mingos Orden, og Aaret efter aflagde han Loftet.

Efter 6 Aars Stndier blev han Lsesemester i

Tonl, og 1631 sendte Ordens-Generalen Ridolphi
ham til Osterland, for at han der skulde studere
den groeske patristiske Literatur og navnlig
Liturgierne og Kirkeskikkene. Han blev i

0sten 8 Aar og havde i den Tid fast Ophold
paa Kios som Prior for 0ens Dominikaner-
Konvent. 1640 vendte ban tilbage til Italien

og blev Prior for Dominikaner-Konventet ved
5. Sisto. I Rom levede han i noje Forbind-

else med Leo Allatius (I, 55) og flere Basili-

anere (I, 232). 1642 boede han i Paris som
Novitsemester ; 1643 vendte han tilbage til

Rom, men snart efter fik han fast Ophold i Paris.

Han dode 23. Sept. 1653. Foruden Eucholo-
gium Groecorum (1647), et vigtigt Hjaelpemiddel
ved Studiet af Graskernes Liturgi, har han
udgivet flere gr. Fsedre og Historieskrivere, der
bleve optagne i den venezianske Udgave af de
byzantinske Historieskrivere. Han efterlod i

Manuskript Forarbejder til Udgaver af Bla-
stares's Kanon-Samling og af S. Syropulos's
Skildring af Florentiner-Konciliet.

Gob, et Sted, hvor David slog Filisterne 2
eller 3 Gange (2 Sam. 21, 18. 19 og utvivlsomt
ogsaa i V. 16, hvor »Jisbi-benob« med en let

iEndring af Wellhausen o. a. overssettes: de
lejrede sig i G.). 1 Kron. 20, 4. 5 har ikke
Navnet G., men i V. 4 Geser, som dog Dieppe
kan komme i Betragtning overfor det gentagne
G. i 2 Sam. L. G.

Gobat, Samuel, f. 26. Jan. 1799, Son af
frorame Bonder i Jura i Bern, kom 1819 efter

et religiost Gennembrud til Missionsanstalten
i Basel, studerede 1823—24 Arabisk i Paris
og sendtes 1825 til England for at blive Mis-
sionser under Church Miss. Soc. Dette nd-
sendte 1826 G. og Kugler (ogsaa fra Basel) til

Habessinien. Efter et ltengere Ophold i iEgyp-
ten og Jerusalem naaede G. sit Bestemmelses-
sted 1829 og blev vel modtaget af Fyrsten i

Tigre, Sabagadis, og rejste 1830 til Gondar,
Habessiniens kirkl. Hovedstad. Men Kugler
dode, og Krigsuroligheder og Sygdom drev G.
hjem 1833. Efter at vsere bleven gift med
Zellers Datter i Beuggen drog G. ud paa ny
1834 og var i Habessinien 1835—36 under ved-
holdende Sygdom, der fulgte ham under en
lidelsesfuld Hjemrejse til Europa. Han gik
saa 1839 til Malta for at hjselpe ved litenere

Arbejder, og kaldtes berfra 1846 ved Kong
Fr. Wilhelm IV af Preussen til det for Eng-
land og Preussen fselles Bispeembede i Jeru-
salem (I, 840), hvor han dode 20. Okt. 1879.

Han virkede meget for Oprettelse af Skoler i

Pahestina, og Church Miss. Soc. begyndte paa
hans Tilskyndelse en Mission der 1851, men
1050 eng. Kirkemtend nedlagde 1853 en skarp
Protest imod hans >skismatiske< Fsrd og hvad
de kaldte hans >Proselytmageri< over for den
gr. Kirke. Fra G. skriver sig vaesentlig de
tyske Evangelisationsbestnebelser med Hospi-
taler, Bernehjem m. m. i Jerusalem (S. G.r

sein Leben und Wirken, Basel 1884). V. Sn.

Gobel, Jean Baptist Joseph, iErkebiskop af
Paris, fodtes i Ovre-Alsace 1. Sept 1727 og
blev opdraget 1 Collegium Gennanicum i Rom.
1772 blev han Biskop af Lydda i. p. og Vie-

biskop hos Fyrstebiskoppen af Basel; 1789 var
han Ombud for Prasteskabet i Nationalfor-

samlingen, og 13. Marts 1791 blev han af 500
Vslgere valgt til konstitutionel iErkebiskop af
Paris, Ovre-Marne og 0vre-Rhinen. Han op-
traadte meget radikalt og talte endog 7. Nov.
1793 for Kristendommens Afskaffelse; derpaa
nedlagde han sin Vserdighed i Konventets
Hsnder. Han faldt imidlertid 1 Unaade hos
Robespierre, og 13. April 1794 maatte han be-
stige Skafottet (Pressens^, L'eglise et la revolu-

tion francaise, 3 6d. 1889, 189. 321 f.).
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Goch, Johann von, en af de saakaldtenederl.
Forreformatorer, bed egentlig Pupper eller Ca-
pupper og bier fedt i Byen Gocb i Geldern i

Beg. af 15. Aarh. Han bar rimeligvis gaaet i

Skole bos Bredrene af Faelleslivet i Zwolle.
I Dec. 1454 blev han immatrikuleret i Kdln.
1459 grundede han Klostret Thabor ved Ma-
lines for Augustiner-Kanonisser, og det fore-

sted han til sin Ded (1475?). Maaske har han
en Tidlang studeret i Paris, og maaske har
han vteret Forstander for Fraterhnsene i Har-
derwyk og Gonda. Ferst 1521 ndkom hos M.
Hillenius i Antwerpen hans Hovedskrift: De
libertate Christiana, udg. af Corn. Grapheus.
Kun med Urette kan han kaldes >Forreforma-
tor« (jvfr. Ritschl, Rechtfert. und Versohn. I,

142); thi m. H. til Lteren om Retfaerdiggor-
elsen staar han helt paa middelalderlig Grand.
Over for Skolastiken forholder han sig eklek-
tisk, men han er stserkt paavirket af den no-
minalistisk-kvietistiske Mystik. Ferst og frem-
mest var han en Discipel af Augustin (O.

Clemen, J. P.. v. G. 1896).

Gode, det hojeste. Ved dette Navn betegnes
allerede fra Oldtiden det hojeste Formaal for
den saedelige Virksomhed, saavel den enkeltes,
som Slsgtens. Det er Mart, at der hermed
ikke kan betegnes noget enkelt Livsgode, thi
hvor dyrebart end et saadant kan vaere, og
hvor hej Pris der ssettes paa det, vilde det
jo knnne blive endnu hejere og endnu mere
nerdifuldt, om der til dette fojedes et eller
flere andre Goder. Det h. G. maa altsaa
vtere en Totalitet, der omfatter alle Goder,
saaledes at intet enkelt Gode udelukkes derfra.
Fremdeles kan det h. G. ikke tilfalde nogen
enkelt alene eller vrere Genstand for hans iso-

lerede Virksomhed eller Nyden, da begge disse
ere betingede af de Samfundsvilkaar, hvornnder
den enkelte lever. Hermed bliver det h. G.
altsaa Totaliteten af alle Livsgoder, som
erhverves ved hele Samfundets saedelige Virk-
somhed.
Det h. G. har saavel en indre snbjektiv, som

en ydre objektiv Side. Den ferste er den
sedelige Virkcn, der ltegger sig for Dagen dels
som en Sindstilstand, dels som en Virksom-
hed, altsaa det Godes Virkelighed i den enkelte
d. e. Dyden, der atter ndfolder sig i en Rsekke
af enkelte Dyder. Vi kalde Dyden for bonum
mpremum, fordi den maa vtere hojeste For-
maal for den enkeltes saedelige Straeben. Den
objektive Side af det h. G. er Tilstedevaerelsen
af saadanne ydre Livsvilkaar og Goder, som
ere Betingelse for, at den saedelige Virksomhed
kan gaa uhindret for sig. Denne Fuldend-
clsens Tilstand kaldes for bonum consummatum.
Rent formalt bliver det h. G. at bestemme

som den omfattende Enhed af alle Dyder og
alle Livsgoder eller Vserdier: som Enheden af
Dyd og Lyksalighed. Naar det tages i absolut
Forstand, bliver det den Tilstand, hvor alt er
faldstaendlg gennemtraengt af det gode, hvor
alle Dyder, Kaerlighed, Ydmyghed, Retfaerdig-
hed osv. ere virksomme, og hvor alle Livs-
goder, Sundhed, Velstand, iEre, Familielykke
osv. ere nhaemmede tilstede. Tanken herom
er den skjnlte Drivfjeder for al menneskelig
Handlen, idet denne gaar ud fra 0nsket om
at forbedre sin egen eller andres Tilstand og

derved komme Virkeliggerelsen af det h. G.
naermere. Paa Grand af den Indskraenkning,
som Menneskelivet er underkastet, og den store

Ufuldkommenhed, hvorunder det lider, vil det
h. G. aid rig kunne virkeliggeres i sit fulde
Omfang under de nuvserende jordiske Livs-

vilkaar, men der vil knn finde en stigende

Tilnaermelse Sted. En virkelig Fuldendelse vil

det h. G. ferst kunne naa 1 en hinsldes Til-

vaerelse, hvor de Hindringer og Skranker, som
her stiUe sig i Vejen for det, ere fjernede.

Disse formale Bestemmelser af det h. G.
ville ferst faa deres reale Livsfylde ved en
religies Grundlaeggelse. Enheden af den stede-

lige Straeben og de ydre Livsgoder eller En-
heden af Dyd og Lyksalighed vil ikke kunne
naas ved den menneskellge Virksomhed alene,

eftersom Mennesket staar afmaegtig overfor Na-
turordenen, der betinger Livsgoderne. Her maa
altsaa sages en hejere Magt, der kan styre baade
den menneskelige Virken og Naturordenen saa-

ledes, at begge komme i Harmoni med hinanden.
En saadan hejere Magt finde vi kun i Gud, der,

som den almaegtige Visdom og Kaerlighed baade
kan og vil fere Tilvaerelsen frem mod sin Fuld-
endelse og derigennem virkeliggere det h. G.

i sin fulde Udstraekning. Efter hvad ovenfor
er bemarket, vil dette ferst kunne ske i en
hinsides Tilvaerelse, og til Tanken om Gud
slutter sig derfor Tanken om Udedelighed.
Medens den graeske Filosofi fornemmelig

gennem Platon og Aristoteles flk fastsat de
formale Bestemmelser af det h. G.s Begreb,

har det ferst faaet sin reale Livsfylde i det
kr. Begreb af Guds Rige, som vi finde det
udviklet i N. T. Dette bliver da den alt

omfattende saedelige Totalitet, som ndformes
paa Grundlag af Naturordenen, der danner Be-
tingelsen og Grundlaget for det menneskelige
Aandsliv, men atter skal saedelig bearbejdes af

dette og derigennem leftes op i en hejere Til-

vaerelse. Indenfor Gudsriget faar de jordiske

Livsgoder deres Plads saaledes, at hint er det

absolute Gode, for hvilket alt andet skal gives

hen (Mt. 13, 45—46), disse ere derimod de rela-

tive Goder, hvis sterre eller mindreVterd det

bliver den kristelige Ssedelteres Opgave at be-

stemme. H. S.

Gode Gerninger, se Gerninger (S. 200).

Godebald blev i Sven Tjugeskaegs Tid ind-

kaldt fra England for at virke som Biskop
paa Sjaelland og i Skaane. Lund og Roskilde
blev nu Midtpunktet for kirkeligt Liv i 0st-

danmark, og G.s Virksomhed strakte sig ogsaa
til Geterne. Lunde-Kirken vedblev at mindes
hans Aarsdag. Efter en engelsk Kilde skal han
vaere ded 1004, men Rimellghed taler for, at

han levede en Rsekke Aar endnu; ferst 1022
naevnes Gerbrand som Biskop i Roskilde. J, O.A.
Goderstad, Lars Olsen, Laerer og Laegprae-

dikant, f. 1841. Fra 1872—83 virkede han som
Indremissionaer i Arendal og redigerede ssteds

Opbyggelsesbladet »ZionsVaegterrest«. Fra 1883
har han vseret Laerer ved den kommunale Mid-
delskole i Tvedestrand. Han bar udgivet flere

Skrifter, mest af opbyggelig Art. A. B.

Godeskalk, se Gottschalk.

Godet, Frideric Louis, reformert Teolog,

fedtes i Neuchfitel 25. Okt. 1812. 5 Aar gl.

mistede han sin Fader, Advokat Paul G.; gen-
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nem sin fromme og fremragende Moder Eu-
sebie f. Gallot og ved Prsesten James du Pas-

quier modtog han tidlig en religies Paavirk-

ning, som senere uddybedes ved Ltesningen af

Zinzendorfs og Spangenbergs Liv. 1831—35
studerede han Teol. i Neuchatel, Berlin og
Bonn. Foruden Steffens, Schleiermacher, Tho-
luck, Nitzsch og Hengstenberg var det navnlig

Neander, som fik Betydning for hans Udvikling.

Endnu i sin hoje Alderdom skriver ban, idet

han vier sin nytestl. Isagogiks 1. Bind (1893) til

Neanders Minde: >Det er dig, som har fart

mig ind i Studiet af N. T. ... Indtil min
sidste Time vil jeg velsigne Mindet om dine
Forelsesninger i Auditoriet med over 360 Til-

herere og om mine Samtaler med dig«. I nser

Forbindelse stod han ogsaa med O. v. Gerlach
(se S. 199). Fra 1836 var G. et Par Aar Hjselpe-

prsest i sin Fedeegn. 1838 blev ban Lsrer i

Berlin for Arveprins Wilhelms Son, den senere

Kejser Friedrich III. 1845 begyndte han atter

gejstlig Virksombed, forst i et Nabosogn og
fra 1851 i Neuchatel selv, men var samtidig
fra 1850 Prof, i Teol. ved Akademiet ssteds.

Med sine mangesidige Interesser havde han
foruden teol. Studier dyrket Geologi og Etno-
grafi, udgav forskellige Lserebeger i Geografl,

arbejdede sammeu med Fr. de Rougemont i

>Selskabet for Overssttelse af tyske kr. V«erker«

og udfoldede ved Siden af sit Professorat en
vidtstrakt og velsignelsesrig Pnestegerning,
hvorfra han medbragte den Grundsaetuing, at

ingen bar vrere teol. Prof, uden forst at have
vseret Priest. 1866 nedlagde han for bestandig
sit gejstlige Embede og helligede sig ganske
til Pwestelsererens og Videnskabsmandens Ger-

ning. Da der i 1873 blev givet en ny Kirke-
lov, som erkherede enhver stemmeberettiget
Statsborger uden Forskel for Medlem af K. og
indforte ubunden Prasstefrihed uden nogen-
somhelst forpligtende Lsrebekendelse for Ordets
Tjenere, udtraadte G. af Statskirken og blev
MedsUfter af Frikirken i Neuchatel (S. 129). Ved
dennes teol. Fakultet fortsatte han sin Pro-
fessorvirksomhed, og om hans Lan-estol lige-

som i hans Hjera flokkedes taknemmelige
Elever fra Schweiz og Udlandet. Som Lserer

for Teologer havde han ualmindelige Beting-

elser: en strerkt dragende Personlighed, gen-
nemaandet af Troslivets Inderlighed, omfat-
tende og fin Dannelse, en klar og skarp Tanke,
lykkelige Fremstillingsgaver, utraettelig Arbejds-
dygtighed, et ungdomsfriskt Sind ogsaa som
gammel Mand, gledende Kaerlighed til K. og
dens praktiske Opgaver, udbredt Lserddora og
Begejstring for den teol. Ungdoms Undervis-
ning. Med denne fortsatte han indtil 1887, da
Sonnen George G. overtog hans Professorat.

Men sin Forfattervirksomhed forte han videre
og arbejdede endnu som 87aarig Olding med
Iver paa Fuldendelsen af et af sit Livs Hoved-
vterker. Han dode 29. Okt. 1900.

Allerede som Student udgav G. sit ferste

Skrift, Etude sur le St. Simonisme, derefter
Examen det Vues darbystes sur le st. Ministire

(1846) og Histoire de la RiformaHon et du Re-
fuge dans le canton de Neuchatel (1858). Men
det er som Bibelteolog, at han er bleven kendt
Iangt ud over sit Ftedreiands Gnenser ved For-
tolkninger til Joh. Evang. (3. Udg. 1885), Luk.

(3. Udg. 1888 f.), Rom. (2. Udg. 1883 f.), 1 Kor.

(1886), samt hans Etudes bibliques, hvis aand-
fulde Fremstilling af gltestl. og nytestl. Emner
i to Dele vandt Udbredelse henholdsvis i 4 og

5 Udgaver. Fortolkningerne, som forene Grun-
dighed og Dybde med Klarhed og smuk Form,
have uagtet deres Vidtloftighed banet sig Vej

i Oversaettelser til hele den protestantiske Kri-

stenhed. De ere udgivne paa Dansk ligesom

Forf.s bibelske Studier og hans Conferences

apologttiquet (1869). En samlet Frugt af sit

Livs Studier havde G. onsket at nedltegge i

sin Introduction au N. T., hvoraf I. Bind (1893)

behandler Pauii Breve og fire udkomne Leve-

ringer af II. (1897—1900) indeholde Fremstil-

lingen af de synoptiske Evangelier. Det blev

ham ikke forundt at afslutte dette Vark. —
G.s Fortjenester af den eksegetiske Teol. og

den evang. K. have skaffet ham et dobbelt

jEresdoktorat fra Fakulteterne i Basel 1868 og

i Edinburgh 1884. A. S. P.

Godske Ahlefeldt, se I, 41.

Coffin, Leonhard, rom.-kat. Forf. til Op-

byggelsesskrifter, fodtes i KOln 6. Dec. 1648,

traadte 1669 ind i Preraonstratenser-Abbediet

Steinfeld i Eifel, virkede 1685—91 som Hjalpe-

pnest i det til Pramonstratenser-Klostret Varlar

horende Coesfeld (i Bisped. Munster), 1691—94
som Praest i Welti ved Maria-Laach (i JErke-

bispd. Trier) og fra 1698 til sin Ded (11. Aug.

1719) i Oberstein. Hans Hovedvserk er >Hand-

Postill oder christ.-cath. Unterrichtungen von

alien Sonn- und Feyr-Tagen des gantzen Jahres<

(Mainz 1690), der er optrykt og bearbejdet

mangfoldige Gange under forskellige Titler; den

er ogsaa oversat paa en Maengde fremmede
Sprog, bl. a. paa Svensk af den rom.-kat

Pnest I. L. Studach (Stholm 1851). Desuden
har han skrevet en Udlseggelse af Augustins

Regel, en Forklaring til Peter Canisius's Kate-

kisme og forskellige Andagtsbeger.

Gog. 1. En rubenitisk Slsegtsoverste (1 Kren.

5, 4). — 2. Fyrsten over Magog, se Magog.
Goiske, Peter Rosenstand-, er fodt 1. Maj

1704 i Vestervig, hvor Faderen P. G. var Pnest

og Provst. Han blev Student 1722 og tog teol.

Embedseksamen 1724. Han var derefter Hus-

lrerer, Lterer i Aalborg, Konrektor i Viborg, og

erhvervede 1742 den teol. Doktorgrad, 1746

blev han Stiftsprovst i Viborg, og 1749 kom
han i den Stilling, hvori han skulde faa stent

Betydning, idet han blev teol. Prof, i Kbhvn.

Her samlede han mange Tilhorere om sig;

ban var den ferste, der bragte den Wolfiske

Filos. i Anvendelse paa Teol. Efter denne

kunde Krdm og Fornuft ikke stride mod bin-

anden, fordi de begge havde deres Udspring

fra Gud. Krdm.s Sandhed lod sig derfor be-

vise ved Fornuftslutninger, og Vantro kom ikke

af ond Vilje eller Egenraadighed, men kun

deraf, at Mennesker ikke brugte deres Fornuft.

Naar de blev ret oplyste, vilde de ogsaa blive

troende. Det er nu til at se, at dette Stand-

punkt ikke er holdbart. Krdm er noget andet

og mere end en Lsre, og det er ikke Ra»onne-
menter, der afgor om et Menneske bliver tro-

ende eller ej. Men dengang, da de gamle

videnskabelige Standpunkter rokkedes, og man
ivrigt sogte nye, syntes det mange, at den wol-

fiske Filosofi kunde give dem, der var usikre,
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ny, fast Grand under Fadderne. R.-G.s Betyd-
ning for de Studerende bavde dog ikke alene

sin Grand i bans Filos., men uok saa meget
i, at han var en alvorllg from og troende
Mand, >en ivrig og andaegtig Beder baade i

Guds og sit eget Hus, hvor ban ofte fandtes
liggende paa sit Studerekammergulv anraab-
ende Gad hjerteligt om Naade og Hjtelp baade
for sig selv og andrec
1753 begyndte ban Udgivelsen af et Tids-

skrift >Billige trieTankerom ubilligt Fritaenkeri <

.

Han vilde her for Laegfolk vise Fritaenkeriets

Daarlighed. Dette Skrift vil dog for Nutids-
lssere synes belt ulcseligt; han havde ikke

jEvne til populaer Fremstilling. Men der er
Vidnesbyrd om, at det, da det fremkom, bar
gjort sin Nytte (se Art O. Hoegh-Galdberg).
Han var altid beredt til at imedegaa Frl-

tamkerne; da saaledes en Advokat Schade i

Altona sendte ham et fritaenkersk Skrift, skrev
han en Gendrivelse deraf. S. trykte da sit

Skrift tilligemed Gendrivelsen ; men hamborgske
Recensenter rejste staerke Anker mod R.-G.,

og denne bad da Kancelliet skaffe sig Oprejs-
ning. Der blev da anstillet en retslig Under-
sagelse. S. blev forvist til Kristiansa, og hans
Bog blev af Beddelen braendt i Hamburg.
Rygtet sagde, at R.-G.s Gendrivelse var gaaet
samme Vej, men det viste sig dog, at den var
bleven forskaanet for Eksekutionen. — R.-G.

dede pludseligt 13. Juni 1769. L. K.
Gojim, der i G. T. betyder Folkene, Hed-

ningerne, maa i 1 Mos. 14, 1. 9 vaere Egen-
navn og betegne et bestemt Folk. Dets Konge
Tideal fulgte med Kedorlaomer paa hans Tog
mod 0st-Jordanlandet. Assyriologerne formode,
at G. er det i Indskrifterne naevnte Gutt eller

Qutl i Bjerglandet Nordast for Babylonien,
kurdiske Stammer, identisk med Qoa i Hes.
23, 23. — I Josva 12, 23 staar G. derimod
rimeligvis i sin ssedvanlige Betydning: Hed-
ningerne. — Under den antisemitiske Strid i

Tyskland, 0sterrig og Frankrig er Navnet atter

kommet frem, » Israel und die G., Beitrage zur
Beurtheilnng der Judenfrage«, 1880). L. G.
Golan, en af de estl. Fristaeder, tillige Levit-

stad, Ua i 0st-Manasse (5 Mos. 4, 43; Josva
20, 8. 21, 27; 1 Kren. 6, 56 [71]); kaldes hos
Josefos Gaulane og var i den kr. Oldtid >en
meget stor By<. Efter den har Landskabet
Gaulanitis eller Djoian Navn. Schumacher
o. a. have i nyeste Tid ment at genfinde G.

i Landsbyen Saham-edj -djoian, 3—4 geogr. Mil
estl. for Gennesaret Sa; Indbyggerne omtale
deres By som Djolans Hovedstad i gammel
Tid. L. G.
Goldaet, Melchior, kaldet von Heimins-

feld, Polyhistor, fodtes af fattige Forseldre
1578 i Espen ved Bischofszell i Thurgau. 1606
slog han sig ned i Frankrig, hvor han mente
at flnde gode Betingelser for sin Kundskabs-
trang. 1615 udnaevnte Grev Holnstein-Schaum-
burg ham til Geheimeraad, og Landgreven af

Hessen gav ham en Aarpenge for at skrive
hesslsk Historic 1624 tvang Krigen ham til

at fiygte til Bremen, senere kom han til Gies-
sen, og der dode han 11. Aug. 1635. Bremen
fik en Del af hans vrerdifulde Bibliotek; de
kostbareste Haandskrifter gjorde Svenskerne
til Bytte. Nogle af disse Haandskrifter Andes

i Stockholm, andre kom ved Dronning Kri-

stina i det vatikanske Biblioteks Samling. G.

har forfattet en overordentlig stor Mtengde
Skrifter paa Teologiens, Filosofiens, Retsviden-

skabens, Medicinens, Historiens og den klass.

Filologis Omraader. Af sterst Betydning ere

hans historiske Kildesamlinger.

Golgata (i den gr. Tekst G o lgota , rolyo&a),

bekendt fra Evangelierne (Mt 27, 33; Mk. 15,

22; Joh. 19, 17). Navnet er det aram. gul-

gata, hebr. gulgdlet a: Hjerneskal, Kranie, og
hidrarer, som Lk. 23, 33 (>det Sted, der kaldes

Hjerneskal<) tydelig viser, fra Stedets Form
som en lille Hajde (unonticulus Golgotha* i

Itinerarium Hierot.). Det har altsaa intet at

gare med henspredte Hovedskaller og Ded-
ningeben, hvad der ogsaa vilde stride mod
jedisk Lov (5 Mos. 21, 33). Latinernes Navn
er Calvaria (Vulgata), af samme Betydning.
Stedet var efter sin Natur synligt >langt borte

fra< (Mk. 15, 40; Lk. 23, 49), i Naerheden
af alfar Vej (Mt. 27, 39; Mk. 15, 21. 29) og
udenfor Byens (nordlige) Mur (Mt. 27, 32. 28,

11; Joh. 19, 17; jvfr. Hebr. 13, 12), n«r ved
Staden (Joh. 19, 20), altsaa mod Nord eller

Nordvest Evangelierne tilfeje, at en Have
med Josef af Arimarhaeas nye Klippegrav, hvori

Herrens Legeme blev lagt, var tart ved Stedet,

hvor han korsfaestedes (Joh. 19, 41 f.).

Kristenkvarteret i Jerusalem har koncen-
treret sig om det Sted, der af Overleveringen

udpeges som Kristi Grav og G., og hvor fra

det 4. Aarh. den hi. Gravs Klrke med til-

harende Bygninger har ligget. Evsebios, der

paa den Tid levede i Paltestiua og var med
ved Kirkens Indvielse 335, beretter i sin Levneds-

skildring af Konstantin d. st. (HI, 25 f.), hvor-

ledes Graven blev fundet Da nemlig Kon-
stantin lod det Afrodite-Tempel, der under Ha-
drian eller Antoninerne var opfart over det

Sted, hvor Kristus havde vsret begravet, ned-

bryde for at bygge en Kirke i Stedet for,

fandtes ved Jordens Bortfjernelse til sterste

Forbavselse selve Graven. Derefter byggedes
saa Kirken. Denne K. kaldtes Anastasis (Op-
standelsen) og omsluttede altsaa under sin

Runding den hi. Grav. 0stlig derfor var en
stor aaben Plads med Sejler paa begge Sider,

og videre mod 0st byggede Konstantin paa
selve G. en msgtig Basilika, der paa 0st-

siden dskkedes af pragtfulde Propylaeer, hvor-

til en bred Trappe forte op. Til denne K.

harte en underjordisk Del, som hidrarte fra

den tidligere Stadsgrav, i hvilken efter gammel
Overlevering Kristi Kors blev kastet og, ifelge

Kirkefaedre fra 5. Aarh., genfundet af Kejser

Konstantins Moder Helena. En kr. Legende
lader Adam vaere begravet under G. »Laegen

blev ophejet paa det Sted, hvor den syge laa<,

siger Augustin. Bloddraaber fra Kristi Kors
faldt da paa Adams Hjerneskal og levende-

gjorde ham paany. Denne K. (om hvis Hi-

storic henvises til Tobler, >G., seine Kirchen u.

K16ster< [1851] og Badeker-Socin, >Palastina<)

blev i sin farste Skikkelse adelagt af Perserne

614, genopfartes, men nedbraendtes siden af den
aegypt. Kalif Hakem, ombyggedes af Korsfarerne

fra o. 1103, led Skade ved en Brand 1808, men
er dog endnu i sin ringere Skikkelse en Efter-

ligning af den gamle fra Konstantins Dage.
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Da Kristus korsfaestedes, laa G., som Evange-
lierne berette, u den for Byen, men naer ved
denne (Joh. 19, 20). En halv Snes Aar senere

begyndtes imidlertid Opferelsen af Jerusalems
3. Mur, hvis Linie endnu i det vaesentlige er

den nordl. Bymurs, hvilket ved de nyere Under-
segelser er blevet fastslaaet. Det Sted, hvor
Gravkirkens Bygninger ere opferte, bar altsaa

allerede paa Apostlenes Tid ligget indenfor

Jerusalems Nordmur, en Omstendighed, der
i og for sig taler godt for, at Overleveringen

om G.s Beliggenhed er rigtig, da en senere

Tid let vilde have henlagt Stedet udenfor den
3. Mnr. Et andet vlgtigt Vidnesbyrd om Tradl-

tionens heje iElde er det omtalte Afrodite-

Tempel, som man vidste var bygget over Kristi

Grav paa Trods af de Kr.s Falelser. Hvad
Evsebios beretter, er heller ikke, at det op-
dagedes, hvor Kristus havde vaeret begravet,

men det uformodede Fund af selve Graven i

velbevaret Tilstand under hint Tempels Bund.
De Indsigelser, der i nyere Tid (f. E. Robin-
son) have vaeret gjorte mod Traditionens Ret,

haenge sammen med Spergsmaalet om den >2.

Mursc Lob, idet Gravens og G.s iEgthed falder,

hvis Mnren, som disse Forskere mene, bar
gaaet Norden om den nuvaerende Gravkirke.

Men ved de nyeste Udgravninger, som det

rnssiske Palaestina-Selskab i 1883 har fore-

taget, og navnlig ved Schicks Undersegelser,

er dette vigtige Spergsmaal i det vaesentlige

bragt til Afslutning, idet den >2. Mur< kan
paavises at have gaaet i en ret Vinkel Senden
og 0sten om G„ hvad der svarer til Josefos's

Deling af den i en nordlig og en sydlig Del;

af den dybe Stadsgrav udenfor Muren udger
en Del Gravkirkens Krypt. Tilstedevaerelsen

af en Raekke Gravkamre i umiddelbar Naerhed
af Gravkirken tjener endelig yderligere til at

slutte Beviset for Overleveringens Rigtighed

(F. Buhl, Jerusalem paa Kristi og Apostlenes
Tid, 1886, Afsnittene >Jerusalems Mure< og
>Nybyen«). L. G.

Goliarder, se Vaganter.

Goliat var Navn paa den fra Davids Hi-

storic (1 Sam. 17) bekendte Filister fra Byen
Gat, hvor der levede Rester af Urbefolknlngen
(Josva 11, 22), til hvilken han og andre kaempe-
maessige Mennesker herte (2 Sam. 21, 15f.). I

1 Sam. 17, 4 angives hans Hejde til 6 (hebr.)

Alen (a 0,464 Meter) og et Spand a: 4 dske
Alen og 19 T. eller over 3 Meter. Josefos og
nogle Haandskr. af Septuaginta reducere dette
Maal til 4 (hebr.) Alen og et Spand, men den
hebr. Tekst fortjener Fortrinnet og svarer bedst
til hans Vaabens frygtelige Vaegt (Brynjen o.

82 Kilogram, Lansebladet o. 10), der iovrigt

angives med runde Tal. At han virkelig har
vaeret saa kaempemaessig, er, i Sammenligning
med andre Meddelelser om Kaempers Storrelse

(f. E. hos Herodot) og fundne Skeletter, ikke
utroligt, saa meget mere som han vistnok taenkes

maalt i sin Rustning til Toppen af hans Hjelm-
busk.

Forskellen mellem 1 Sam. 17, hvor David
sklldres som en ung Hyrde, indtil da ukendt
af Saul, og 1 Sam. 16, 14—23, hvor David
allerede er en avet Krigsmand, da han hentes
til Kongens Hof, har man tidlig bemaerket,
og man har sogt at afhjaelpe Vanskeligheden

ved smaa harmonistiske Tilfejelser (17, 15 og
vel ogsaa i 16, 19 Ordene >som er hos Faarene«).

Septuaginta B udelader endog hele 17, 12—31.
40. SO. 55—18, 5, hvorved det opnaas, at David

i V. 32 fremstilles som naervaerende hos Saul

1 Forvejen. Dog bliver der selv saaledes i V.

33 og 42 endnu Spor tilbage af Fortsellingen

om den unge David.

Kap. 17 (der ogsaa ved Udtrykket >For-

samlingen< V. 47 og Anakronlsmen »til Jeru-

salem < i V. 54 reber sig som yngre) beretter

Davids store, befriende Bedrift, der genled i

Omkvaedet >Saul slog Tusind, men David Ti-

tusind< (18, 7. 21, 12), saaledes som den i

anskueliggerende Fortaelling levede i Folket

At her David er bleven gjort noget yngre, end

han i Virkeligheden var, har ikke stort at

sige. Han, der muligvis havde vaeret fravaer-

ende fra Lejren, havde ene af hele Folket, i

fyrig Tro paa Herren, Israels Gud, vovet sig

imod Filisteren og fieldetham med Hyrdevaaben

;

det huskede man og gjorde ham saa selv til

en ung Hyrde; han har jo ogsaa efter Kap. 16

vistnok endnu vaeret i sin ferste Ungdom.
Et andet Spergsmaal er, om den Filister-

kaempe, David slog her i Efes-dammim (17, 1\
har heddet G. Dette Navn er vist traengt ind

fra en anden Kamp, der omtales 2 Sam. 21,

19, hvor det i denne gamle Beretning hedder,

at >Elhanan, Jairs Son (Ja'are-oregim er en
Fejlskrift), Betlehemiten, slog Gittiten G,
hvis Lanseskaft var som en Veeverbom<. I

1 Kren. 20, 5 siges rigtignok med en lille For-

skel i de hebr. Bogstaver, at >Elhanan, Jairs

Sen, slog Lahmi, Broder til Gittiten G. osv.<,

men det ser ud som en Rettelse fra Kronistens

Side. Man har ogsaa her (som ved Forholdet
mellem 1 Sam. 16 og 17) felt Vanskeligheden;
Targum forbedrer saaledes I 2 Sam. ved at

rette Elhanan til David, men denne var jo ikke

Sen af Jair; derfor kan man heller ikke, som
i nyere Tid Boettcher, hjaelpe ved at antage

E. for et andet Navn paa David. Man savner

1 1 Kren. Stedsbetegnelsen ved Elhanans Navn.
Med Folkets Helte gaar det efter Reglen >den,

som har, ham skal gives<, og i dette Tiltelde

har den Omstaendighed, at Elhanan var en af

Davids Maend og selv fra Betlehem, bidraget

til at overfere G.s Navn til Davids Historie,

hvor det yderligere har sat Spor i Omtalen af

Svaerdet (1 Sam. 21, 10 [9]. 22, 10). I 1 Sam.
17 hedder det ievrigt i Fortaellingens Gang
stadig > Filisteren <; G. naevnes kun i V. 4 og
23. Kaernen i 1 Sam. 17.s Fortselling om Davids
store, uforglemmelige Bedrift, at han paa den
der fortalte Maade faeldede Filisternes Kaempe,
lades altsaa uberert af de underordnede Spergs-

maal om Davids nejagtige Alder og Stand,

om Kaempens Navn og nejagtige Beskrivelse.
— Et Taarn paa Jerusalems Nordvesthjerne
og en Kilde i Naerheden af Jisreel kaldes med
G.s Navn. L. G.

Goltz, Hermann, Friherre von der, protest

Teolog, f. i Dusseldorf 17. Marts 1835, blev

1861 Praest ved det preuss. Gesandtskab i Rom,
1865 extraord., 1870 ord. Prof, i Basel, 1876

Provst ved St. Peter i Berlin og Honorarprof.

ved Universitetet, 1883 ord. Prof, ved samme,
senere Medlem af Overkirkeraadet. Han har

paa forskellig Vis taget Del i Kirkestyrelsen.
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BI. hans Skrifter maa mawrkes: >Die ref. K.

Genfs im 19. Jahrh.< (1861); >Die christl.

Grundwahrheiten I< (1873); »Die Grenzen der

Lehrfreiheit< (1873).

Gomarna, Franciscns, reformert Teolog,

fadtes 30. Jan. 1563 i Brugge i Flandern, hvorfra

hans Forseldre paa Grund af deres reformerte

Tro udvandrede til Pfalz. Han kom da til

at gaa i Skoie i Strassburg hos Rektor Joh.

Sturm. Fra 1580 studerede han Teol. i Neu-
stadt og, efter et kort Ophold i Oxford og
Cambridge, i Heidelberg. 1587 blev han Prsest

ved den nederlandske Menighed i Frankfurt

a. M. og 1594 Prof, i Leiden. Hans historiske

Betydning blev nu den at vsere den strengeste

og uhejeligste Forluemper for Praedestinations-

Ueren i dens skarpeste Form overfor den i

Nederiandene opstaaende Arminianisme. Med
Arminius (I, 144), der 1603 blev hans Kollega

1 Leiden, levede han i stadig Strid. Striden

bredte sig over hele Landet og segtes forgaeves

bilagt paa Kollokvierne mellem de 2 Mod-
standere i Haag 1608 og 1609. Da Arminius
dode 1610, og den endnu mere heterodokse

Konr. Vorstius skulde vaere hans Efterfelger,

nedlagde Gomarus sit Embede og blev Prsest

i Middelburg 1611, men faa Aar efter drog
han (1614) som Prof, til Saumur, hvorfra han
atter 1618 kaldtes til Universitetet i Groningen.

Under hans Fravserelse var imidlertid Striden

mellem Arminianerne, hvis Ferer dengang var

Episcopius, og de ortodokse bleven bestandlg

heftigere og skulde nu omsider flnde sin Loa-

ning paa Synoden i Dordrecht (1618—19, I,

672), hvori ogsaa Gomarus kom til at deltage.

Han repraesenterede her det mest yderliggaa-

ende, ubetinget snpralapsariske Standpunkt,
men maatte dog flnde sig i, at den infralapsa-

riske Laere anerkendtes ved Siden af den su-

pralapsariske. Fra nu af levede han ret stille

og ubemserket i Groningen til sin Dad H.Jan.
1641. Hans Vaerker ere udg. Amsterd. 1645

og 1664. J. P. B.

Gomer. 1. Det i 1 Mos. 10, 2. 3 nsevnte

Folk, der i folkefamilielig Betydning kaldes

>Sen< af Jafet og >Fader< til Askenas, Rifat og
Togarma, og som svarer til Kimmerierne hos
Homer og Herodot, Nord for det sorte Hav,
hvor Halvaen Kriras Navn endnu er en Erin-
dring om dem. Senere forveksledes de af Grae-

kerne med Kimbrerne. Omtr. 700 f. Kr. for-

dreves de af Skyter fra deres Land og traengte

ind i Lilleasien, hvor de angreb det lydiske

Rlge. Omtr. 675 bleve de slagne af den assyr.

Konge Asarhaddon og senere af Lydiens Konge
Gyges, der dog tilsidst faldt i Kampen mod
dem. Kappadokien kaldtes af Armenierne med
deres Navn Gamir og synes at vaere blevet

varig erobret af dem. Dette lilleasiatiske G.

er vistnok det, der i Hes. 38, 6 naevnes mellem
Folkene i Gogs Haer, og kaldes i assyr. Ind-
skrifter Gimirraja. — 2. G., Diblajims Datter,

hedder i Hos. 1, 3 Profeten Hoseas Hustru.
Navnet G. betyder Fuldkommenhed. Om der
menes et virkeligt iEgteskab, eller det er en
Allegori, er omstridt. L. G.
Gomorra, en af Byerne i Jordan-Slettens

Fortsaettelse, den davaerende Siddims Dal (1

Mos. 13, 10—12. 14, 2.3), hvilken Egn med dens
Byer paa Soar naer gik fuldstaendig til Grande

ved den i 1 Mos. 19, 24—28 fortalte bekandte
Katastrofe. G.s Konge paa Abrahams Tid hed
Birsha (1 Mos. 14, 2). Da Siddims Dal maa
have ligget sydlig for det dade Hav i dets
ganjle, formodentlig mindre Omfang, maa G.s
Beliggenhed ogsaa sages i disse Egne, hvor
Soar endnu eksisterede paa Korsfarernes Tid,

og hvor Bjerget Usdums Navn minder om
Sodoma, og de Saulcys og andres Henfarelse af

G. til Ruineme Kumran eller Gumran ved det
dade Havs Nordvestside er derfor ikke sand-
synlig. — Sodomas og G.s Undergang naevnes

gennem hele Skriften som typisk for de ugude-
liges Straf: 5 Mos. 29, 23; Jes. 1, 9 (Rom. 9,

29). 13, 19; Jer. 49, 18. 50, 40; Am. 4, 11;

Sef. 2, 9; 2 Pet. 2, 6; Juda V. 7. FolketsSyn-
der tegne sig ogsaa for Profeterne til et Billede

i Lighed med S.s og G.s Ugudelighed (1 Mos.

18, 20): Jes. 1, 10; Jer. 23, 14. Dog gives der
nu efter Jesu Ord (Mt. 10, 15) en endnu starre

Synd, som paa >hin Dag< (Lk. 10, 12) vil drage
en endnu vaerre Undergang med sig. L. G.

Contains, Petrns, polsk Gendober, Mod-
stander af Treenighedslaeren, f. 1525 i Goniadz,
var farst ivrig Katolik, men traadte i Tysk-
land og Schweiz i Forbindelse med Anabap-
tisterne. 1556 kom han til Melanchthon, der
ikke vilde have med ham at gore paa Grund
af hans Gendeberi. Efter hans Hjemkomst
til Polen traadte Modstanden imod ham endnu
staerkere frem, og han blev anklaget for Arian-
isme. 1558 fordarate Synoden i Brzesk i Lit-

taven hans Laere, men den mtegtige Gan Kiszka
kaldte ham som Prsest til Wenprov. Freden
der varede dog heller ikke lsenge for ham;
han kom i Strid med forskellige af sine Til-

hsengere, der vilde gaa endnu videre. Hans
Dadsaar er ukendt (Lukaszewicz, Gesch. der
ref. K. in Littauen, I—II, 1848—50).
Gonzaga, Aloysius af, se Aloysius I, 60.

Gonzales y Diaz Tnnon, Zeffirino, sp.

/Erkebiskop, fadtes 1831 i Oviedo, traadte ind

i Dominikaner-Ordenen, var Laerer paa Filip-

pinerne og blev 1874 udnaevnt til Biskop af

Malaga. 1875 blev han forflyttet til Corduba,
1883 blev han iErkebiskop af Sevilla, 1884

Kardinal med S. Maria sopra Minerva som
Titelkirke. Derpaa blev han praekoniseret til

iErkebiskop af Toledo og Spaniens Primas,

men af Sundhedshensyn vendte han tilbage

til iErkestolen i Sevilla. Han dade i Madrid
29. Nov. 1894.

Gonzalo, Juan de Berceo, sp. Digter, f. i

Berceo 1196, var Prsest og skrev som saadan
Banner og Legender i Versform. Han dade
1268. Hans Alexanderdigt, der tidligere gik

under Afskriveren Juan Lorenzos Navn, be-

retter >hajst kuriase og hejst ugrseske Tinge

om den makedoniske Konge.
Goodwin, Harvey, eng. Biskop, fadtes 1818

i Kings Lynn, Norfolk, stnderede i Cambridge
og blev presteviet 1844. 1855—57 var han
Hulsean lecturer i Cambridge, 1858—69 Dean
af Ely; 30. Nov. 1869 blev han viet til Biskop
af Carlisle. D. 25. Nov. 1891. Foruden forskl.

matematiske Skrifter har han udgivet 5 Bd.

Parish Sermons (1847—62) og Universitets-Prse-

dikener fra Oxford og Cambridge. Hans Hul-

sean-Forelaesninger handlede om : Doctrines and
Difficulties of the Christian Faith og 77ie Glory
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of the Only Begotten of the Father seen in the

Manhood of Christ. Desuden har ban udgivet

Kommentarer til Synoptikerne og Walks in Re-

gions of Science and Faith (1883).

Goossens, Pierre Lambert, Kardinal, fedtes

i Perk i JErkestiftet Malines 18. Juli 1827,

blev Biskop af Abdera i. p. 1883, Biskop af

Naumur s. A., og 1884 .Erkebiskop af Malines

og Belgiens Primas. 1889 blev han Kardinal

med S. Croce in Gernsalemme som Titelkirke.

Gordon. 1) Adoniram Jndson C, amerik.

Baptist, f. i New Hampton 19. April 1836,

blev Baptistprsest forskellige Steder og arbej-

dede en Tidlang sammen med Moody. Han har
bl. a. skrevet: In Christ, or the Believer's Union
with his Lord (Boston 1872, i mange Udg.) og
The twofold Life (1884, ligl.). D. 1898. Fr. N. —
George Maxwell G., f. 25. Febr. 1839 i England,

studerede i Cambridge 1857—61 og blev 1862
Kapellan ferst i Beddington, hvor han var
sammen med T. V. French (S. 119), derefter i et

af Londons Fattigdistrikter. Han gik 1866 som
nlennet Missionsr under Church Miss. Soc. til

Sydindien, men kunde ikke taale Klimaet der
og sluttede sig saa til French i Arbejdet ved
det af denne ledede teol. College i Lahore som
Rejseprediker i Pandjab, efter paa Udrejsen

at have taget Del i Hjelpevirksomheden under
Hungersneden i Persien 1871—72. Fra 1874
gav G. sig helt hen til at vsere vandrende
Missiouser i Pandjab som en kristen Fakir
(indisk Asket) med Opofrelse af alle Bekvemme-
ligheder. Han fik en Mission i Gang i Dera
Ghazi Khan iblandt Beludjerne, som han holdt
oppe af sine egne Midler og selv arbejdede i

med en Afbrydelse 1878, da han fulgte den
eng. Hser til Kandahar som ulennet Feltprsest.

Han gik atter til Kandahar 1880 og ramtes
den 16. Aug. dedelig af en Kugle, da han i

den heftige lid vilde bringe nogle saarede ind.

Hans selvopofrende Liv gjorde et sterkt Ind-

tryk paa alle, der medtes med ham (A. Lewis,

G. M. Gordon, the pilgrim missionary of the

Punjab, 1890). V. Sn.

Gorgias, syr. Feltherre, som deltog i Kampen
mod Makkabseerne. Han anferte en Del af

den megtige Haer, der Aar 166—165 f. Kr.

efter Judas Makkabseers forste Sejre blev sendt
mod Jsderne under Anforsel af Nikanor med
G. som Hjselper (1 Mak. 3, 38 forklares nojere

i 2 Mak. 8, 8. 9). Den syr. Her, som havde
lejret sig ved Indgangen til Judceas Bjerge ved
Emmaus (Nikopolis), hentede sig et Nederlag

(1 Mak. 3, 38—4, 25; 2 Mak. 8, 8—29). G.

var med en Afdeling dragen ind i Bjergene i

den Hensigt at overfalde Judas om Natten,

men fandt nans Lejr torn. Ved Efterretningen

om G.s Fremrykning havde Judas dristig straks

kastet sig over de tilbageblevne Syrer i deres

Lejr, som han indtog og stak i Brand. Da nu
G. og bans Folk ntermede sig og saa deres

Landsmeend flygte og Lejren breende, greb
de selv Flugten, og Judas' Sejr var nu fuld-

stsndig. Fra Filistea, hvor han var bleven
Befalingsmand, >vedligeholdt G. siden Krigen
mod Jederne< (2 Mak. 10, 14) og tilbageslog

et Par Aar efter de jodiske Anferere Josefs

og Asarjas ubesindige Angreb paa Jamnia (1

Mak. 5, 55—62). Dette forbigaas af 2 Mak.,
der hellere (12, 32 f.) fortseller om Judas' der-

paa felgende Sejre i Idumaea og Filistea over
G., som der dog ikke er Grund til at betvivle

(jvfr. 1 Mak. 5, 65 f.). L. G.

Gorham, George Cornelias, f. 1787, gik i

Skole hos en Kvseker, studerede fra 1805 i

Cambridge og var Fellow der 1810—27. 1811
blev han ordineret, skent Biskoppen havde
Betsenkeligheder ved hans calvinske Opfattelse
af Daaben. 1814 overtog han et Kapellani i

Kent, og efter at have konkurreret til et Pro-
fessorat, som han ikke fik, var han 1818—27
Pnest i London, hvorefter ban sukcessivt havde
forskellige Landsbykald, indtil Lord-Kansler
Cottenham 1848 presenterede ham til et Sogne-
embede i Naerh. af Exeter. Biskop Phillpotu
ansaa sig for berettiget til at eksaminere ham
og overraskedes over hans teol. Lserddom, men
fandt hans Opfattelse af Daaben stridende mod
Kirkens Leere og neegtede derfor at beskikke
ham. Dean of Arches Court gav Biskoppen
Medhold, men G. appellerede til 77ie Judicial

Committee of Privy Council, som 1850 kuld-
kastede den fseldede Dora, og det felgende Aar
blev han indsat i Embedet. Sagens Udfald
blev for Manning og andre den ydre Anled-
ning til at trade over til Romerkirken. G.
var i sine yngre Dage bekendt som en dygtig
Botaniker. 1829 udgav han en hist.-krit Under-
segelse over Enoks Bog. Haus Arbejder over
nogle eng. Byers og de dertil knyttede Hel-

geners Historie ere betydelige. Desuden ud-

gav han en Rekke Skrifter om den langvarige
Retssag, og ved sin Ded 1857 efterlod han sig

et ufuldendt Vterk om Reformationen. C. E. F.

Gortyna, der fra gammel Tid var en af de
betydeligste Byer paa Kreta, liggende midt paa
0en, naevncs 1 Mak. 15, 23 som dennes poli-

tiske Hovedstad, til hvilken i Aaret 139 det
romerske Senatsdekret om Forbundet mellem
Yppersteprasten Simon og Romerne sendtes.

Der har altsaa allerede da vsret Ikke faa Jeder
paa Kreta. Ogsaa i kr. Henseende blev G.
senere hen et Midtpunkt, hvis kirkelige Organi-
sation tilskrives Titus, som Paulus efterlod
paa Kreta. L. G.
Gosan (Gozan), Landskab (og By) midt i

det nordlige Mesopotamien, nu til Dags Kau-
shan, Indskrifternes Guzana, hos Grakerne Gau-
zanitis, mellem Floderne Chaboras og Saokonu
(MygdoniosX estlig for det bekendte Harran,
i hvis Ncerhed det neevnes 2 Kong. 19, 12 (Jes.

37, 12). Habor (Chaboras) kaldes i 2 Kong.
17, 6. 18, 11; jvfr. 1 Kron. 5, 26, »G.s Flodc
(i 2 Kong. 17 laser Septuaginta Flertal: >G.s
Floder; i 1 Kron. 5 er »G.s Flod< Dieppe andet
end en eftersUebende Apposition til Habor);
ogsaa dette viser, da ingen anden Flod Habor
kan komme i Betragtning som bekendt, ben
til G.s Beliggenhed i Mesopotamien og ikke i

det nordlige Medien, hvor nogle have villet

sage det. Det i 2 Kong. 17, 6 osv. i Forbind-
else med Habor og G. narrate Halah er i nyeste
Tid rimeligvis fundet omtalt i Indskrifternes
Halahha, et Landskab i Harrans Nsrhed, til

yderligere Stadftestel.se af, at ogsaa G. er at
sage i disse Egne. En Del af de fra Israels

Rige bortforte bosattes af Assyrerne, som
naevnte Steder vise, i det gl. G., hvor de for-

modentlig snart have tilsat Israels Religion of
Prseg og i disse hjemlige Egne (1 Mos. 11, 31.
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27, 43; 5 Mos. 26, 5) ere sunkoe tilbage til at

-rare, bvad de vare for Guds Udvaelgelse. L. G.

Gosen, i Septuaginta Gesem (som i dsk
Overs, forekommer Judit 1, 9), det aegypt.

Landskab, hvori Israeliterne boede (1 Mos. 45,

10. 46, 28 f. 47, If. 27. 50,8; 2 Mos. 8, 18 [22].

9, 26), og som maa sages i Nedre«egypten, 0st
for Deltaet. Septuaginta kalder det i 1 Mos.

45, 10. 46, 34 »det arab. Gesem «, rtaifi 'Apt-

fita(, idet de gamle regnede iEgyptens nord-
estlige Grsenseprovins og der liggende Byer
som Heroopolis og selv det sydligere Helio-

polis til Arabien. Mod 0st bar G. groenset til

Orkenen, der skilte jEgypten fra Filistiea (2

Mos. 13, 17), og var her befsestet til Vtern mod
Orkenstammerne. Mod Vest naaede det til

Njlen, thi Israeliterne havde Overflod paa. Fisk

(4 Mos. 11, 5), men maaske ikke laenger end
til den estligste Nilarm, den pelnsiske; thi

Soan eller Tanis ved Deltaets anden Arm fra

0st af, den tanitiske, naevnes i Ps. 78, 12. 43
ganske vist i Nserheden af G., men dog, som
Skuepladsen for Herrens Undergerninger mod
jEgypterne, udenfor Israelitemes Omraade.
Ogsaa Jndit 1, 9. 10 >hele Landet Gesem ind-

til paa den anden Side af Tanis og Memfls<
taler naermere beset for det samme, idet det
ene af disse to parallelle Yderpunkter, Memfis,

Jo ligger Vest for Nilen og altsaa absolut uden-
for G. Paa aegypt. Mindesmaerker kaldes ifelge

Ebers (>Durch Gosen zum Sinai') G. med det
tilsvarende Navn Kesem eller Kos med Hoved -

staden Fakusa (Tell Fakus). I 1 Mos. 47, 11

vekslcr Navnet G. proleptisk med >Landet
Ramses*, som Septuaginta ogsaa har 1 Mos.
46, 28, saaledes kaldet efter en af Forraads-
byerne, Ramses, som Israeliterne senere tilllge-

med Pitom byggede i G. for Farao (se disse

Art.). G. gav leenge Israeliterne forneden Fri-

hed til at leve deres eget Liv; det passede for

dem som et godt Land (1 Mos. 47, 6. 11), der
baade egnede sig for Hyrder (1 Mos. 46, 34),

og som i de vandrige Dele frembragte en
Rigdom af de dyrkede Urter (4 Mos. 11, 5).

— Gosen hed ogsaa en By i den sydl. Del af

Jnda Bjerge (Josva 15, 51), hvor den naevnes

sammen med andre Byer Sydvest for Hebron.
Ogsaa et helt Landstrog, der naevnes mellera

Josvas Erobringer (Josva 10, 41. 11, 16), kaldtes

G. Formodentlig har Byen G. hort dertil. L. G.

Gossner, Johannes Evangelists, mystisk
Opvaskkelsesprsedikant, f. 14. Dec. 1773 i Naer-

heden af Augsburg, blev, efter at have studeret

1 Dillingen og Ingolstadt, 1796 pnesteviet og
virkede nu som Kapellan flere Steder, saaledes

hos Feneberg (se S. 32) i Seeg og i Augs-
burg. Han blev snart greben af den mystiske
Vaskkelse, som knyttede sig til Martin Boos
(I, 361), og led Forfelgelser fra jesuitisksindet

Side. 1804 flk han imidlertid af den liberate

baierske Regering det gode Embede i Dirle-
wang, hvor han virkede nidkaert ved Praedi-

ner, Katekeser, Udbredelse af Bibler osv. Han
havde fundet den evang. Trosfrejdighed med
Lteren om Retfaerdiggorelsen af Troen inden-
for sin K., og paavirket af Sailer tydede han
meget i den evangelisk. Da han 1811 alligevel

felte sig i stark Modssetning til Romerkirken
og tacnkte paa at udtraede, flk han af sin lu-

therske Ven Schoner i Nnrnberg det Raad:

>Bliv hvor du er; den lntherske DJaevel er
lige saa sort som den kat.«. 1811 tog han
mod en lille Stilling ved Domkirken i Munchen.
Her fremkaldte hans Praedikener en Vaekkelse,

der for rom.-kat. Bjjne var ganske sekterisk;

ogsaa Sailer opfordrede ham til Lydlghed mod
K. Han begyndte at tvivle om Transsubstantla-
tionslaeren og kom i naer Forbindelse med
protestantiske fromme Kredse; han modtog
saaledes Beseg af Jacobi og Schleiermacher.
Efter Jesuiterordenens Genoprettelse sejrede

Reaktionen i Baiern, og G. blev afsat 1817. I

et Par Aar var G. derefter Religionslaerer og
Prsest i DOsseldorf; saa modtog han en Kaldelse

som sin Ven Lindls Efterfolger i St Petersborg.

Modstanden mod ham var dog saa stor, at

Kejseren lod ham falde 1824. G. levede nu
en Tid hos sin Ven Tauchnitz i Leipzig; 1826
traadte han over til den protest. K. Efter at

have maattet underkaste sig Exaraen og lidt

mange Skuffelser blev G. 1829 Pnest ved Betle-

hemskirken i Berlin. Han virkede her for kr.

Vaekkelse, Pleje af syge og fattige og ikke
mindst for Hedningemissionen (se nedenfor).

Han dede 20. Marts 1858. Blandt hans Skrifter

maa nasvnes en Oversaettelse af N. T., en Levneds-
skildringaf Martin Boos (1826), >Schatzkastlein<

og >Geist des Lebens und der Lehre Jesu<, I

—II, 1823 (Dalton, J. G., 2. Opl. 1878; Fr.

Nielsen, Romer-Klrken i 19. Hundredaar. Det
indre Liv, I, 1881, 300 f.). V. A.

Gossnerske Mission. Da Gossner 1836 ud-
traadte af Berliner-Missionsselskabets Bestyr-

else, som han havde staaet i siden 1831, fort-

satte han det i 1834 begyndte Missionsblad

:

•Die Biene auf dem Missionsfelde<, men mente
ikke at viile optage nogen ny Missionsvirksom-

hed. Han var imod Missionshuset i Berliner-

Missionen og den >megen Studeren og megen
Regeren<, han vilde have alt frit, apostolisk,

uden lang Uddannelse, han vilde gerne se

Teologer i Missionen, men ikke have Haand-
vsrkere uddannede videnskabeligt, og der

skulde ikke vaere ordnet Ledelse eller sikret

Understettelse fra Hjemmet. Da kom 12. Dec.

1836 6 unge Haandvaerkere, bestemte paa at

gaa ud og rede til at arbejde paa Gossners
Maade, til ham og bad ham prove dem,
raade dem og hjaelpe dem til Undervisning.

G. besluttede at >forsege det med den ydmyge
Enfold « og havde snart 12 i Undervisning, og
9. Juli 1837 udsendte han 18, som Skotten
Dr. Lang forte til Australien for at arbejde

blandt Kolonisterne og de indfedte (ZIonshill).

Det felgende Aar indviede han 12, der gik til

Indlen, bvor den rige engelske Frimissionaer

Start anbragte dem ved Ganges (i Hadsjipur).

Andre fulgte efter eller gik til Nordamerika
og Vestafrika. I 10 Aar udsendte G. over 80,

i de naeste 10 Aar 25 til de indiske 0er (der-

iblandt Ottow og Geisler til Ny-Guinea) og 33
til Indien. Her blev en ny Mission optaget

iblandt Kolfolket 1845, og 1850 dabtes de ferste

Koler. Imidlertid havde G. maattet oprette en
>Missionsforening< 1842, meget imod sin Vilje,

for at faa de preussiske Myndigheders Tillad-

else til at blive ved. I alt udsendte G. 141

Missionserer (62 gifteX deraf 16 Teologer. Nogle
slog sig igennem paa egen Haand eller sluttede

sig til andre Missioner, andre maatte gaa over
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i andre Stillinger. Og ved Gossners Dad 1858

var der kun to Grene af Virksomheden at

traeffe Austalter for: Ganges-Missionen — med
de dygtige Missionajrer Ribbentrop i Tsjapra,

1848—63, og Ziemann i Ghasipur, 1855—81 —
og Kol-Missionen, der efter en stark Frem-
vffikst havde gennemgaaet en svaer Krise under
den indiske Opstand 1857. Omsorgen for disse

overgav G. til Generalsuperintendent Buchsel

i Berlin (I, 426). Et Kuratorium dannedes
med Dr. Prochnow som Sekretaer 1858—67,

efter bam fulgte Pastor Ansorge 1867—70,

saa Prof. Dr. Plath. Virksomheden gled efter

Haanden ind i de ellers almindelige Former,
hvilket var en Nadvendighed, naar den skulde
bestaa. Og den maatte dyrt betale den »frie«

Begyndelse ved de Vanskeligheder, denne af-

fadte i Kol-Missionen: de gamle Missionaerer,

der vare vante til at raade egenmaegtigt, kunde
ikke forliges med de nye, der kom til, og
naegtede at modtage den fra Ganges-Missionen
overflyttede Superintendent Sternberg. Og da
den nye Inspector Ansorge kom derud 1868

for at ordne Forholdene, indtraadte et Brud,
idet 6 af Missionaererne sagte og fandt Optag-

else i den engelske Mission (S. P. G.) for sig

og deres Menigheder, medens starste Delen af

Menigheden blev ved G.-M., der fortsatte Virk-

somheden ved Siden af den engelske Mission

paa de tre gamle Stationer: Rantsji, Purulia

og Tsjaibasa, hvortil kom to nye ; senere kom
endnu flere til. Saaledes stod der nu to kon-
kurrerende Missioner, og Jesuiterne greb ogsaa

til og oprettede en Modmission, der har be-

redt G.-M. mange Vanskeligheder i Forening
med en social-revolutionaer Bevaegelse i Kol-

folket, som Jesuiterne spillede under Daekke
med. Dertil kom Pcngeraangel i Hjemmet,
hvor G.-M. savner en organiseret Tilslutning.

Men med alt dette er dog Gerningen vokset
staerkt baade med Tilgang udefra og med indre
Udbygning af Missionen: nye Stationers Op-
rettelse, talrige Dagskoler, sterre Kostskoler,

en Hojskole og to Uddannelsesanstalter for

indfedte Laerere og Praester i Rantsji. G.-M.
har nu 38 Missionaerer, 276 indfedte Med-
hjaelpere, deraf 19 dygtige ordinerede, og 20
Stationer, de 5 i Ganges-Missionen med o. 500
Kristne, de evrige i Kol-Missionen, der teller

39,000 dobte og 10,000 Katekumener; 1898
dabtes 2422 (jvfr. Funfzig Jahre Gossnerscher
Mission, Festschrift 1886; om Kol-Missionen
se d. Art.). V. Sn.
Goterne og Missionen blandtdem. Efter

G.s egne Stammesagn var deres oprindelige

Hjem i Skandinavien og i Egnene S. for 0ster-

seen; ved Midten af 2. Aarh. maa de have
begyndt deres Vandringer, og allerede o. 200
ere de naaede til det sorte Hav. De falde nu
ind og plyndre i mange af Romerrigets Pro-
vinser baade paa Balkanhalvaen og i Lilleasien.

Kejser Aurelian overlod dem Dakien, og det
lykkedes derefter Romerne i o. et Aarh. at

holde dem hinsides Donau. Krigene med Rom-
erne bevirkede, at mange Kr. kom som Krigs-

fanger til G., og disse bleve de farste Missio-

naerer blandt dem. Allerede i Nikaea (325) var
en gotisk Biskop Theofllos til Stede. Krdm.
vandt dog farst ret Indgang hos dem ved Vul-
filas Virksomhed. Han nedstammede fra en

kappadokisk Krigsfange, men falte sig dog hett

som Gote. Han var fortrolig med den gr.-

rom. Kultur og var derfor godt rustet til det
vanskelige Hverv at bringe Krdm. til et Folk,
der endnu ikke havde nogen Literatur. Han
skaenkede dem et Alfabet og en Bibeloversaet-

telse, og trods Forfalgelser, saerlig fra en Goter-
fyrste Athanariks Side, lykkedes det ham at

kristne Starstedelen af sine Landsmaend. Da
han selv var bispeviet af den ariansksindede
Biskop Evsebios af Nikomedla (1, 827), blev den
arianske Krdm.sanskuelse den raadende blandt
G. Ved Hunnernes Angreb blev en Del af Folket,

Ostgoterne, undertvungen, hvorimod den kr.

vestgotiske Fyrste Fridigern anmodede Kejser
Valens om Tilladelse til at sage Beskyttelse paa
den anden Side Donau. Denne Tilladelse blev
given, men de kejserlige Embedsmaends ufor-

standige Vilkaarlighed frembragte snart Opror
blandt Goterne; Valens led et Nederlag ved
Adrianopel og faldt selv i Slaget (378). Hans
EfterfalgerTheodosius lykkedes detefterhaanden
at stille G. tilfreds ; Bestraebelserne for at vlnde
dem for den niksenske Krdm.sopfattelse mls-
lykkedes derimod baade for ham og for Kon-
stantinopels Biskop Krysostomos, der sendte
adskilllge Missionaerer ud blandt Goterne og
bevarede Interessen for denne Mission til det
sidste, endog i sin Landflygtighed. Den vest-

got. Konge Alariks dristige Tog helt ned paa
Peloponnesos overbeviste Kejseren om, hvor
farlige Gasster G. vare, og det faltes derfor som
en Lettelse, da Alarik vendte sig mod Italien

(400) Til Slut erobrede han endog Rom (410),

hvis Kirker og historiske Minder dog 1 det

hele bleve behandlede skaansomt; Alariks
Efterfalger Ataulf sluttede Fred med Kejseren
mod at faa overladt en Provins i Sydfrankrig.

Her grundlaegges det vestgotiske Rige, der
snart udstrakte sig over Starstedelen af Spanien.
At dette Rige aldrig naaede varig Fasthed,
havde sin Grand i, at Modsaetningen meUem
de 2 Folk, der her boede Side om Side, ikke
blot var en national, men ogsaa en religias.

G. fastholdt deres Arianisme og saa som det
herskende Folk ned paa Romerne; disse sidste

fastholdt den nikaenske Ortodoksi og betragtede

i Kraft af deres gamle Kultur deres gotiske

Beherskere som Barbarer. Den kat. K. fik en
maegtig Stilling i Riget; dens store Besiddelser

satte den i Stand til at sikre sine Tilbaengere

ogsaa nu, da den maatte savne Statsmagtens
Statte. Endnu starre Betydning fik den ved,

at den i Nedsfald kunde stole paa Hjaelp hos
de omboende kat. Magter, saerlig Frankerne.
Den isolerede Stilling maatte ogsaa ganske na-
turligt lede de kat. Biskopper til at slutte sig

nejere til Rom, og den blev saaledes en af de
Faktorer, der meget vaesentlig bidrog til at

age Romerbiskoppens Indflydelse. De vestgot.

Konger havde en meget vanskelig Stilling over-
for den kat. K. ; snart behandlede de den med
Mildhed, til andre Tider, naar Biskopperne
spillede for staerkt under Daekke med fremmede
Magter, nedtes de til at anvende Strenghed,
men hverken det ene eller det andet formaaede
at bringe Romer og G. naermere til hinanden.
Selv efter at Frankerne havde erobret de vest-

got. Besiddelser i Sydfrankrig, saa Riget her-

efter kun omfattede de spanske Besiddelser
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med Toledo som Hovedstad, og selv efter

at den vestgot Arianlsme ved Burgundcrs og
Svebers Overgaog til den kat. K. var bleven helt

isoleret, lykkedes det endnu en dygtig og
irrig ariansk Konge Liuvigild (569—586) ved
Svehcrucs Undertvingelse og ved et krafligt

Regimente i det indre at kaste Glans over det
vestgot. Kongedemme. Men kort efter nans
Ded trader hans Sen Rekkared paa Synoden
i Toledo (589) over til den kat. K.; da denne
herved bliver Statskirke, bliver dens Forbind-
else med Rom noget lesere; de af Kongen
sammenkaldte Synoder trseffe Afgerelse baade
om kirkelige og verdslige Spergsmaal; Kirken
germaniseres, samtidig med at Folket romani-
seres. Indbyrdes Kampe om Magten mellem
Kongerne, Adelen og Gejstligheden svxkkede
imidlertid Riget mere og mere, indtil det til-

sidst faldt for Arabernes Angreb (711). Den
aidste Konge Roderik faldt ved Wadi-Bekka.
En Rest af Vestgoteme holdt sig i Andalusien;
under ftelles Kampe mod Araberne fnldbyrdedes
Sammensmeltningen mellem Goter og Romer,
af hvilken Blanding den spanske Nation op-
stod. — En lignende Sktebne flk Ostgoterne.
Da de vare blevne befriede fra Hunnernes
Herredomme og en Tid havde plaget det est-

romerske Kejserrige, drog de omsider (489)

under Theodorik (se d. Art.) paa Kejserens Op-
fordring til Italien for at besejre Usurpatoren
Odovakar, der havde gjort Ende paa det vest-

rom. Rige (476). Efter en Saarig Belejring af

Ravenna sluttedes der Fred, men kort efter

drabte Theodorik med egen Haand Odovakar.
Faa Aar efter (498) tilsendte Kejser Anastasios
Theodorik det vestrom. Kejserdommes Insignier.

Lige saa lidt som det lykkedes de vestgot.

Konger at grunde et varigt Rige, lige saa lidt

sknlde det lykkes for Theodorik, og Grunden
dertil var den sarame. Saa Itenge den ved
Kejser Zenons Troslov Henotikon (482) for-

aarsagede kirkelige Spaltning varede, var ganske
vist Forholdet mellem Kat. og de arianske Goter
taaleligt. Da denne Spaltning ophorte (519),

saa at Kat. kunde paaregne kraftig Stotte i

Konstantinopel, bleve Vanskelighederne storre.

Saalwnge Theodorik levede, gik dog alt godt;
men efter hans Ded (526) blandede Kejser Ju-
stinian sig stedse mere og mere ind i Rigets

Forhold. Efter en lang og haardnakket Kamp
lykkedes det tilsidst den vestrom. Feitherre

Narses at gore Ende paa det ostgot. Rige (553).

Ligesom Vestgoterne blev et vigtigt Element
i den Blanding, hvoraf den spanske Nation
opstod, blev ogsaa 0stgoternes endelige Betyd-
ning den at afgive et ikke uvaesentlig Bidrag
til den italienske Nations Dannelse. Som selv-

stsndig Nationalitet bevarede Goterne sig kun
paa Krira, hvor en Gren af 0stgoterne havde
taget Bolig. Endnu 1 16. Aarh. fandtes her
Levninger af dem. F. T.

Gotfred (Godefroy) af Bouillon, se Korstog.

Gothenius, Johannes, f. 29. Jan. 1721 i Udde-
valla, blev Student i Lund 1739, i Upsala 1746,
i Gettingen 1754, disputerede s. Aar i Lund
under Sven Brings Presidium, blev Mag. ssteds

1757, Rektor i Marstrand 1758, Vicelektor i

Gateborg 1760, prsesteviet 1762, Rektor i G6te-
borg 1763, Dr. theol. 1772, Medlem af Bibel-

oversaettelseskommissionen 1773, Spr. i Skee

Kirke-Leksikon for Norden. IL

1779, Provst 1782. G. var en ussedvanlig herd
Mand. Med Prof. Mnnck (slden Biskop 1 Lund)
forte han en heftig Strld om det.hebr. Voka-
lisationssystems Alder og beklagede sig i et

Brev til sin Ven Gj&rwell over, at man skrev
1 Lund »som levede man 70 Aar tilbage i

Tiden<. Muncks >Ukyndighed<, mente han, kom
af, at der ikke fandtes nogen Boglade i Lund.
Ogsaa i Svedenborg-Striden 1 GOteborg indtog
G. et friere Standpunkt. Han skrev 1773 til

GjAwall >Tro ej om G., at han er Svedenborg-
ianer eller Discipel af Fantaster. Men det er
mod hans Sindelag at gore Manden Uret og
buldre mod ham uden virkelig at vise, hvori
den Herre fejlede mod sin Trosbekendelse<.
G. dode o. 88 Aar gammel 23. Jan. 1809. O. A.

Gothns, se Paulinos, Laurentius; Petri, Jo-
nas; Petri Laurentius.

Gotisk Bibeloversaettelse, se Vulflla.

Gotisk Stil. Stil kalder man i de skanne
Kunsters Sprog den for et vist Materiale, for

et Folk, et Land, en By, et Tidsrum eller for

en enkelt Kunstner og hans Skole ejendomme-
lige Formgivning; den kan vise sig saavel ved
Anvendelsen af visse konstruktive og dekora-
tfcre Enkeltheder, som ved disses Bearbejdelse

og Behandling. I denne Betydning er Bensvn-
elsen g. S. ogsaa forst brugt af italienske Laerde,

som hermed vilde betegne den barbariske,

middelalderlige Formgivning 1 Modstetning til

den antike, som de mente burde genoptages.

Dog, Italienerne lagde ikke Mterke til, at den
middelalderlige Formgivning i Tidens Lob var
undergaaet betydelige Forandringer, og, skent
de havde opkaldt den efter de Barbarer, som
de tilskrev Odekeggelsen af den antike Kultur,

endte de med under g. S. at forstaa den Form-
givning, som snart skulde afloses af den frem-
brydende Rensssances.
Denne Sprogbrug optoges af de andre vest-

europseiske Nationer, og, naar man hidtil ikke
har forladt den, skyldes dette hovedsagelig
Vanskeligheden ved at finde en lige saa rumme-
lig, men mere tneflfende Bcntevuelse. Man har
villet kalde denne Stil for Spidsbnestilen,
fordi den forekommer i de Kirkebygninger, i

hvilke RibbehvseMngssystemet med Benyttelse

af den spidse Bue er kommet til sin sterste

Fuldkommenhed. Dog, denne Beneevnelse slaar

ikke altid til og er for lidet udtommende:
den g. S. bruger ogsaa andre Bueformer end
Spidsbuen. Man vilde engang kalde den den
tyske Stil, fordi man troede, at den herte
hjemme 1 Tyskland. Med storre Ret vilde

man kunne have kaldt den den franske Stil,

fordi den ovenomtalte Udvikling af Hveel-

vingsbygningskunsten og i Forbindelse denned
af Vinduernes Stawterk, Gesimsprofiler, Taarne
og Spir m. m. begyndte i de franske Kron-
iande. Dog optoges den nye Stil med en ri-

vende Hurtighed af de omboende Folk, som
atter udviklede den, hver paa sin Maade.

Skent altsaa Bensevnelsen er lidet betegnende,
har man, som sagt, hidtil ikke fundet nogen
bedre. De i den g. S. opforte Bygnlnger har
man for Englands og Frankrigs Vedkommende
inddelt 1 forskellige Afdelinger efter Tidsfolgen,

og som Skelnemaerke navnlig benyttet Vin-
duernes forskellige Stawserk. I England, hvor
man begyndte disse Inddelinger, skelner man
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saaledes mellem 1) early english eller the lancet

ttyle med smalle spidse Vinduer uden Stav-

vssrk, 2) the decorated ttyle med brede Vin-
dner, der ere fyldte med rigt Staweerk i geo-

metriske Menstre, og 3) the perpendicular eller

Tudor ttyle med lodret Stawterk kun iflettet

med enkelte Buer. — I Frankrig skelner man
mellem 1) le ttyle a lancettet (som i England),

2) le' ttyle ragonnant (med Vinduesrosen) og
le ttyle flamboyant (med >flammende< paa fri

Haand tegnet Staweerk). — I Tyskland skelner
man mellem en Overgangsstll fra den romanske
til den g. S. og den ftildt udviklede Gotik,

men man skelner ogsaa, efter Materialet,

mellem Kvaderstens- og Murstensgotiken (W.
Lflbke, Gesch. der Archltektur II, Lecoy de la

Marche, Le treizieme siecle artistique, Paris

1890, S. 51 f.). L. F.

Gotonlel, Fader tfl Kabris, der var en af

0versterne i Betulia (Judit 6, 15 [11]). Navnet
er detsammesom Otniel(Dom. 1, 1S,LXX). L. G.

Gotti, Vincenzo Lnigi, Kardinal, f. 7. Sept.

1664 i Bologna, blev opdraget af Jesniterne,

traadte 1679 ind i sin Fedebys Dominikaner-
Konvent og stnderede forskellige Steder, bl, a.

i Salamanca, hvor nan blev pnesteviet. 1688
vendte ban tilbage til Italien, var Laerer i

Dominikaner-Konventerne i Mantova, Minerva
1 Rom og i Paenza. 1695 blev han Prof, i Teol.

i Bologna, 1699 Lserer i Byens Domlnikaner-
kloster og 1708 Prior for dette, 1710 Provin-
sial for Provinsen Bologna, 1714 Storinkvisitor

i Milano og 1717 Prof, i Polemlk i Bologna.

1728 udnsevnte Benedict XIII ham til Kardinal.

1 Konklavet efter Clemens XII's Ded (1740)

var han lige ved at blive Pave. Den nyvalgte

Pave Benedict XIV ndvalgte ham til sin Teolog

og til Protektor for Byen og Provinsen Bologna.

Han dede 28. Sept. 1742 og ligger begravet i

sin Titelkirke S. Sisto i Rom. Hans Hoved-
vasrk er: Theologia tcholattico-dogmatica juxta
mentem Dioi Thomas Aqvinatit (16 Bd. 1727—
34). Thorn. Richini har skrevet bans Biografl

(Rom 1742).

Gottlieb. Under dette Psevdonym skrev Je-

suiten Tillmann Pesch, f. i K61n 1. Febr.

1836, d. 1 Valckenburg 18. Okt 1899 efter

lasngere Tlds Sygdom. Han debuterede med
2 Skrifter >0ber die moderne Wissenschaftc

(1876) og >0ber die Haltlosigkeit der modernen
Wissenschaftc (1877), men vakte navnlig stor

Opsigtved nogle >Briefeaus Hamburg< (4. Opl.

1894), som han i Nov. 1882 begyndte i det
rom.-kat. Organ >Germania< i Anledn. af de
Angreb, den tyske >Protestantforening< med
Pastor Lfidemann i Hamburg i Spidsen havde
rettet mod Romerk. Til disse >Briefe aus Ham-
burg', der i den sidste samlede Udg. fyide 900
Sider, slnttede aig senere 2 andre, ogsaa ret om-
fangsrige, Skrifter: >Der Krach von Wittenberg'
(2. Ausg. 1894) og »Wittenberg und Rom< (1898);
det sidste Indeholder som Tillaeg bl. a. en tysk
Overs, af den, siden til Romerk. overtraadte,

norske Pastor Krogh-Tonnings Skrift om den mo-
derne Protestantisme (>Der Protestantismus der
Gegenwart, geschildertvon elnem Protestanten<).

AUe 3 Skrifter ere samlede under Fsllestitlen

:

>Christ oder Antichrist. Beitrage zur Abwehr
gegen Angriife auf die relig. Wahrheit*. Tonen
1 G.s Breve er overordentlig bitter, navnlig over

for >der evang. Bund< (I, 418). P. har end-

videre bl. a. skrevet >Das relig. Leben< (9. Opl.

1898); »DasWeltphanomen< (1881); >Diegrossen

WeltrSthseU (I—II, 2. Opl. 1894); >Seele nnd
Leib als zwei Bestandtheile der einen Men-
schensubstanz< (1893); >Die christl. Lebens-
philosophie< (3. Opl. 1897); Inttitutionex phi-

lotophia nataralit (2. Opl. 1897); Intt. togiealet

ad mentem S. Thomat Aqvinatit (1888); Pty-

chologia nataralit (1896); Ptych. anthropologics

(1898)— et Forfatterskab, der i rom.-kat Kredse
bliver lige saa paaskannet som P.s Polemik mod
Protestantismen.
Gottschalk (Godctkalk o: Gods Tjener), en

sachsisk Mnnk, Sen af Grev Berno, f. o. 805,

kom tidlig i Klostret Fulda. Efter at han var
vokset til, enskede han at blive fri for Munke-
kutten. En Synode i Mainz (829) var villig

til at fri ham fra hans Lefte, fordi Franker
havde vaeret Vidner ved hans Klostergivelse,

skont efter sachsisk Ret knn Stammefnender
knnde vidne i sachslske Adelsmasnds Sager.

Abbed Hraban i Fulda indsked Sagen under
det forestaaende Rigskoncilium 1 Worms, men
det vilde kun give G. Tilladelse til at ombytte
Fulda med Orbais i Stiftet Soissons. G. kastede
sig da med Lidenskab over Studierne og gav

sin Tanke frie Tajler. Augustinus's og hans
Disciples Skrifter vare isser hans YndlingsUes-
ning, og man kaldte ham selv >Fulgentiui«

efter Biskop Fulgentius af Ruspe (S. 143). Paa
en Rejse til Italien (o. 837) segte G. at vinde
Tilhsengere for den Laere om Menneskets For-
udbestemmelse (se Art. Predestination og I,

176), i hvilken han havde fundet Hvile. En
italiensk Biskop meldte Hraban, at den vel-

talende Munk i det fremmede Land udbredte
Lserdomme, der kunde fere til Fortvivlelse eller

syndig Tryghed. Efter Hjemkomsten fra Syden
modtog G., uden sin egen Biskops Vidende,
Prestevielsen af en Korbiskop i Stiftet Reims,
og herefter kunde han altsaa ogsaa lade sit

Lys skinne paa Pnedikestolen. Han gik atter

(845) til Italien, og der segte han endnu en
Gang, dsskket af Augustinus's store Navn, at

vinde Tilhsengere for sin Predestinationslaere.

Men et Brev fra Hraban vakte en saa staerk

Storm imod ham, at han maatte vende hjem
(848). Rejsen gik gennem Dalmatien og Pan-
nonien. Overalt pnedikede han sin Laere, og
i de ulykkelige Tider lyttede mange til hans
Ord. I Tillid til sin Sags Retfaerdighed gav
han Mode paa Rigsdagssynoden i Mainz 848.
Til den overrakte han en Trosbekendelse, i

hvilken han udtalte: >Der er en dobbelt Prat-

destination (gemina est pratdcttinatio), af de
udvalgte til Hvilen, af de forskudte til Deden.
Ligesom Gud i sin Uforanderlighed fer Verdens
Grundlaeggelse ved sin uforskyldte Naade bar
forudbestemt alle sine udvalgte til det evige
Liv, har den samme uforanderlige Gud pa*
ganske lignende Maade (similiter omnino) ved
sin retfserdige Dom urokkeligt forudbestemt alle
de fordemte, der paa Dommens Dag skulle
fordemmes paa Grand af deres onde Gerninger,
til den fortjente evige Ded<. Udgangspunktet
for G.s Pnedestinationslave var Guds Ufor-
anderlighed, og han herte altsaa en dobbelt
Predestination, men hsevdede tillige, at denne
dobbelte Forudbestemmelse i Grunden kun var
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to Sider if den samme guddommelige Bestem-
melse. Hans Laere medte almindelig Misbil-

ligelse, og han vakte yderligere Forargelse

Ted at beskylde Hraban for Semipelaglanisme.
Derfor fordemte de i Mainz forsamlede Bi-

sfcopper G.s Laere og demte ham og nogle
af bans Tilheengere til offentlig Revselse som
oprerske Mnnke. Naeste Aar (849) medte G.

for Synoden i Kiersy, der berevede ham hans
prcstelige Vaerdlghed, lod ham piske paany
og demte ham til evigt Klosterfaengsel i Haut-
villiers i Stlftet Reims. Forgseves tilbed han
at bevise Sandheden af sin Ltere ved at gaa
i kogende Vand, sydende Olie eller flammende
lid. Dette Tilbud blev knn opfattet som et

Bevis for, at han maatte vaere en Troldmand.
Man nasgtede ham Nadveren og fratog ham
Beger og Skrivematerialier. Men medens han
selv sank hen i stille Vanvid, draftedes Prae-

destinationens Problem af andre. Skent G.
ikke var uden Meningsfaeller, blev hans Laere
fordemt af Synode efter Synode, og den ulykke-
Iige Mnnk vendte sig forgseves til Pave Nico-
laus 1. Forst efter 20 Aars Faengsel gjorde
Deden (868 eller 69) en Ende paa hans Li-

delser. Han blev, da han ikke havde villet

tilbagekalde, jordet nden Sang og Klang uden-
for Klostrets Kirkegaard, men endnn laenge

efter hans Dad mente hans Modstandere at

knnne maerke >den pnedestinatianske Slanges
Hvisleix (Gaudard, G., moine d'Orbais, St.

Quentln 1887).

Gottschick, Johannes, protest Teolog af
Ritschls Skole, fedtes i Rochau i Preussen 23.

Nov. 1847, stnderede i Erlangen og Halle, blev
1878 Prof, og Inspektor ved Pasdagogiet i Halle,
1882 Prof, i prakt. Teol. i Giessen, 1892 Prof,
i Tubingen, hvor han nn virker. Han er Ud-
giver af >Zeitschrift fur Theol. nnd K.<, der
begyndte at udkomme 1891.

Gottskilksson, Oddnr, isl. Reformations-
mand, hvis Fedselsaar maa stettes i Begynd-
elsen af 16. Aarh. Faderen Biskop Gottskalk
Nikalasson paa H61ar, var af en rig norsk
Slaegt, og Sennen blev 6 Aar gammel sendt
ned til en Onkel i Norge og flk Skoleunder-
visning i Bergen. Han kaldes ogsaa i de isl.

Annaler »Oddnr norski«. Af sine formuende
Shegtninge blev han sendt ned til Tyskland
til videre Uddannelse. Man ved ikke, hvor i

Udlandet og i hvilken Alder han forst stiftede

Bekendtskab med Ref.; han fortaeller selv om
den store Sjaslekamp, han gennemgik. Han
saa, at mange af de bedste og viseste Msend
slottede sig til den nye Laere; selv kunde han
ikke bekvemme sig til det. I tre gennemvaagede
Naetter anraabte han Gud om at vise sig den
rette Vej, og lovede at hellige alt sit Liv for
den Sag, han blev overbevist om, var den rette.

Ben tredje Morgen skete der en pludselig

Forvandling med ham ; han havde fuldstaendig

glemt alt det gamle, og Vejen laa klar og aaben
for ham.

G. kommer til Island o. 1534; rimeligvis har
Skalholtbispen 0ymundur Palsson taget den
haabefulde unge Mand med hjem til Island
paa sin Tysklandsrejse naevnte Aar. Saaledes
kom G. ind i Kredsen af de evang. Maend, der
1530—40 opholdt sig hos den ivrig rom.-kat.,
men alderdomssvage og snart blinde Bisp.

Her oversatte G. Evangelierne efter Lathers
Overssettelse og Valgata. Denne sin Vlrksom-
hed maatte han skjule for Bispen, og han
tyede til Kostalden. >En nnderUg Tilskik-
kelsec, sagde den gudfrygtige Maud, >VorHerre
og Frelser blev lagt i en iEselstald, og jeg
maa opholde mig i en Kostald, for at mine
Landsmeend kan paa deres eget Maal laere

Evangeliet om bum. Arbejdet fortsattes paa
Gaarden Reykir i 0ives. 1539 var Overs, af N. T.
faerdig, og G. tog ned til Danmark, hvor Bogen
paa kgl. Befaling blev trykt i Roskilde 1540;
det er den aeldste isl. Bog, der haves, en stor

og yderst kostbar Sjaeldenhed. Oversaettelsen

er 1 et godt, kernefuldt Sprog, indtager saa-

ledes en smuk Plads ved Siden af andre Bibel-

overs. i Reformationstiden og har en lignende
Betydnlng som disse. G. vendte hjem til sin

Bondegaard, men den ferste lutherske Biskop
paa Skalholt, Gissnr Einarsson (s. I, 731),

traengte til hans Hjcelp. Praesternes store Van-
kundighed stod 1 Vejen for evang. Pnediken,
der maatte skaffes en Postil paa Modersmaalet,
hvoraf Praesterne knnde oplaese, i Stedet for

>papistisk Tant og /Eventyr*. I de felgende

Aar overscetter G. den omfangsrige Postil af

Tyskeren Antonins Corvinus (I, 559), atter

rejser han ned, denne Gang til Rostock, hvor
Bogen trykkes 1546, en endnu stern Sjaelden-

hed end hans N. T. Hjemkommen lod han
sig overtale til at bestyre Praestekaldet Reyk-
holt, hvor han i Stilhed holdt sig udenfor den
heftige Kamp, der fortes om Ref. Men hverken
hans gode Ven Gissur Einarsson eller Palla-

dia* kunde overtale bam til at modtage Pneste-

vielsen ; den praestelige Gerning forrettedes ved
en yngre Medhjslper. Han omtales ved denne
Tid som Provst i Borgarfjorden. Han var
stadig ivrig sysselsat med Overssettelser til

Ref.s Fremme, hvoraf noget udkom senere; i

Gudbrandur Thorlakssons Bibelovers. fra 1584
skyldes saaledes noget af G. T. hans Arbejde.

1554 blev G. Lagmand over Nord- og Vest-

landet, og siden opholdt han sig for det meste
paa Reynistafl i Skagafjorden, hvor han for-

valtede det nedlagte Klosters Jordegods. I

Juni 1556, paa Rejsen til Altinget, druknede
han i Elven Laxa i Kjes, o. 50 Aar gammel.
Af alle de historiske Personligheder fra Islands

Reformationstid er G. den mest sympatetiske,

en aedel og ren Karakter. Mange Sagn opke-

vares om hans Forudsigelser og Fremsynethed,
og af Eftertiden blev han kaldt >Oddur den
viset. Th. B.

Couch, John Bartholomew, beremt amerik.

Afholdspraedikant, fedtes i Sandgate i Kent
(England) 22. Aug. 1817 og dede i Philadelphia,

Penn., 18. Febr. 1886. Oprindelig var han
Metodist, men i en moden Alder sluttede han
sig til en Kongregationalist-Menighed. Han
gjorde en stor Maengde Rejser i England, Skot-

land og Amerika for at fremme Afholdssagen.

En Samling af hans Temperance Lectures ud-
kom i New York 1879; en ny Samling, Plat-

form Echoes i Hartford 1886 (Autobiography
and Personal Recollections, Springfield Mass.

1869); Sunlight and Shadow, or Gleanings

from my Life-work, London 1881).

Goudimel, Claude, fransk Kontrapunktiker,

f. 1505 i Besancon, d. 1572 i Lyon. Som saa

16»
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mange andre Komponister af den franco-bel-

giske (>nederlandske<) Skole, der i 16. Aarb.

ferte an i Tonekunsten, drog nan til Italien.

Man antager ham for identisk med en vis

•Goudio Mell«, som af en gammel Kilde an-

gives som Palestrinas Laerer i Rom. Han ntevnes

desuden som Laerer for dennes samtidige, Ani-

mncesa og G. M. Nanini, og bliver saaledes

den egentlige Grundlaegger af den betydnings-

fulde romerske Skole. Efter at vaere vendt
tilbage til sit Faedreland satte han Melodier

(1565) til den fr. Psalmeovers. af Marot og de
Beze (I, 288), idet han dels tillaempede kendte
Melodier, dels komponerede nye og udsatte dem
firestemmigt, paa Tidens Vis med Melodien i

Tenoren. Disse Melodier brugtes saerlig af
Hnguenotterne, og G. ansaas derfor at here til

disses Menighed, hvad der efter de nyeste

Forskninger (M. Brenet, Besancon 1898) synes
at holde Stik. I hvert Fald blev han sat paa Pro-
skriptionslisten over Huguenotterne og myrdet
Bartholomaeusnatten i Lyon. A. H.

Goulart, Simon, ref. Teolog, fedtes i Senlis

20. Okt. 1543. Han studerede oprindelig Rets-

videnskab, senere Teologi. 1566 kom han til

Geneve, men blev s. A. Prsest i Chancy. 1571
blev han indkaldt til Geneve, som sktenkede
ham Borgerret. I de felgende Aar gjorde han
midlertidig Tjeneste i Forez, Tremilly og Gre-
noble, men man vilde ikke slippe ham, da der
kom Kaldelser fra Anvers, Orange, Montpellier,

Ntmes og Lausanne, hvor man enskede ham
til Prof, ved Byens Akademi. 1589 var G.
Hserpraest for Geneves Tropper i Krigen om
Gex. Da han 4. Aug. 1595 i en Praediken gik

las paa Henrik lV's Forhold til Gabrielle
d'Estrees, lod Raadet i Geneve, af Hensyn til

den franske Konge, G. faengsle, men efter 8
Dages Forleb kom han fri, til ^Ergrelse for

den fr. Afsending, som havde krasvet en al-

vorllgere Straf. G. var Th. Bezas egentlige
Efterfelger, og i 7 Aar forte han Forsaedet i

la otntrable compagnie des pasteurs, virksom
til det sidste. D. 3. Febr. 1628. Han har
efterladt sig en Reekke hist. Skrifter til Oplysn.
navnlig af Liguens og Henrik II's Tid.

Gonlbarn, Edward Meyrick, eng. Prsest,

f. 11. Febr. 1818, blev opdragen i Eton og
studerede i Oxford. 1843 blev han praesteviet.

1849—57 var han head master for Rugby Skole.
1866 blev han dean i Norwich, og dette Em-
bede beklaedte han HI .1889. Han dede 2. Maj
1897, sysselsat med litenert Arbejde til det
sidste. Blandt hans Skrifter maa isaer maerkes:
hans Bampton-Lectures (1850) om Kedets Op-
standelse; hans 2 ypperlige Andagtsbager:
noughts on Personal Religion (overs, paa alle

3 nord. Sprog) og The Pursuit of Holiness, der
foreligge i en stor Maengde Oplag (B. Compton,
E. M. G., Dean of Norwich, London 1899).

Gonsset, Thomas, fr. Kardinal-iErkebiskop,
fedtes 1. Maj 1792 i Landsbyen Montigny-les-
Cherlien i Haute-Saone. Efter at have studeret
ved Seminariet i Besancon blev han praesteviet

1817; 1835 blev han Biskop i Perigueux og
1840 iErkebiskop af Reims. 1850 modtog han
Kardinalhatten, og s. A. blev han Medlem af
det fr. Senat. Han dude 22. Dec. 1866. Bl.
hans Skrifter maa maerkes: Thiologie dogma-
tique I—II (Paris 1843); La crogance ginirale

de V&glise, louchant I'lmmaculie Conception de
la bienheureuse Vierge (Paris 1855); Exposition

du droit canonique (Paris 1858) og Du droit

de I'iglise touchant la possession des biens de-
stines au culte et a la souoeraineti temporelle

du pope (Paris 1862). Hans Biografi nodes i

Ricard, Les grands Eveques de l'Eglise de
France III, 67 f.

Griberg, Olof, f. 1716, fil. Mag. I Upsala
1743, Spr. ved Ulrika Eleonora Menighed i

Stockholm 1760, d. 3. Sept. 1767. GjdrweU
skriver i Anledning af hans Ded, at han var
>en af vore faa grundlaerde Teologer og tillige

en eksemplari.sk Mand<. G. var Medlem af

den 1763 nedsatte Psalmebogskomitl, hvis

Resultat blev de 2 Provesamlinger (1765 og
1767), som kaldes den >Celsiska psaImboken<
(I, 490). O. A.

Graabredre, se Fransiskaner-Ordenen (S. 100).

Graae, Gomme Frederik August, dsk Prsest,

f. 23. Aug. 1810 paa Langeland, hvor Faderen
var Spr. i Bedstrup, blev 25 Aar gl. pers. Kap.
i Lindelse. 1838 Spr. i Marie Malene og Koed
i Aarhus Stift. 1848 forflyttedes han til Katrine-

Kirken i Ribe. 1851 blev han Prsest for den
frie danske Menighed i Flensborg. Under 1.

slesvigske Krig virkede han med stor Iver for

den dske Sag, gennemtraengt som han var af

en levende Faedrelandskaerlighed. Ogsaa i Flens-

borg arbejdede han for at bevare Danskheden,
paa samme Tid som han samlede en fri Menig-
hed om sig. 1860 valgtes han til Sbender-
deputeret. Under Krigen 1864 viste han atter

sit Mod og en sjaeiden Opofrelse. Men som
saa mange andre fik han sin Afsked og maatte
forlade Flensborg. 1867 blev han Prsest paa
Falster; segtesin Afsked 1884; ogdedeiKbhvn
22. Juni 1886. Foruden efterladte Dagbogs-
optegnelser (1886) og Meddelelser >Mellem Kri-

gene< (1887) har han udgivet en Postil >Kryb-
ben og Korset< (1859). /. P.

Graa Sestre, se Elisabet-Sestre (I, 747).

Grabau, Johann Andreas August, tysk Lu-
theraner, f. i Olvenstadt ved Magdeburg 1804,

blev 1834 Praest i Erfurt, men 1836 suspAderet,
fordi han ikke vilde beje sig for Un#nen (se

Gammel-Lutheranere, S. 166). Efter sin Af-

saettelse tog han til Erfurt, men dir blev han
kastet i Faengsel og kun lesladt mod Lefte om
at udvandre til Amerika. I Sept. 1839 landede
han d£r og virkede i den felgende Tid i Buf-
falo ved Erie-Seen. Sammen med Ehrenstrom
og Kindermann dannede han 1845 Buflalo-

Synoden (I, 414). Han dede 2. Juni 1879.

Grabe, Johannes Ernst, herd Patristiker.

fedtes i Konigsberg 10. Juli 1666 og dede i

Oxford 3. Nov. 1711. Da han 1682 kom til

Universitetet i Konigsberg, hvor han 1685 blev
Mag., vare de synkretistiske Stridigheder i fuld

Gang. Gennem dem blev G. ledet til Studiet
af Kirkefaedrene, og senere fordybede han sig

i Bellarmlns Skrifter; men da nogle aeldre og
yngre Teologer i Konigsberg gik over til Roracr-
kirken, blev han arresteret Han kom dog
fri og gik til Berlin, hvor man forgaeves sagte
at vindc ham for et preuss. Universitet. 1697
rejste han til England, hvis biskoppelige Kirke-
ordning i hej Grad tiltalte ham, og der slog

han sig ned i Oxford for at udgive Kirke-
faedre. I England udgav han Spicilegium pa-
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tmm et hareticorum sctc. I—/// p. Chr., Justi-

ne*' Apologl og Irenssos. Der er rejst ham et

Mindesmterke i WestmiDSter-Abbediet.
Gracian, Baltazar, span. Jesuit, fodtes 1603

i Calatayud og dede 1658 som Rektor for

Kollegiet i Tarragona. Han skrev forskellige

Bager om Moralens Forhold til det polit. Liv
og Samfundslivet og et allegor.-didaktisk Skrift

om Menneskelivet (El Critieon). Mest ltest af
bans Skrifter er Oraculo manuel y arte de pru-
dencia, en Samling Leveregler, og £1 Discrete,

Skildring af en Vismand. Som Stilist er G.
kunstlet og skruet, men hans Leveregler robe
en klar og forstandig Aand. Schopenhauer Tilde

under Psevdonymet >Felix Treumund< 1832
have udgivet en Oversaettelse af G.s Oraculo
manuel, men hans Arbejde blev ferst udgivet
1862 af FrauensUdt (4. Aufl. 1891).

Grader, akademiske, se Universiteter.

Grader, forbndne, se iEgteskab.

Gradin, Arvid, sv. Herrnhuter, f. 18. Maj
1704 i Vika Sogn i Dalarne, var Sen af Spr.

Arvid G. 1736 blev G. Magister doceiu i Up-
sala; s. A. fulgte han en Friherre Cederstrem
paa Rejser i Udlandet, hvor han naermere
lffirte Bradremenigheden at kende. 1738 begav
ban sig til Neuwied og blev viet til Prsest af

herrnhutiske Bisper. Ved sit gode Vcesen og
sine Sprogkundskaber, sterlig i Graesk, vandt
han Zinzendorfs Yndest og blev af ham brugt
i flere vigtige Sendeferd. 1739 sendtes han

*til den gr. Patriark i Konstantinopel for at

sege at knytte Forbindelse med hans K.afde-
ling. I Anbefallngsskrivelsen kaldes ban Marien-
born-Menighedens Protogrammateus. — For at

gore Herrnhutismen kendt i Sverig sendtes G.

og Martin Bober, der i flere Aar havde vseret

Doktor og Rektor for Menigheden i Herrnhut,
til dette Land med Anbefalingsbrev af 18. Sept.

1741 fra Bisperne Polncarpus M Oiler og Joh.
Nitschmann til jErkebispen af Upsala, Joh.

Steuchius, hvem de sknide overraskke en lat.

Redegerelse for de bOhm.-mahrlske Brodres
Historic I Geteborg, hvor de steg i Land,
raadede Biskop Jakob Benzelius dem til at

vende om, og det blev G. forbudt at prsedike

der. Alligevel gik de til Upsala, hvor iErke-
bispen modtog dem venligt; han skal have
ytret, at deres historiske Redegerelse fortjente

at trykkes, men indlod sig ievrigt ikke ner-
mere med dem. I Stockholm havde de dog
bedre Fremgang. Gennem sin Broder Anders
G., der var Adjnnkt hos Prseses for Stadens
Konsistorium, kom G. i venligt Forhold til

denne, Dr. Alstrin, og flk Tilladelse til at prse-

dike i Storkyrkan, efter at han 30. Okt. havde
overgivet Konsistorierne sin Trosbekendelse.
Forud havde han prediket hos Rigsraaderne
CederstrSm og Gyllenborg. Snart efter forlod

G. og Bober Landet. — Efter en Sendelse 1743
til Petersborg kom G. 1748 atter til Stock-
holm, men iErkebisp Henrik Benzelius paa-
kaldte nu 12. Okt. 1748 Regeringens Hjaelp

overfor Herrnhutismen, og 5. Dec. paalagde
Kongen Rigets Konsistorier at anvende de For-
holdsregler mod Herrnhuterne, der vare an-
befalede overfor Dippel. — Overfor Spr. E.

Bechman i Kutby, der skarpt kritiserede Zin-
zendorfs Ltere i Fortalen til sin Oversaettelse
af Tyskeren Cyprians >Varning for de vill-

farelser, som voro alle religioner lika goda<
(Okt. 1748), forfattede G. 6. Nov. et Gendrfv-
elsesskrift, der bl. a. paastod, at en sachsisk
Kommission i Gross-Hinnersdorf Aug. 1748
havde erkendt Herrnhuterne som Bekendere
af den angsburgske Konfession. Efter 0nske
af Overhofprtedikanten Troilius og Spr. Haus-
wolf udarbejdede G. ogsaa 15. Dec. en Af-

handling om Lov og Evang., hvorpaa fulgte

skriftlige Anmaerkninger af de naevnte Mtend.
Hauswolf skaffede sig derhos Udtalelser om
den sachsiske Kommission baade fra General-
superintendent C. G. Hofmann i Wittenberg
og fra det teol. Fakultet ssteds, hvoraf frem-
gik, at Kommissionens Teologer ingenlunde
havde kunnet godkende Herrnhuterne som Til-

hsengere af Augsburger-Bekendelsen. Dette be-

kneftede yderligere en Skrivelse fra det teol.

Fakultet i Leipzig 24. Marts 1749, og Witten-
berger-Fakultetet sendte tillige Hofmanns Trak-
tat >Kurze Anzeige der Herrnhut. Irrthflmer von
der hi. Dreieinigkeit und von Christo<. Fra
Beckmann fremkom ogsaa Svar paa G.s Gen-
drivelse, og Komminister Joh. Kumelaus ved
Maria Sogn i Stockholm udgav paa Sv. Walchs
Betaenkning om Herrnhnterne. — Fra Febr.
til Maj 1749 holdtes vidtlaftige Forbandlinger
med G. i Stockholms Konsistorium, og 4. Juli

fordrede dette i et Indlaeg til den kgl. Revi-
sion, at G. skulde straffes for at have forsegt

at udsprede Vildfarelser, samt forbydes at op-
holde sig i Sverig. Regeringen frikendte vel

12. Jan. 1750 G. for at have udspredt sine Laerd-

domme, men da han bekendte sig til en Menig-
hed, hvis Litre stred mod den antagne rene
Lasre, og da han havde taget mod Prtesteembede
i den, skulde han ufortevet begive sig nd af
Landet og ikke vende tilbage. Fulgt af en
dertil beskikket Person forlod G. da Sverig.

Upsala Domkapitel ilede med at underrette

de sv. Menigheder i Amerika herom for det Til-

faelde, at G. gik derhen. Sksnt det forteelies,

at han senere besegte Amerika, synes han
dog ikke at vasre koramet i Berering med de
sv. Menigheder. G. dede i Neuwied 14. Sept.

1757. — Fornden fernaevnte Afhandlinger skal

han ogsaa have forfattet flere aandelige Sange,

hvorhos han lod trykke et ^Eresminde over

sin Moder. K. H.
Graduate er i den rom. K. 1) Betegnelse for

det Responsorium med efterfelgende Halleluja

(resp. >Tractus<), hvilket under Messen afsynges

mellem Oplaesningen af Epistel og Evang.
Navnet afledes af lat. gradus, Trin, idet den
almindelige Forklaring gaar ud paa, at G. blev

istemmet paa de Trin, der forte op til Altret

eller til den Ambon, hvorfra Lektionen fore-

gik. Efter en anden Forklaring blev G. af-

sunget, medens Prassten besteg hine Forhej-

ninger. 2) Betegnelsen for den med Koral-

noder udstyrede Sangbog, efter hvilken Koret
synger under Messen, og i hvilken de for-

skellige Dele af denne ere optegnede. I gamme)
Tid var G. beregnet paa at lasses fra den store

Sangerpult af samtlige Korets Kantorer paa
engang, hvorfor Formatet er meget stort. Saa-

danne Folianter, fra gammel Tid prentede paa
Pergament, ofte sasrdeles kunstfaerdig udstyrede,

fra en senere Tid med Nodetryk og lignende

smuk Udstyrelse, er endnu i almindelig Brag,
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om end de ere i Fterd med at vige Pladsen

for mindre Haandbager, hvoraf hver af de
deltagende har sit Eksemplar. — Efter Refor-

mationen bibeholdtes nogle Steder Navnet G.

for Korets og Menighedens autoriserede Sang-

boger. I Danmark haves saaledes Niels Jes-

persuns G. 1573 (isl. Udg. 1594 og 1623) og
Kingos G. 1699. De er siden afleste af >Koral-

beger< med Kirkemelodierne udsatte flerstem-

mig til Brag for Orgel. A. H.
Graf. 1) Karl Heinrich C, f. i Mfihlhausen

1815, blev 1847 Larer ved Fyrsteskolen i Meis-

sen. Han dode 16. Juli 1869. G. er Forf.

til: >Der Segen Moses< (1857), >Der Prophet
Jeremias< (1863) og >Die gesehichtl. Bucher
des A. T.< (1866). Han var en af Ophavs-
nuendene til den moderne Pentatevk-Kritik

(»den Graf-Wellhausenske Hypotese<). — 2) Si-

mon G„ tysk Psalmedigter, f. 1603 i Sch&ss-

burg i Siebenburgen, var ferst Herprasst, efter

1635 Pnest i Schandau. Han dode 1659. 1636
udgav han en Samling Psalmer, >Geistlich Edel
Herz-Pulverc, i hvilken der Andes Here af ham
selv.

Graffmann, Hans, f. 13. Apr. 1747 i Ostmo
Prasstegaard i Sddermanlaud, blev Student i

Upsala 1767, prwsteviet 1771, 81. Mag. i Up-
gala 1773, begav sig s. Aar til Halle, hvor han
1774 blev Dr. theol. efter en Disputation, hvor-

om hans Landsmand Prof. Thunnau, der selv

var Opponent, skrev til Gjorwell: >I Halle er
hver Mands Mund fold af Dr. G.s Beremmelse.
Jeg er ogsaa sikker paa, at man ikke nylig

har promoveret en saa ksek Dr. theologian.

Som Opponenter havde ogsaa Semler, Nosselt,

Schulze, Freylinghausen og Griesbach optraadt,

og Semler var >aldeles indtaget af ham<. Stu-

denterne, hvoraf o. 800 havde vssret til Stede,

havde efter Disputatsen hilset G. med gentagne
»Vtvat<. Siden fortsatte G. sine Studier 1 Eng-
land, hvorfra han hjemkom 1776, og Aaret
efter blev han Hofpnedikant, 1778 Spr. 1 Frus-
tuna, 1800 Domprovst i Strengnfts. G. dode
30. Jan. 1828. O. A.

Grafstrom. 1) Anders Abraham C, sv.

Prasst og Digter, f. i Sundsvall 1790, kaldtes

af Geijer til Docent i sv. Historie ved Upsala
Universitet 1820, Lektor ved Karlberg 1821

•g i Hernosand 1833, Spr. i Umea 1835, valgtes

til Medlem af >Svenska Akademien< 1839 og
dede 1870. G., som i sin Studentertid i Up-
sala modtog Indtryk fra Atterboms Digtning,

skrev adskillige Digte i Fosforisternes poetiske
Kalendere. Dog var han ikke udpneget Fos-
forist; hans Digtning med dens klare Gennem-
sigtigbed flk ogsaa Opmuntring fra den gamle
Skole og de neutrale, til hvilke siden Fuld-
blodsfosforisterne regnede ham. Hans milde,
lyriske Poesi rober iovrigtSUegtskab med Sviger-

faderens, Biskop F. M. Franzens. Mest kendt
er hans pragtfulde Vekselsang >Norrland<, der
skildrer dette Landskabs Skenhed. G.s Digte,

der udkom i flere Oplag og udgaves samlede
1864, var i sin Tid meget lteste og beundrede.
Man herer i dem >en Sanger, hvis Stemme
vel ikke har noget stort Omfang, ikke mange
Toner, men de, den ejer, ere af ypperste Ren-
hed og Vellyd . . . . de gennemaandes af den
varmeste Felelse, men en mandig Felelse, uden
Spor af Sentimentalitetc (Dahlgren). G. udgav

ogsaa adskillige Pnedikener og aandelige Taler.

Ogsaa i dem rober han sit SUegtskab med
Franzen. Som Pnest lagde han enestaaende
Dygtighed for Dagen og nod stor Anseelse i

Hernosands Stift (F. A. Dahlgren, Minnestal
ofver A. A. G., Sv. Akad.s Handl. 1871). —
2) Tor Frirjof C, sv. Pnest, foregaaendes Son,
f. paa Karlberg 1827, blev Dr. phil. 1851,
ekstraord. Hofprsedikant og Legationspnest i

Paris 1859, forflyttedes 1863 til en lignende

Stilling i London. G. udnsevntes 1866 til

Spr. ved Klara Menighed i Stockholm, 1868
til Dr. theol., 1872 til Kongens Overhofpraedi-

kant samt 1880 til Ordensbiskop. Fra 1875
til sin Ded 1883 var G. Medlem af Rigsdagens
1. Hammer. — Fra sin Fader og Morfader
havde G. arvet en lykkelig Digterevne. Blandt
hans Digtninge maa nsvnes de af >Sv. Akade-
mien< prisbelennede >Sangens framtidc og
>Fjallappen<. I mange Aar var G. en af Stock-
holms mest horte Pradikanter, og 1878—79

udgav han en Predikensamling >Minnen Iran

Klara kyrka<. Hans Digte udgaves samlede
1884 med en af C. D. af Wirsen udarbejdet
Levnedsskildring. H. W. T.

Gral (Graal, san grial, den hi. Skaal) danner
Midtpunktet i en Sagnkreds, der gaar langt

tilbage. Sagnet om G. er rimeligvis kommet
til Spanien med Joderne og Araberne, og en
Kristen ved Navn Flegetanis skal o. 1124 i et

arab. Skrift have givet det dets kr. Skikkelse.

Cluniacenser-Munken Kyot (Guiot) skal have
fundet Flegetanis's paa Arab, skrevne Skrift

(1170—90), og han skal have sat G.-Sagnet i

Forbindelse med Sagnkredsen om Kong Artus
og Ridderne ved det runde Bord. Af ham oste

siden Wolfram von Escbenbach og mange
andre. Sagnet gaar ud paa, at en Sten af

Lucifers Krone under hans Kamp med Mikael
blev slaaet ud og faldt ned paa Jorden. Af
denne Sten dannede en Hedning en Skaal, som
Dronningen af Saba siden sluenkede Salomo,
og som Nikodemos kom i Besiddelse af. Af
denne Skaal skal Kristus have spist Offer-

lammet, og i den skal han have dyppet den
Bid, han rakte Judas. Efter en anden Skik-
kelse af Sagnet var G.-Skaalen den, i hvilken
han forvandlede Vinen til sit Blod. Ved Kors-
fautelsen samlede Josef fra Arimattuea det Blod,
der fled fra Kristi Saar, i G.; han skal vssre

kommen viden om og viere den egentlige Stifter

af Ridderlaget om det runde Bord og Stam-
fader til G.-Kongerne. Men intet Menneske
var vsrdigt til at eje den underfulde Skaal,

der af Engle blev leftet op til Himlen, indtil

den dydige Titurel, Sen af en af de ssldste

frankiske Konger, blev valgt til Vogter for G.,

for hvilken der blev bygget et Tempel i Frel-

sens Land (Saloaterre) i en Skovtykning og
dannet et Ridderskab, der skulde vasrne Skaalen.

Denne Egn bliver til et Paradis; det Menneske,
der ser paa G., faar evig Ungdom, og hver
Langfredag flyver en snehvid Due ned fra

Himlen og legger en Hostie paa G., hvorved
der gives denne nye Knefter. At vogte G. er
den hojeste Salighed for et Menneske. G.-

Templet og dets Farvepragt er udforligt be-
skrevet, og efter denne Beskrivelse byggede
Karl IV Helligkors-Kapellet paa Karlstein ved
Prag, hvor Bdhmens Rigsinsignier gemmes.
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Lidt efter lidt blev imidlertid Kristenfolket

mere og mere ugudeligt, og derfor vandrede G.

og dens Riddere til Indien, til Prtestekongen

Johannes's Rige. Ogsaa Templet og Borgen
kom til 0sten, og der var intet Spor af G. i

Vesterleden. Men mange Riddere af Kredsen
ved det runde Bord drog forgaeves ud for at

finde den bl. G. — Trubaduren fihrestien de
Troyes (d. 1191) omplantede G.-Sagnet paa fr.

Jordbund; ved Wolfram von Escbenbach blev

det overfert paa tysk Grund. G. er her Sym-
bolet paa Evkaristien, G.-Kongen en Slags Efter-

felger af Apostlene, Parzival Reprsesentant for

den vesterlandske Menneskehed, en Slags Faust.

Parzival kommer til Kong Artus's Hof og be-

frier Dronning Condviramur fra hendes Fjender.

Men buslig Lykke kan ikke bolde ham tilbage.

Han drager nd for at sage sin Moder og kommer
da til Slottet Monsalvez, G.-Borgen, og efter

forskellige Oplevelser bliver ban G.-Konge.

Romantikerne satte G.-Sagnet og Parzival meget
hejt, og ved Wagner er G. atter kommet i

Folkemunde (L. Lang, Die Sage vom heil. G.,

Munchen 1862). Om Wolfram von Eschenbachs
>Parzival< se W. Scherer, Gesch. der deutschen
Dichtnng, 3. Aufl., Berlin 1885, 175 f.

Gramann (Poliander), Johannes, Priest og
Psalmedigter, f. i Neustadt i Baiern 1487, var
ved Ref.s Begyndelse Rektor i Leipzig, og ved
den beremte Disputation dersteds 1519 raellem

Lather og Eck stod han paa E.s Side som
bans Amanuensis. Men ved denne Lejlighed

blev ban ved Lathers Vidnesbyrd vundet for

den evang. Sandhed, nedlagde ' 1522 sit Rek-
torat og drog til Wittenberg, hvor han sluttede

et hjerteligt Venskab med Luther, blev 1523
Prssst i Wurzburg, gik 1525 som Dr. theol.

paa Luthers Anbefaling til Preussen for at

trenune det der begyndte Reformationsvaerk og
var til sin Ded Freest i Kdnigsberg, hvor han
arbejdede med stor Troskab. Ramt af Slag dede
han 29. Apr. 1541. — Han har digtet Psalmen
>Nun lob, mein' Seele, den Herren« efter Ps.

103. Den udkom o. 1540, blev af en ukendt
Forf. oversat paa Dsk, indlemmedes i H. Thomis-
sons Psbg. 1569 (>Min Siel nu loffue Herren<)
og gik derfra over i alle yngre danske og norske
Pialmebeger. I sv. Psalmebeger Andes den
fra 1567. J. N. S.

Grammatisk (eller sproglig)-historisk For-
tolkning er den Udlsegning af den hi. Skrift,

der nnder sit Arbejde anvender de samme
Midler og den samme Metode, som bruges i

sprogl. og hist Undersegelser i Almindelighed.

Hovedfordringen til Skriftens Fortolkning maa
altid vsere, at den skal hvile paa Troens aande-
Uge Forstaaelse af Indholdet, at den skal vaere

baaren af et Aandsslaegtskab, der er retvendt i

den Sfaere, hvori Skriften bevaeger sig, og som
derfor formaar at felge de bibelske Forfattere

ind i de relig. Dybder. En saadan aandelig
Forstaaelse lseres kun i den Hellig Aands Skole
og kan ikke tilvejebringes selv ved den sterste

sprogl.-hist. Laerddom. Men paa den anden
Side behover den disse Hjselpemidler for at

knnne eve den fornedne Tugt over sig selv og
for at kunne trsenge ind i Skrifternes Indhold
nted fuld Nejagtighed. Den allegoriske For-
tolkn. (I, 55 f.) er et talende Vidnesbyrd her-
om; thi Allegoristerne vare meget ofte Mtend,

der stod i dyb Forstaaelse af Skriftens Ind-
hold som Helhed, men som alligevel paa Grund
af manglende sprogl. og hist. Indaigt vare ude
af Stand til at opfatte Indholdets bestemte
Nuancer i det enkelte. Skriftens guddomme-
lige Indhold foreligger jo 1 en menneskelig
Form : det er tsnkt og nedskrevet i et bestemt
Tungemaal; det er talt til og af Mennesker,
der levede under en bestemt Tids udvortes
Forhold og aandelige Forudatetninger. Enhver
Stetning staar i sin bestemte logiske eller hist
Sammenhseng, og Talen bserer ogsaa hos Apost-
lene Pneget af Forfatterens Individualitet. Den
sprogl.-hist. Fortolkn. laerer os at vaere op-
merksomme paa alt dette, og den giver os
Midlerne til at gjere det frugtbart for For-
staaelsen.

Det var ferst denne Fremgangsmaade, der
feeldede Allegorien og oplukkede Skriften for

en nojagtig gennemfert Fortolkn. Den blev
hsevdet allerede af den antiokenske Skole i

Oldkirken (I, 106) og ligeledes af enkelte Msend
i Middelalderen (Nikolaus af Lyra, Laurentius
Valla, Erasmus). Men det var ferst Reforma-
torerne, der udtalte dens Grundstetninger med
fuld Klarhed og selv gjorde Alvor af dem. I

den felgende Tld sank Protestantismen til-

bage til en blot dogmatisk Skriftbrug, Met
man kun segte sit eget Laeresystem i Skriftens

Ord. Da flk den sprogl.-hist. Fortolkn. atter

ivrige og betydelige Talsrncend i Hugo Grotius

og J. A. Ernesti (I, 796); men allerede hos
dem maerkedes den falske Betragtning, der
siden traadte saa stserkt frem hos Rational-

ismen, at man mente at have nok i Gramma-
tiken og Historien til at fortolke den hi. Skrift.

Det var for Rationalismen en yndet Ssetning,

at man skulde gaa til Forstaaelsen af den hi.

Skrift ligesom til ethvert andet OldtidsskrifL

Her glemmes, at man staar overfor en ejen-

dommelig Aandssfserc, som er utilgtengelig for

den, der mangier Aandens Sans; der herer
noget andet til at fortolke Skriften end til at

forstaa den verdslige Literatur. Forudsaet-

ningsleshed er en Uting overfor den hi. Skrift,

der belt igennem taler ud fra den ene store

Forudstetning: Troen paa Krdms Sandhed og
Virkelighed.

I hele det sidste Aarh.s eksegetiske Arbejde
er det en almindelig indremmet Grundssetnlng,

at Fortolkningen maa vaere sprogl.-hist. ; der er
saavel for G. som for N. T.s Vedkommende til-

vejebragt en Rigdom af nye Midler ved omfat-

tende Undersegelser navnlig paa det sproglige

og det >tidshistoriske< Omraade (se Art. Tids-

historie, nytestamentlig). Men det maa altid

fastholdes, at det sprogl.-hist. kun er en enkelt

Side af Fortolkningens Opgave; det er kun et

Led i og et tjenende Middel for den sande
aandelige Fortolkning. P. it.

Grammlich, Johann Andreas, luth. Praest,

fedtes i Stuttgart 1689 og dede der som Hof-
kapellan 1728. Hans >Opbyggelige Betragt-

ninger til hver Dag i Aaret< blev 1857 over-

sat paa Dsk af C. M. Kragballe.

Grammont, Ordenen af, en Eneboer-Orden,
se Grandmontensere.
Gran, Hovedstaden i det nngarske Komitat

af samme Navn, blev Aar 1000 ved Kong Stefan

Ungarns Metropolis; den ferste ^Erkebiskop der
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var Dominik I (1000—1002). De sidste iErke-
biskopper 1 G. ere: Johan Simor 1873—91 og
Laurentius Schlauch, Kardinal med S. Glro-

lamo degli Schiavoni som Titelkirke, der fulgte

efter ham 1891.

Grand, Jens Torbernsan, iErkebiskop af
Lund, en Sosterson af Biskop Peder Bang (I,

210), fuldendte, efter at vsere blevet oplsert i

Roskilde, sine Studier i Frankrig. O. 1280
blev nan Domprovst i Roskilde og havde alle-

rede som saadan en Strid med Kongen om
Pnesentationsretten til Mlkkelskirken i Slagelse.

I de urolige Tider efter Erik Klippings Mord
(Nov. 1286), da det kgl. Parti ikke nojedes med
at gennemfere en Dom over de 9 >Konge-
mordere<, hvis Retmtesslghed straks blev be-
stridt, men gik skarpt frem mod de urolige

Stormsend, som ansaas for Medvidere, blev G.,

hvis Hjerte paa Grand af hans Familieforbind-
elser og hans tidlig rodfsestede Antipati mod
Kongehuset, helt var i de misfornojedes Lejr,

ogsaa betragtet med Mistienksomhed og nceppe
uden Grund; thi han besad den drevne Poli-

tikers Lyst og Evne til at flske i rorte Vande.
Den fyrstelige Gave, han sksnkede sit Kapitel
1288 til Oprettelse af 6 nye Prebender, er
nseppe blot et Udtryk for en storslaaet Offer-

villighed for K.s Sag, men ogsaa et Vidnesbyrd
om, at han felte Forholdene usikre. — Det
felgende Aar valgte Kapitlet i Lund ved Kom-
promis J. G. til iErkebiskop, en Forfremmelse,
der ikke var Kongehnsets Venner til Behag.
G. maatte udtrykkelig forpligte sig til Troskab
mod den unge Konge og til aid rig at forbinde
sig med de fredlese. Dette Lofle leste den
udvalgte iErkebiskop sig fra, da han i Rom
nedlagde Embedet og modtog det paany ved
pavelig > Provision*. Efter sin Hjemkomst op-
traadte han snart som Kongens politlskc Fjende.
Han staduestede Valget af Jens Krag til Biskop
af Roskilde imod Kongens 0nske, ban for-

nyede den aldrig anerkendte Vejle-Konstitution

(se Jakob Erlandsen, I, 794), satte Kongens
Drost i Band, stottede de fredlese og ntegtede

at opfylde sin Ledingspligt. Man mente endog,
at han som Underhandler med den norske
Konge ligefrem havde svigtet sin Troskabspligt.

Under disse OmsUendigheder lod Kongen ham
fengsle i Lund (April 1294) ved Junker Chri-
stoffer. Sammen med Domprovst Jakob Lange,
der var grebet i selve Kirken, medens han
Irate sine Bonner, blev han fort til Sjtelland.

G. anbragtes i et nsselt Fangehnl paa Seborg,
Domprovsten fortes til Kalundborg. Den skaan-
selslose Behandling knede dog ikke J. G.s Stolt-

hed, og de lidet gunstige Tilbud om Forlig

medte han med skyldig Foragt i Tillid til

Pavens Indgriben. Fra de danske Pnelaters
Side flk han dog ingen kraftig Stotte, og det
ifelge Vejle-Konstitutionen erkleerede Interdikt

overholdtes ikke. 1295 sendte Paven iErke-
presbyteren af Carcassone, Isarn, som Nuntins
til Danmark for at fordre J. G.s Lesladelse,

men inden hans Komme havde iErkeblspen
ved en dristig Flugt befriet sig selv. 1296—97
fortes derefter i Rom, hvorhen J. G. selv havde
begivet sig fra sit faste Tilhold paa Hammers-
hus, en omstendellg Proces, der ogsaa for-

nyede de gamle Stridspunkter fra Jakob Er-
landsens Tid. J. G. gjorde alt for at frem-

stille Kongen som en simpel Voldsmand og
kirkelig Tyran, medens dennes Proknrator
holdt fast ved iErkebispens Fornederi, skont
man forgaeves blandt G.s Papirer havde sogt

et utvetydigt Bevis, og segte at stemme Boni-
fatius VIII mildt ved Henvisningen til de tar-

lige Forbold i Danmark paa det Tidspunkt,
Faengslingen foregik, og til Kongens ungdom-
melige Ubesindighed. Dommen, der selvfelge-

lig maatte gaa Kongen imod, fceldedes Dec
1297. iErkeblspen skulde straks genindssettes

og have en Skadeserstatning paa 49,000 Mark
Selv (o. 6 Mill. Kroner). Vejle-Konstitutionen

godkendtes. Et Pavebrev af 22. Apr. 1298 bed
Isarn at skride til Dommens Fuldbyrdelse og
Forhandling om de enkelte Stridspunkters Af-

gerelse. Febr. 1299 lystes Kongen i Band, og
Interdiktet, der varede 4 Aar og 10 Uger, satte*

i Kraft. Denne Gang blev dets Tryk felt al-

vorlig i Landet. Forhandlingerne om Strids-

punkterne (det kgl. Patronat, Gyldighed af
kanonisk Ret, Ledingspligter osv.) og om Skades-
erstatningerne forte ikke til noget Besultat.

Inden J. G., som sad paa Bornholm, flk Nun-
tlus's Kendelse, der tillagde ham alt kgl. Gods
i Lunds Stift som Vederlag for den tilkendte

Erstatning, offentliggjort, havde Kongen paa
Lunds Landsting ladet iErkeblspen erklsere

for sin Dedsfjende og indsat en- ligefrem Sty-

relse af iErkessedets Gods. Dommen blev ap-
pelleret til ny Kendelse af Paven, og G. maatte
atter rejse til Rom. Den afe, 2aarige Proces
endte vel med Kongens ydmyge Begeering til

Bonifatius om at stikke St. Peders Svserd 1

Skeden og lsege sin Tjeners 0re, men for J.

G. var Udfaldet ganske mod 0nske. Slutnings-

dommen (28. Febr. 1302) nedsatte Skades-
erstatningen til 10,000 Mark, men samtidig for-

satte Paven den stivnakkede Prselat til iErke-
sffidet i Riga, og Isarn flyttedes fra dette til

Lund. For Kongemagten var imidlertid den
sergelige Strid et betydningsfuldt Nederlag. —
J. G., der ikke vilde tiltnede sit nye Embede,
gik til Paris, men blev 1310 iErkebiskop t

Bremen, hvor han snart Iagde sig ud baade
med sine Suffraganer, Kapitlet og Borgerne i

Hamburg og Bremen. Man paastod om den
heftige og herskelystne Mand, at han ikke var
ved fuld Fornuft. 1316 valgtes en Koadjutor
til at administrere Stiftet, men skent Paven
genindsatte G., kom J. G. dog ikke tilbage.

Han dede 29. MaJ 1327 i Avignon, hvor han
indsatte Paven til Arving af sin Rigdom og sin

velforsynede Bogsamling. — iEgte kirkelig Be-
gejstring var ikke Drivkraften 1 J. G.s staal-

satte Kampiver, men snarere en Blanding af
gammelt Sleegtshad, kreenket Selvfelelse og
umsettelig Magtstrseben. Den store Hader, hvis
Udtalelser mod Fjenderne kun robe lidet af
sand kristelig Aand, vragede ikke de Midler,

der frembed sig, og med sin utvivlsomme Be-
gavelse, sin Kundskabsrigdom, Handlekraft og
urokkelige Standhaftighed i Lidelsen forbandt
han en nsympatetisk Karakter, for hvis hen-
synslese Egenraadighed og Selvsyge Land og
Folks, ja selve Menighedens Ulykker ingen
Vsegt havde (Erslev i Danmarks Riges Historic,

II; Helveg, Den dske K.s Historie til Ref. I;

A. N. Hammer i Lunds Universitets Aars-Skrift,

1867; Mackeprang i Histor. Tidsskr. 6 R. Ill,
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643 t; den samtidige lat. Beretning om J. G.s

Ftngenskab udgav Hultfeldt 1599: >En histo-

rlske Beskrilfuelse om en Ercbebiskop udi

Lnnd<). J. O. A.
Grandmontenaere kaldtet en Eneboer-Orden,

der biev stiftet af en ung Grevesen, Stefan
fra Auvergne (f. 1046), hvla Fader boede
paa Slottet Thiers. 12 Aar gl. fulgte Stefan

sin Fader paa en Pilegrimsfterd til St. Nikolaj

fra Bans Grav, og derefter blev nan sat i Huset
hos .ASrkebiskoppen af Benevento. Under Op-
holdet i Syd-Italien leerte Stefan nogie af de
strenge calabresiske Eneboere at kende, og da
ban var kommen tilbage til Frankrig, segte

han at efterligne deres Liv i Ensomhed. I en
Bjergkleft ved Mnret, 4 Mil fra Limoges, byg-

gede han sig en Hytte af Grene. Han stak en
Ring — den eneste Del af sin F*drenearv,
som han vilde beholde — paa sin Finger, gen-

tog Forsagelsen og Troen og hengav sig helt

til Gnd. Hans Fade var herefter kun Bred
og Vand, og han gik ens klsedt Sommer og
Vinter. Fra alle Sider strommede Msend og
Kvinder til for at se den strenge Eneboer, der
havde et Formaningsord til bver enkelt, sasrlig

til de faldne Kvinder, som han havde dyb
Medlidenhed med, fordi deres Fald efter hans
Mening som oftest skyldtes deres Fattigdom.

Gregor VII gav 1073 Stefan fra Thiers (de

Tigerno) Tilladelse til at danne en Forening
af Eneboere, som skulde felge hans strenge

Levevis, og Stefan styrede sin Eneboerforening
til sin Ded (1124). Kort efter blev Ordenen
forjaget fra Mnret, og derpaa slog den sig

ned i Grandmont, en Mils Vej derfra. Den
brcdte sig hnrtig over Frankrig; allerede 1170
havde den 60 Klostre, og den stod i stor Yndest
hos flere af de fr. Konger som Ludvig VII,

der 1164 i Vlncennes ved Paris grnndede et

Kloster for disse *bons hommes*. 1 Spidsen

for hele Ordenen stod <en Hyrde«, der boede
i Grandmont, men de enkelte Klostre, der
kaldtes >Celler<, styredes af en corrector.

Dragten bestod af en Kjortel og et Skapuler,

til hvilket der var feestet en spids Kabuds.
ClemensV bestemte, at Dragten skulde vasre sort
I Beg. af 13. Aarh. udbrod der alvorlige Stridig-

heder imellem Munkene og de af Ordenen an-

tagne Laegbredre, hvis Pligter og Rettigheder
ikke vare fastslaaede fra Begyndelsen af. For at

gore en Ende paa Tvisten affattede Adhemar
af Friac nogle yderst strenge Bestemmelser, der
bleve stadfsestede af Innocents III. I 17. Aarh.
opstod der paa Grand af Prioren Georg Barys
Forsog paa at indfare storre Mildhed en Span-
ning imellem G. af den strengere og mildere
Observans. Revolntionen gjorde Ende paa begge
Grapper af Ordenen, der aldrig har fundet Vej
ndenfor Frankrig. — 1286 optog Benedictiner-

Nonnerne i Dronille la Blanche G.s Regler,

hvorved Ordenen ogsaa 6k kvindelige Med-
lemmer. Senere kom et Par andre Klostre
for kvindelige G. til.

Granfelt. 1) Axel August G., nedennievnte
A. F. G.s Sen, f. 26. Juli 1846 i Hausjarvi;
Student 1866; fllos. Kand. 1871, Lie. med.
1878; har kun i ringe Grad evet La>gevirk-
somhed, men arbejdet ivrigt for Afholdssagen
og Folkeoplysningen. 1878 blev han Sekretter
i >Folknpplysningssallskapetc ; fra Besog i Est-

land 1874 og 1880 medbragte han Ideen til

de folkelige Sang- og Musikfetter, der siden
1884 holdes i Finland. Ikke blot i Dagspressen,
men ogsaa i saerlige Afholdsblade paa Svensk
og Finsk har han arbejdet for denne Sag til

stor Velsignelse for Landet. — 2) Axel Fredrik
G., finsk teol. Skribent, fedtes 26. Apr. 1815
i Hausjarvi Sogn. Han blev Student 1832, fllos.

Magister 1840, teol. Lie. 1844, teol. Dr. 1857,
teol. Adjunkt 1848, Prof, i Dogmatik og Etik
ved Helsingfors Universitet 1854, tog Afsked
1875 og dede 16. Jan. 1892. — Hans klare
Fremstillingsevne, strenge Logik og store Lterd-

dom gjorde, at hans dogmatiske Undervis-
ning blev fuldstendig epokegorende ved den
flnske Hejskole. Spekulativ anlagt og selvstendig
tsenkende var han en fremragende Repraesentant
for den positive Meglingsteologi. Isser paa-
virkedes G.s Anskuelse af Martensen. G. var
Repraesentant ved Landdagene 1863—64, 1867
og 1872, og ved >det almindelige Kirkemede<
1876 og 1886. Af hans talrige Arbejder maa
narvnes: >Kristlig Dogmatik<, 1861 og >Den
Kristl. Sedelfirant, 1872—73, der maa regnes
til de ypperste sv. Fremstillinger; desuden ud-
gav han en Mangde Afhandlinger og Smaa-
skrifter: >Begreppen auktoritet och auktoritets-

tro<, 1846, >Det kr. lifvets vilkor och vasende<,
1847—48, >Omnadensordning<(1855); > Dansen
betraktad (ran kristl. synspunkt< (1857); >Kr.

trons vasende< (1863); >I tidens fragor<, 1—III

(1876—77); »L8ranomdeytterstatingen<(1879);
>Om ffirsoningen i Kristus< (1882); >Slntord i

fdrsoningsfragan< (1886); >De fOrsta offentligt

af flnska mfin emot kristendomen riktade an-
greppen< (1884); >Apologetiskt og polemiskt<

(1885) osv. — alt af saadant Indhold, at det

vakte Opsigt ikke blot i hans eget Land, men
ogsaa ndenfor dets Graenser. A. N.

Granholm, Erik, f. i Tuna Sogn i Medelpad
16. Okt. 1714, blev Student i Upsala 1729,

Mag. phil. 1740, pnesteviet s. Aar samt Hus-
pnest hos Baron Joh. v. Pechlin, 1743 Hus-
prsest hos den danske Minister i Stockholm,
som han tjente som Spion mod Sverig. Da
dette opdagedes, romte han til Danmark s. A.

og fik Titel af Hofpredikant ved det danske
Hof med en aarlig Lon. Da han nn her stemp-
lede mod Danmark og forraadte Hemmeligheder
til den sv. Ambassador Tessin og Ministeren

Palmstjerna, maatte han med Fare for sit Liv

flygte tilbage til Sverig. Her fik han af >Se-

kreta Utskottet< ved Rigsdagen 1747 en aarlig

Pension, til han kunde faa Pnesteembede. iErke-

biskop Troilius ansegte imidlertid om, at han
aldrig maatte befordres. Da Palmstjerna saa

spurgte iErkebispen, om G. ikke havde gjort

Sverig Tjenester, svarede han, at G. var en
Slyngel, da han havde svoret den danske Konge
Troskabsed og der faaet Pension, men siden

havde gjort Sverig Tjeneste som Forneder mod
Danmark. 1749 blev G. dog af Patronen kaldet

til Spr. i Wermdo. Ogsaa her lagde han sin alt

andet end pnestelige Karakter for Dagen, men
blev trods dette 1774 Provst (om hans Strid med
Skevikernesed.Art.). G. dede 26. Jan. 1776. O.A.

Granvella, Anton Pcrennot de, Kardinal,

har Navn efter Godset Granvelle ved Besancon,

som hans Fader kebte. Han fodtes 20. Aug.

1517, studerede i Pavia, Paris og Louvaln, hvor
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han erhvervede baade den filos. og den teol.

Doktorgrad. Hans Fader bestemte ham tidlig

til K.s Tjeneste, og allerede som Barn fik han
forskellige Praebender. 1540 blev han Biskop
i Arras, 1541 var han til Stede ved Religions-

samtalen i Worms, 1542 ved Rigsdagen i Re-
gensburg. Baade haa og hans Fader, der havde
indviet bam i Statsmandskunsten, gav Made
paa Konciliet i Trient som Kejserens Afsen-
dinger, og der holdt G. en mod Frankrig rettet

Tale med bitre Sideblik til Paven, for at und-
skylde de kejserlige Afsendingers sene Korarae.

Efter denne Tale blev G. af Kejser Karl V
kaldet til Statsraadet, og som Medlem af dette

spillede han en stor Rolle. Han var virksom for

Forsoningen med Landgrev Filip af Hessen efter

Slaget ved Mflhlberg, men han var en Mod-
stander af Augsburger-Interimet 1548. Efter

sin Faders Ded (1550) arvede G. hans Embeder
og fik derved endnu sterre Indflydclse. Han
havde ingen Del i Passauer-Forliget, men var
Mellemmand ved iEgteskabet mellem Filip II og
Maria af England. Filip II gjorde ham derpaa
til Maria af 0sterrigs Raadgiver i Nederlandene,
og der blev G. lige saa hadet, som han havde
vseret det i Tyskland. Han gjorde Forslag til

at indfere den spanske Inkvisition, af Gavn,
omend ikke af Navn, i Nederlandene og tilveje-

bragte en ny kirkelig Orden af Landet i 3 jErke-
bispcdemmer og 14 Bispedemmer. 1560 blev
G. selv udnarvnt til /Erkebiskop af Malines,

1561 modtog han Kardinalhatten af Pius IV.

Men da blev Modstanden imod ham saa sterk,

at der indkom Klageskrifter baade hos Over-
statholderinden og Filip II, og 1564 blev G.

kaldt tilbage. 10. Marts s. A. forlod ban
Nederlandene og tog til Besancon med sin

Sekretuer, den beromte Filolog Justus Lipsius.

Pius IV overdrog ham Protektoratet over Je-

suiter-Ordenen, og 1570 blev han sp. Afsending
i Rom. 1571 afsluttede han det vigtige For-
bund med St Peters Stol og Venezia mod
Tyskerne, og s. A. blev han Vicekonge af Na-
poli. 1575 kaldte Filip II ham til Spanien for

at faa hans Hjaelp til at bsre Statssagernes

Byrde. 1577 blev han Medlem af den Kongre-
gation, som Rom havde oprettet til Ordning
af de nederl. Forhold, 1579 udnsevntes han
til President for Castiliens Raad. I de felg-

ende Aar havde han stor Indflydelse paa alle

Spaniens Anliggender, og 1581, da Filip II rejste

til Portugal, var han midlertidig Spaniens Re-
gent. 1578 var han bleven Kardinalbiskop af

Sabina; 1584 ombyttede han iErkestolen i Ma-
lines med den i Besancon, men allerede 21.

Sept. 1586 dede han i Madrid. Hans Valgsprog

var iEneidens: Durate et vosmet rebus senate
secundis. Hans Statspapirer ere udg. i 9 Bd.
af Weiss i Collection des documents inddits

sur l'hist. de France< (1841 f.); hans Haand-
skrifter og private Papirer har Abbe- Boison
samlet; de Andes i Stadbiblioteket i Besancon.

Gratianas. 1) G., rom. Kejser, fedtes 359
i Sirmium; som Son af Kejser Valentinian I

fik han allerede 367 Titlen Augustus. Efter
Faderens Ded 375 blev han sammen med sin

Halvbroder Valentinian II Kejser i Vesten,
medens hans Onkel Valens vedblev at regere
i 0sten. Efter at Valens, hvem G. kom for

sent til at hjtelpe, var falden ved Adrianopel

378, gjorde G. Spanieren Theodosius til Kejser

i 0sten. Da Generalen Maximus i Aaret 383
rejste Oprersfanen mod G., blev denne forladt

af sin Haer og drebt paa Flugten i Lyon af
den gr. Ryttergeneral Andragathios (25. Aug.
383). G.s Regering havde for K. ikke ringe
Betydning. Ledet af Ambrosius, tog han i

sine Love bestemt Parti for den niluenske Or-
todoksi ; alle Ksstternes Kirker skulde udleveres

til kat. Gudstjeneste, deres evrige Ejendomme
tilfalde Statskassen. Paa den anden Side blev
ved en Lov af 377 den ortodokse K.s Gejstlige

befriede fra alle offentlige Paalieg og Byrder.
Denne Politik gjorde ogsaa Theodosius straks

til sin; i Faellesskab udstedte begge Kejsere

allerede 379 et Edikt mod Hasretikerne. Sam-
tidig begyndte nu G. under Paavirkning af Theo-
dosius at gaa strengere frem mod Hedenskabet.
380 udstedte Theodosius i sit eget og begge
sine Medkejseres Navn i Thessalonike, hvor
han under en alvorlig Sygdom havde modtaget
Daaben, det beremte Edikt, der hejtideligt be-
faler alle at antage den Religion, som Apost-
len Peter havde overgivet Romerne, medens
alle andre ere hjemfaldne baade til den gud-
dommelige Vrede og til den Straf, som Kej-
seren maatte idemme dem. Nu var den kr.

K. Statskirke i Ordets fulde Betydning,
hvilket ikke blot viste sig ved, at Viktorias

Alter blev fjernet fra Senatets Forsamlingssal
og ved, at G. nasgtede at bsere den hedenske
Pontifex maximus's Embedsdragt, men ved
endnu mere indgribende Foranstaltninger. Alle

tidligere givne Statsunderstettelser til hedensk
Kultus og hedenske Presteskaber, deriblandt
ogsaa Vestalinderne, bortfaldt, og de til hedenske
Templer testamenterede Grundstykker bleve
uden videre ved Lov inddragne som Stats-

ejendom. Det er dog sandsynligst, at disse

Love endnu under G. i Praksis ere blevne
fortolkede ret lemfteldigt. F. T. — 2) C, Ca-
maldolesermunk i S. Felice i Bologna, holdt
ved denne Bys Universitet o. 1150 Foredrag
over Kirkeretten, og af disse opstod det be-

remte Decretum Graliani (udg. af Migne, Paris

1861) eller Concordia discordantium canonum.
Senere Angivelser gore G. til Biskop i hans
Fodeby Chiusi og til Kardinal. Se forevrigt

Art. Kirkeret.

Gratias, Takkeben; saaledes kaldes bl. a.

den Bordben efter Maaltidet, der er optaget i

Luthers lille Katekisme.
Gratius (van Graes), Ortniaas (Ortwin),

Humanist, fedtes i Landsbyen Holtwich ved
Coesfeld 1 den sidste Tredjedel af 15. Aarh.
Han gik i Skole hos Alex. Hegius i Deventer
og studerede i K61n, hvor ban 1507 blev op-
tagen i Artisternes Fakultet, For at vinde
Livets Ophold paatog han sig forskelligt Ar-
bejde med Udgivelse af klassiske og middel-
alderlige Skribenter. G. stod i Forbindelse
med flere af Tidens beremteste Humanister,
som priste ham og bleve lovpriste af ham.
Men han mistede Humanisternes Sympati, da
han i Striden mellem Reuchlin og Kolnerne,
stillede sig paa disses Side (se Art. Reuchlin).

Den skarpe Satire i Epistola obscuroram oiro-

rum (I, 780) gaar for en Del nd over ham, og
han frembed uden Tvivl ogsaa adskillige Blot-

telser. Han dede i stor Nod 22. Maj 1542

Digitized byGoogle



Gratius — Grav. 251

(Reichling, O. G., sein Leben und Wirken,
Heiligenstadt 1884).

Gratry, Auguste Joseph, fr. Oratorianer,

fodtes i Lille 30. Marts 1805. Han studerede

i Paris, en Tidlang ved den polytekniske Skole,

og fik Patent som Artilleriofflcer. 1830 op-

gav ban imidlertid enhver Forbindelse med
Hieren og gik til Strassbourg, hvor ban blev
Priest. 1840—50 var han Lierer ved Normal-
skolen i Paris; 1851—52 tog han Del i Dan-
nelsen af Oratoriet for den ubesmittede Und-
fangelse og blev selv Medlem af det. 1863
blev han Prof, i Moral ved Sorbonncn og 1867
Medlem af det fr. Akademi. Han skrev Here

filos. (De la connaittance de Dieu; Logique;
Let tophittet et la critique; La morale et la

loi de Vhistoire; La philotophie du Crido; Let-

trt* tur la religion; Let sources de la riginira-

Hon sociale), asket. og ekseget. Skrifter. 1870
optraadte han som en af Opponenterne mod
Ufejlbarhedsdogmet (3 Breve, rettede til ^Erke-

biskop Dechamps af M&lines) og gav derved
Anledning til en livlig Diskussion ora denne
Sag (E. Friedberg, Sammlung der Aktenstucke
znm 1. vatik. Concil, Tab. 1872, 38 f.). Striden

angreb bans Sundhed saa sterkt, at han maatte
trsekke sig tilbage til Stilhed, og i Montreux
underkastede ban sig 25. Nov. 1871 de vati-

kanske Dekreter. 7. Febr. 1872 dode han i

Fred med Romerk.
Gran, Rudolf Friedrich, tysk Teolog, f. i

Heringen ved Werra i Nedre-Hessen 20. April

1835, blev 1860 Privatdocent og 1865 extraord.

Prof, i Marburg, 1866 Prof, i Konigsberg, d.

5. Aug. 1893. Han var en afgjort Lutheraner,

paavirket isser af Hofman og Vilmar. Fra 1865
var han en af Udgiverne af >Der Beweis des

Glaubens<, og han har bl. a. skrevet >Semi-
ten and Indogermanenc (2. Udg. 1867); »Ent-

wickelungsgesch. des neutestl. Schriftthums<
I—II, 1871, og den nytestl. Del af et >BibeIwerk
for die Gemeinde< (1877—80).
Grant, Karl, Missionsleder, fodtes 6. Febr.

1814 i Worletz ved Dessau, som Son af en from,
fattig Vasver. Hans rige Evner vakte Opmterk-
somhed, saa han blev hjulpen til at studere

og 1834 kom til Universitetet i Leipzig, hvor
han straks vandt en Guldmedaille for en teol.

Prisafhand ling. Siden udvikledes han ved et

lsengere Ophold i Italien som Huslaerer hos
en engelsk Familie, og han oversatte Dante
(I. Del : Hdlle udkom 1843). Han var lige ved
at gaa som Jodemissionsr til Jerusalem, men
blev dog i Hjemmet og kaldtes 1843 til Dres-
den som Direktor for det evang.-luth. Missions-

selskab for Sachsen. Han vilde gore dette til

en fselles luth. Mission med stterk Betoning af
det konfessionelle Standpunkt(>Die Unterschei-

dungslehren der verschiedenen christl. Bekennt-
nisset, i mange Oplag, ogsaa paa Dansk) og
sagte og fandt Tilslutning fra Baiern, Nord-
tyskland, Sverig, Rusland. Missionsanstalten
blev 1848 forlagt til Leipzig for at drage Nytte
af Universitetet, og G. drev paa en grundig
Uddannelse, heist med Teologer som Missio-

nerer og med Studium af Indiens Folk og
Literatnr. Han gjorde selv en lang Rejse til

Indien 1849—53, hvis rige Frugter han ned-
lagde i >Reise nach Ostindienc, Bd. I—V, og
Bibliotheca tamulica. Af de 15 Studerende,

hvormed det nye Missionshus i Leipzig be-
gyndte 1856, var der 5 Teologer, 2 af disse fra

Sverig, Blomstrand (1, 340) og Ryden. Men Stri-

digheder imellem Missiontererneom Kastespergs-
maalet (K. Graul, Die Stellung der evang.-luth.
Mission zur ostindischen Kastenfrage 1861) i

Forbindelse med svtekkct Helbred forte til, at
G. traadte tilbage fra Ledelsen 1860 og fra

Missionsanstalten 1861. Han flyttede til Er-
langen for at virke ved Universitetet der for
Missionen, men kom kun til at holde sin Til-

trtedelsesforebesning: >0ber die Stellung und
Bedeutung der christl. Mission im Ganzen der
Univers.wissenschaften< ; d. 10. Nov. 1864. V. Sn.
Grav, den hellige, kaldes af de Kr. Jesu

Kristi Grav i Jerusalem. I N. T. gives ikke
najere Beskrivelser af, bvor Jesu G. laa, kun
enkelte Antydninger. Af Joh. 19, 41, ser man,
at den hi. G. laa nter ved Golgata (se S. 235): der
var der paa Stedet en Have, hvor Josef af
Arimathia havde ladet udhugge en ny Grav, i

hvilken derefter Herrens afsjselede Legeme bl-

sattes, hvorpaa en stor Sten vseltedes for Ind-
gangen. Ifolge Lk. 23, 53 var Herrens Grav
en Klippegrav. Af Heb. 13, 12 ser man, at
Graven laa >udenfor Byen<, altsaa udenfor
Byens Ringmur, d. v. s. den Mur, som vi nu
kalde >den anden Mure. Dette stemmer meget
godt overens med, hvad der fortselles om Her-
rens Gang til Golgata. I den folgende Tids
Literatur here vi intet om Jesu G. for hos
Kirkehistorikeren Evsebios fra Kjesarca i bans
Levnedsbeskrivelse af Konstantin den store (III

25—40): I en >uanselig Afkrogt ved Jerusa-

lem stedte man ved Udgravning af Stedet paa
Jesu Grav og paa Golgata. Kejseren lod op-
fore en Bygning over Graven, som man i Reglen
kaldte Anastatis >OpstandeIsesstedet<, da det

havde sin storste Betydning for den Kr. som
det Sted, hvor Herren var staaet op fra de
Dode. Umiddelbart 0st for Stedet opferte han
en stor Basilika, der ogsaa omsluttede Golgata

og derfor i Reglen kaldtes MartyHon, >Lidel-

ses-Stedetc. Til disse Bygninger sluttede sig

en fri Plads med Sojlegange og en Indgangs-

bygning (Propylseer). Efter en Antydning i

Evsebios's >Konstantins Liv< (IV, 46) havde
han forfattet et eget Skrift om alle disse

Bygninger, der hojtideligt indWedes 336 (se

IV, 43—47), men Skriftet er belt gaaet tabt,

om det ellers er blevet feerdigt. Efter nyere
Undersogelser af Grunden synes det slkkcrt,

at Anastasis var en Rundbygning, 33 Meter i

Tvsermaal, vistnok uden Tag, Martgrion en
Basilika med 5 Skibe, o. 75 M. lang. For at

skaffe jffivne Flader, store nok til Bygningerne,

borthuggede man rimeligvis det meste af de
Klipper, bvori Gravkammeret var udhugget,

og ligesaa af Klippehojen Golgata. Af Evsebios

ser man, at der dengang ikke nseredes nogen
Tvivl om, at den fundne Grav var Herrens. Det
er derfor hejst rimeligt, at der blandt de Kr. i

Jerusalem havde bevaret sig en Overlevering
om, i hvilken Egn Graven var at soge. Tbi nser-

mere kunde den nseppe paavises for Konstan-
tins Udgravninger, da Romerne vistnok ved
deres Angreb Aar 70 paa den >anden Mur<, som
Graven sikkert laa naer, for deres Belejringsma-

skiners Skyld, havde dskket hele Strskningen
med et tykt Lag Sten og Grus. Evsebios kender
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aabenbart ikke noget til den Eflerretnlng, der
lseses hos bans Fortsasttere : Rufinus, Sokrates,

Sozomenos og Theodoret, nemlig at man under
Konstantins Undersegelser havde fundet de
tre Kors, Herrens og de to Reveres, ligesom

han heller ikke vid noget om, at Kejserens

Moder Helene havde deltaget i Fundet og i

Kirkebygningen ; derimod fortreller han, at hun
byggede paa Oliebjerget og i Betlehem. Ikke

ret laenge efter Evsebios's Ded maa der i Jeru-

salem nser Kirken, rimeligvis ved Byggefore-

tagender, vaere fundet de tre Kors, af hvilke

det, der antoges for Herrens Kors, snart blev

Genstand for dyb jErefrygt og opbevaredes i et

eget Kapel eller lille Kirke paa Stedet. Korset

omtales allerede af Biskop Kyrillos i hans, o.

350 i Jerusalem skrevne Katekeser (X, 19).

Om Gudstjenesten i de 3 omtalte, sammenher-
ende Kirker have vi en interessant Beskrivelse

af et 0jenvidne, en frankisk Dame, der hesegte

de hellige Steder o. 385—388 (se >Silvias Pile-

grimsfierd«, oversat af Vald. Schmidt, S. 63 f.,

udg. i >Smaaskrifter til Oplysning for Kristne<,

X, 5, Kbhvn 1896). Andre Oplysninger om
disse Bygninger kunne hentes fra det paa et

Kirkegulv i Madeba i Moab i Mosaik udferte

Landkort, hvor der ses en Art Plan af Jeru-

salem (se Gengivelsen i >Compte Rendu de
l'Academie des Inscr.c, 1897, S. 140 f.; se ogsaa
V. Schmidt i >Geogr. Tidskrift<, XV, 1899). Alle

Bygningerne odelagdes 614 af Perserne, der i

Jederne fandt ivrige Hjjelpcre. Korset fortes

til Persien, hvorhen Patriarken Zakarias maatte
vandre som Fange, men Abbed Modestos, der
fungerede for ham, begyndte snart paa Gen-
opforelsen, og i den nye Kirke bar Persernes

Overvinder, Kejser Heraklios, Korset ind i hej-

tidelig Procession. Omtr. 670 besogtes Kirken
af en vis Arculf, som har efterladt os et Rids

i en Beskrivelse af hans Rejseiagttagelser (se

Tobler og Molinier, Itinera Hierosolymitana,
Geneve 1879). Under Kalifen Mamun (813—
833) udbedredes Kirken, men Ildsvaade edelagde

Dele af den 936 og 969; 1010 huserede Mu-
hammedanerne frygteligt, og det gik isrer ud
over Graven, men der rejste sig atter en Kirke,

der besogtes stserkt af Pilegrimme, hvis haarde
Behandling forte til det forste Korstog (1099).

Korsfarerne fandt Kirken altfor uanselig og
byggede en ny i Stedet i vesterlandsk Stil (se

Vilh. Wanscher >Kildeundersegelser til Bestem-
melser af Gravkirkens seldste Skikkelse< i

>Teol. Tidsskrift<, XIV, 321—354, 1898). Mulig-

vis blev ved denne Lejlighed en Del af Klip-

perne borthuggede 1187, og 1244 fandt nye
Odeheggelser Sted, men de Kr. flk dog Lov
til at istandssette Kirken. Ombygninger fandt
bl. a. Sted 1400, da to Kupler byggedes, og
1719. 1808 afbrendte naesten hele Kirken,
men genopfertes 1810, mest for Penge, der
samledes af gr. og armen. Kristne. Da Kirken
er delt imellem flere Trossamfund, finde ofte

Rivninger Sted imellem dem, og Tyrkerne
maa bevogte Kirken. De lat. Kristne have kun
en ringe Del af Kirken, Gr. det meste, bl.

a. den bl. G. Denne, der er et virkeligt, ud
af Stedets Klippegrund udhugget Kammer, er

2 M. lang og 1,8 M. bredt. Foran er et storre

Rum, > Englekapellet<, 3,4 M. langt og 3 M.
bredt. Gravkapellet er pragtfuldt udstyret med

Marmor, Lamper osv., men i en yderst barok
Stil; det danner Midtpunktet i en Rotunde,
hvis Kuppel, over 20 M. 1 Gennemsnit, nu
bseres af 18 Piller. 0. for Rotunden er Grtek-
ernes Katedral, Katholikon, 24 M. lang ind*
vendig og 6 M. bred. Udenom leber en Om-
gang, 2—4 M. bred. Umiddelbart fra denne
stiger man mod Syd ad en Trappe op til >Gol-
gata<, et Kapel, der er 13 M. langt og 10 M.
bredt, og hvis Gulv ligger 4,5 M. over Kirkens.
Om her foreligger en virkelig Hej, er ikke
fuldtud godtgjort endnu; Undersegelser ere
vanskelige. Foruden disse og mange andre
tilstedende Kapeller osv. eje de Kr. mange til-

stedende Bygninger. Schick har (i >Zeitschrift

d. Deutschen Paliest. Vereins«, Bd. VIII, PI. VII,
se S. 259 f. ; 1885) givet en meget nejagtig Grand-
plan af alle Bygningerne. De senere Opdagelser
af Stadsgraven foran >den anden Mur< o. a. have
vist, at den hi. G. meget vel kan vsere segte.

I Omkredsen af Kuplen har man i Grunden
fundet gamle udhuggede Grave, sikkert omtr.
fra Kristi Tid; de ere rlgtignok for smaa til

voksne, men vise dog, at der her var Grave.
De kaldes, men naturligvis uden Sikkerhed,
»Josef af Arimathias Grave. Flere Lterde ere
i den sidste Tid optraadte som Forsvarere af
iEgtheden, bl. a. en af de grundigste Kendere af
Paliestinas Oldtidslevninger, Ch. Clermont-Gan-
neau, i >L'authenticit£ du Saint-Sepulcre>, Paris
1877. Om Kirken se bl. a. M. de VogOe\ Les
eglises de Jerusalem, Paris 1864; Mommert,
Die heilige Grabeskirche, Leipz. 1898. — Der
opstod i Middelalderen flere gejstlige Ordener,
der havde til ssrlig Opgave at tage sig af den
hi. G., Korherrer, Fredre osv. V. S.

Grav, Faedre af den hellige, kaldes de Fran-
siskanere, der i 600 Aar have vogtet og vaernet

den hi. Grav. Mange af disse have under deres
Vagttjeneste lidt Martyrdeden. Deres Hoved-
kloster i Jerusalem er St. Salvator, og desuden
have de et mindre Kloster, der er bygget
sammeu med Gravkirken. Indtil 1870 laa en
nserliggende Moskls Hestestald over dette lille

Kloster, men da Kejser Franz Josef 1869 be-
sagte det hi. Land, flk han Stalden fjernet og
et Klokketaarn opsat. F. af den hi. G. have
ogsaa smaa Klostre og Hospitier forskellige

Steder i Paltestina som Nasaret, Betlehem, Jaffa

osv. (P. Gaudentius, Die Kldster der Franzls-

kaner im heil. Lande, Bozen 1876).

Gravallius, Daniel Ehrenfried, sv. Pnest og
Digter, f. 4. Okt. 1777 i Stockholm, blev Stu-

dent i Upsala 1797, Spr. i Skagershult 1821,

i Frustuna 1831 og dede 18. Nov. 1849.

Allerede i sin Universitetstid udgav han en
lille Samling Digte og optraadte ogsaa siden

med adskillige poetiske Forseg. O. A.

Gravamina. Ved G. forstaar man en offl-

ciel Sammenstilling af den tyske Nations Ktere-

maal imod den rom. Kurie, der fra Midten
af det 15. Aarh. blev et staaende Emne paa
alle tyske Rigsdage. Spiren til disse G. ligger

i de Reformforslag (Avisamenta), som de storre

Nationer fremsatte allerede paa Konstanzer-

Konciliet. Ogsaa fra Enkeltmsend var der far

Midten af 15. Aarh. fremkommet saadanne
gravamina, og 1452 kom alle de tyske gejstl.

Kurfyrster med gode Raad til Rom. 1456 mode
vi for forste Gang Navnet: graaamina Alema-

Digitized byGoogle



Gravamina — Grebel. 253

aia tea Germaniea nalionit, men ferst 1518
trade G. officielt frem som en ErkUering af

den tyske Nation. Alle disse G. ere et vigtlgt

Vidnesbyrd om den Misfornojelse, der i Tysk-
land var raadende over for den rom. Kurie paa
Reformationstiden, ogsaa udenfor den egentlig

reformatorisk sindede Kreds (B. Gebhardt, Die

G. der deutschen Nation gegen den r6m. Hof,

2. A., Breslau 1895).

Grave, Erik Mogensen, Biskop i Aarhus,

f. 1624 i Lund, blev, efter med Beremmelse at

have nydt Skolens og Universitetets Under-
risning, 1645 Horer i Lund og tilegnede sig

under Faderens Vejledning — ban var teol.

Lektor ved Gymnasiet — en praktisk Fasrdig-

hed i Skolegerning, som Elevernes Vedhsengen

ved ham giver det bedste Vidnesbyrd. 1649

blev nan Rektor i Helsingborg, men allerede

Aaret efter Spr. til Hornslet ved Rosenholm.
Ikke mindst under Krigsaarene vandt han sin

Menigheds Taknemmeligbed, og det var >med
Graadc, at de skiltes, da G. 1660 udntevntes

til kgl. Hofpnedikant i Kbhvn. Her var han
Genstand for stor Yndest fra Hoffets Side, men
ndmserkede sig ogsaa baade som Prsedikant

og som kundskabsrig Teolog (Disputationen

1662 med Socinianeren Lnbienitzki og For-

handlingen 1664 med Jesuiten Mulmann). 1664
udntevntes han til Biskop i Aarhus, og 1668

konfererede Kongen ham Graden som Dr. theol.

Han deltog i Arbejdet paa Dske Lovs 2. Bog.

Som Ortodoksiens og Statskirkens Talsmand
voterede han mod at tilstaa Reformerte fri

Religionsovelse. D. 22. Febr. 1691. /. 0. A.

Grave hos Jaderne indeboldt altid ubrendte
Lig, som aldrig vare bisatte i nogen Kiste.

Kun Josef, der dode i iEgypteu og begravedes

der, lagdes i Kiste (1 Mos. 50, 26) efter sgyp-
tisk Skik. Ligbrsending fandt ikke Sted, uden
i yderste Nedsfald for at redde Ligene for

endnu mere vanaerende Behandling ved Fjende-

haand; Branding af Lig ansaas nemlig for en
Forsmiedelse. G. laa udenfor Byerne, ofte i

Haver. Enten benyttedes Klippehuler, i hvilke

Ligene henlagdes umiddelbart paaGulvet eller

paa en Art Stenbsenke langs Vseggene, hvorefter

Mundingen af Hulen tilstoppedes med store Sten,

eller ogsaa gravede man under aaben Himmel
i Jorden lodrette Fordybninger af Mands-
lsengde, altsaa G., noget lig vore nu brugelige.

I dem ssenkedes Liget, for derefter at dtekkes med
Jord og Sten. I teldre Tid benyttedes til G. natur-

ligeHuler, hvorpaa Landet er rigt, ividtOmfang.
Allerede Abraham lod Sara begrave i en saadan,

Makpela's Hule ved Hebron (1 Mos. 23, 1—20),
hvilken han og nans Shegt siden brugte som
Familie-Gravsted. De fleste velhavende og an-

sete Maend havde Familiebegravelser, som vi

se bl. a. af Gideons og Joabs Historie, ligesom

ogsaa af Fortasllingen om en Tildragelse under
Jeroboam I (1 Kong. 13, 1—32). Det var der-

for et almindeligt 0nske iblandt Jederne at

hvile i deres Slaegts Begravelse, som vl bl. a.

se af Jakobs og Barsillai's Historie (1 Mos. 47,

29 f. og 50, 5; 2 Sam. 19, 37). For fattige Folk
var der, i alt Fald 1 senere Tider, fselles Be-
gravelsespladser (Jer. 26, 23; 2 Kong. 23, 6;
Mt 27, 7). Beroring med G. gjorde uren, hvor-
for man, i det mindste efter Eksilet, plejede

at overkalke G. efter Foraarsregnen (se Mt

23, 27), isa»r for at vare de mange fremmede,
der drog til Jerusalem ved Paasken. Profeters
og andre af Fortiden ansete Mends G. pry-
dedes undertiden paa forskellig Maade i den
senere Tid, mest af Faristeerne (Mt 23, 29).

Forovrigt havde man allerede i en tidlig Tid,

stundum straks efter Begravelsen, paa Stedet

rejst Mindestene (se 1 Mos. 35, 20); men Ind-
skrifter sattes aldrig paa disse far efter Makka-
basernes Dage, og nseppe ret hyppigt. Ube-
boede Steder i Nerheden af G. antoges for

Yndlingsopholdsteder for Daemoner og andre
ildesindede Vaesner (se Mt. 8, 28), I G. ned-
lagdes undertiden Kostbarheder sammen med
Ligene, hvorfor G. oftere udplyndredes. Af
Davids Grav skal der saaledes efter Josefos et

Par Gange vaere udtaget Skatte, bl. a. af He-
rodes. At forstyrre Gravfreden og sprede de dedes
Ben antoges forovrigt allerede i Oldtiden for

et afskyeligt Barbari (se Jer. 8, 1). Imedens
man oprindelig mest havde anvendt naturlige

Huler til G., begyndte man siden, da Kulturen
skred fremad, at udhugge kunstige Gravkamre
i Klipperne. Af Jes. 22, 16 se vi, at under
Hiskia (henimod 700) lod en Stormand, Senna,

udhugge en prxegtig Grav ved Jerusalem, hvad
Profeten bebrejder ham. Juda Kongers G., som
man formoder Andes i Sydesthejen, vare rime-
ligvis kunstigt udhuggede i Fjeldet ; Ankeget er

maaske begyndt under David. I Hejderne om-
kring Jerusalem ser man ikke faa udhuggede
Grave, hvoraf flere have adskillige Rum, til

hvilke Trapper fore ned. I Vteggene af Kam-
rene er der ofte hugget horizontale Rum af

Mandskengde, netop saa store, at et Lig i ret

Vinkel med Kammeret kan skydes ind. Disse

G. ere alle yngre end Befrielsen ved Makka-
baeerne. Lignende Andes i Nabolandene; alle

stamme de fra Tiden efter Alexander. Nogle

G. ved Jerusalem have Prydelser i gnesk-asia-

tisk Stil. Adskillige betegnes nu med Navne,

som ere rent vilkaarlige og vaerdilese. I Josa-

fats Dal Andes to nd af Klippen udhuggede,

fritstaaende Gravbygninger, der kaldes Absa-

lons og Zakarias's Grav, og to udhuggede Grav-

huler, Josafats og Jakobs, af hvilke den sidste

har en hebraisk Indskrift. Den sterste og praeg-

tigste Grav ved Jerusalem kaldes >Kongemes
Grave* ; det er Dronning Helene af Adiabenes
Familiebegravelse (omtr. 60 ^efter Kr.). De
omtalte G., ligesom de saakaldte^ >Dommernes
G.< og >Profeternes G.<, stamme slkkert alle fra

graesk-romersk Tid. Kun en Bygning, der maaske
er en Grav, naar muligvis op til Tiden far 588.

Den ligger ved Landsbyen Siloam, hugget ud
af Fjeldet og er i en Art agyptisk Stil. V. S.

Graveson, Ignaz Hyacinthe Amat de, fr.

Dominikaner, fodtes 1670 i Graveson ved Avig-

non. Han blev kaldt til Rom og var med
paa Konciliet der 1725, men maatte af Sund-
hedshensyn vende hjem. D. i Aries 1733. Han
har bl. a. skrevet en Kirkehistorie paa Latin

(fortsat af Mansi). Det skyldes vtesentligst hans
Maegling, at Kard. Noailles (se d. Art.) for-

ligte sig med St. Peters Stol og underskrev
Bullen Unigenitus (se d. Art.).

Grebel, Konrad, schweizersk Gendeber, var

Sen af en zurichsk Patricier, Raadsherren Jakob
G., og Svoger til Vadian. Som Student havde
han fort et tejleslost Liv, men rabet store
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Evner. En Tidlang arbejdede ban som Bog-
trykker i Basel. Han horte i Begyndelsen til

Zwinglls mest yderligt gaaende Tilhtengere,

men blev snart bans Modstander, og sammen
med Felix Manz og Proesten i H6ngg, Simon
Stumpf, kastedc ban sig i Armene paa den
relig. Radikalisrae og bilsede Th. Munzers Op-
tneden med Jubel. »Sie sogen den Wieder-
touf aus dem Mfinzert, skrev Bulltnger om dem.
Zwingli fbrbandlede Here Gange med G., der
kaldte Barnedaaben en djeevelsk Opflndelse og
lod haant om Nadveren. Da han satte slg i For-

bindelse med den sociale Revolution, blev han
vist ud af Zurich, men sluttede sig saa kun
desto nojere til Radikalismen og ophidsede
Bonderne mod Zwingli. Det skyldes isser

ham, at Gendeberne kom i Forbindelse med
den polit. Bcvcgelse. Gentagne Gange var ban
ftengslet. Han dede i Sommeren 1526 af Pest
i Mainefeld. Der savnes en Biografl af denne
mterkelige Mand.
Green. 1) Johannes G., Pnest, f. i Nes paa

Rosnerike 1708, tog 1733 teol. Attestats og blev
Aaret efter res. Kap. til Fron i Gudbrands-
dalen. 1742 forflyttedes han i samme Egen-
skab til Aker og Garnisonskirken, hvor han
1766 blev Spr. Han dede 1771. G. synes
tidlig at have sluttet slg til Pietismen og traadte

som Pnest i Aker i intim Forbindelse med
Hermhuterne. Paa Grund af sine Konventik-
ler blev han gentagne Gange af BIskop Dorph
anklaget for Kirkeinspektionskollegiet, uden at

dette dog synes at have taget videre Notits

deraf. Endnu en Menneskealder efter G.s Dad
stedte Hauge i Kristiania og Omegn paa Herrn-
huter, som var vakt ved hans Forkyndelse. A. B.
— 2) William Henry G., presbyteriansk Teo-
log, fodtes 27. Jan. 1825 i Grovevllle i New
Jersey. Efter at have vatret Lserer og Pnest
blev ban 1851 Prof, ved Pnesteskolen 1 Prince-

ton. Han var Formand for den amerik. Af-

deling af Oversasttelseskomlteen for G. T. Blandt
hans mange Skrifter maa ntevnes en hebr.
Grammatlk (1861 og oftere), et Forsvar for

Pentatevken over for Biskop Colenso (I, 532)
og et Skrift om de hebr. Fester med Henblik
til den nyere Kritik (1885; tysk Overs., GGters-
loh 1894).

Gregoire, Heart, gallikansk Biskop, f. 4. Dec.
1750 i Nssrheden af Luneville, gik i Skole hos
Jesuiterne og var selv en Tid Lserer ved en
Jesuitskole. Derpaa blev han Pnest i Ember-
menil i Naerheden af sit Fodested. 1788 skrev
han Estal tur la rigintration physique, morale
et politique det Juifs, hvilken Bog ilike blot

indbragte ham Jodernes Taknemmelighed, men
ogsaa gav ham stor Anseelse blandt Gejstlig-

heden, som 1789 valgte ham til et af sine

Ombud paa Stsnderforsamlingen. Her sluttede

G. sig straks til Revolutionspartiet. Han var
blandt de Gejstlige, der sluttede sig til Tredje-

stand, da denne erklwrede sig for National-

forsaraliag; 12. Juli, lige for Stormen paa Ba-
stillen, var han ferste Gang President. Han
roste Jakobinerne og angreb Kongedemmet
skarpt, men bestnebte sig tillige forgasves for

til en vis Grad at verge K.s Ejendom. Da K.s
borgerlige Konstitution var vedtaget, var G.

den ferste Pnest, der 27. Dec. 1890 aflagde

Ed paa den. Han valgtes derefter 1791 til

Biskop i Blois (Departementet Loire-et Cher).

I den konstituerende Forsamlings Arbejde tog
G. ivrig Del; 20. Juni 1791 foreslog han at

stille den flygtede Konge for Retten. Under
den lovgivende Forsamling virkede han med
Iver i sit Stift, hvor han dog meget maatte
beklage at have valgt Chabot (I, 492) Ul General-

vikar. Af Nationalkonventet var han atter

Medlem ; straks efter Aabningen 21. Sept. 1792
holdt han en Tale mod Kongedemmet, hvor-

efter Republiken proklameredes. 15. Nov. fore-

slog han igen at demme Kongen. I Jan. 1798
var G. Revolutionens Kommissser i Savoie;

han indsendte derfor under 20. Jan. sit Votum
skriftlig; det gik selvfelgelig Kongen imod.
Dog er det urigtigt, naar han af Legitimisterne

bnendemterkedes som >Kongemorder<, thi som
principle! Modstander af Dedsstraffen onskede
han den heller ikke anvendt i dette Tilfaelde.

7. Nov. 1793 afsvor mange Gejstlige med ^Erke-

biskop Gobel af Paris i Spidsen deres Tro for

Nationalkonventet; men G., der herte om det

i et Sidevserelse, stormede ind i Salen og af-

lagde blandt den brolende Skare et heltemodigt

Vidnesbyrd om sin Kristentro. Han gik stadig

i Bispedragt og beste stadig Messe, men und-
gik dog Skafottet. 21. Dec. 1794 holdt han
en beramt Tale for den religiose Frihed; 21.

Febr. nsste Aar blev Gudstjenesten frit tilladt.

Under Direktoriet var G. Medlem af de fem-
hundredes Raad, under Konsulatet forst af det

lovgivende Korps, derefter af Senatet. Mod
Bonaparte traadte G. ofte dristigt op. I National-

koncilierne 1797 og 1801 var ban den ledende.

Efter Konkordatet opgav han som alle andre
Bisper sin Bispestol, skent han hsevdede sin

retmicsslge Udvaelgelse; Bonaparte valgte ham
ikke til Biskop igen. 1819 valgte Departe-

mentet Isere ham til Deputeret, men Kam-
meret forkastede Valget. G. dode 28. Maj 1831.

Paa Dedslejet flk han den sidste Olie af Abb£
Guillon mod jErkebispen af Paris's Forbud.
Ved hans Begravelse hredrede Folket ham, men
Gejstligheden holdt sig fjern. Som Gallikaner,

Jansenist, edfsestet Biskop, Revolutionsmand
og >Kongemorder< blev G. heftig hadet af de-

ultramontane og Legitimisterne, og hans Op-
tneden overfor Ludvig XVI fortjener vistnok

ogsaa en ret skarp Dom. Men om hans Rede-
lighed og Mod kan ingen tvivle saa lidt som
om hans Dygtighed som Gejstlig og hans varme
Hjerte som Menneskeven, der antog sig de
svage (Jeder, Negerslaver osv.). Blandt hans
Skrifter maa narvnes: Essai historique tur let

liberttt de Viglise Gallicane (1818); Hittoire der
tectes religteutet, I—VI (1828) og hans Memoiret,

I—II (1837). V. A.

Gregor, Paver. — G.I, 590—604, var fodt

o. 540, af en meget anset Familie, maaske Ani-
clernes. Hans Moder gik efter sin Mands Ded
i Kloster, og Kasrligheden til det ensomme Lhr
tog Sonnen i Arv efter hende. Ganske vist

blev han oplsert i al verdslig Viden, og da han
i en tidlig Alder blev Bypnefekt i Rom, laa

en glimrende Lebebane aaben for ham. Men
ban forlod det verdslige Liv og omdannede
sine Ejendomme paa Sicilien til 6 Klostre. Sit

Hus i Rom gav han samme Anvendelse og le-

vede selv deri som streng Asket; senere saa

han tilbage til denne Tid som den skenneste-
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i tit Liv. Pelagius II sendte ham 579 som tin

Apokrisiarius til Konstantinopel; ved sin Hjem-
komst herfra tog han atter Bolig i sit Kioster,

hvis Abbed han nn blev. Da Pavestolen 590
blev ledig, valgtes G. enstemmig til Pave af

Seoatet, Gejstligheden og Folket. Han vtegrede

sig vel ved at modtage Valget, men endnu for

den kejserlige Stadnestelse kom, optraadte han
desuagtet som Pave, idet han holdt en Bods-

pnediken og foranstaltede en stor Procession

for at anraabe God om at afvende den frygte-

lige Pest. Da Stadfaestelsen kom, flygtede han,

men blev fert tilbage af Folket og turde nu
ikke lasngere >modsjette sig Gnds Bcfalingc I

en Rnndskriveke til Patriarkerne i Konstanti-

nopel, Alexandria, Antiokia og Jerusalem med-
deler ban sin Tiltnedelse af Bispeembedet.
Det var overmaade vanskelige Tider; Pest og
Hnngersnod i Byen, Langobarderne truende
udeofor; G. fik derfor rig Lejlighed til at vise

sin politiske Dygtighed. Kejseren i Konstan-
tinopel og nans Repnesentant, Eksarken i Ra-
venna, vilde eller kunde ikke yde ham den for-

nodne Hjaelp mod Langobarderne ; han maatte
da paa egen Haand indlade sig i Underhand-
linger med disse. Ved store Pengesnmmer skaf-

fede han sig en Tid Fred med dem, men Eks-
arken vilde lige saa lidt anerkende denne Fred,

som ban vilde hjaelpe. Forst 599, da der var

kommen en ny Eluark, blev der sluttet en
Fred, der sikrede Rom mod Farer fra denne
Kant. Som han her havde optraadt som en
selvstasndig politisk Magt, maatte han ofte paa
Grand af de nrolige Forhold gribe ind i rent

verdslige Anliggender. Ved G.s Papat voksede
derfor i politisk Henseende Pavestolens Betyd-

ning ikke lidt. Ogsaa 1 kirkelig Henseende
steg dens Indflydelse, selv om det ikke altid

lykkedes G. at ssstte sine Krav igennem. Da
den paa Grand af sit asketiske Levned hojt

atrede Patriark i Konstantinopel, Johannes Fa-

steren, havde ladet 2 for Ksetteri anklagede
Prwster legemlig revse, krsevede G. ham til

Regnskab derfor, hvorfor Johannes sendte ham
Sagens Akter. I disse var Johannes stadig om-
talt som >0kumenisk Biskopt ; heri kunde G.

ikke se andet end en formastelig Anmasselse;
ikke engang Roms Biskop havde nogen Sinde

villet tUtage sig en saadan Titel. G. forbad
sin Apokrisiarius i Konstantinopel at holde
Kirkefsellesskab med Patriarken, saa laenge han
fastholdt denne Titel, og sendte desuden skarpe
Breve baade til Kejseren og Patriarken, men
intet frugtede. Saa ivrig var G. for at fore sin

Sag igennem, at han, da Kejser Mauritius var
bleven myrdet (602), nedlod sig til at skrive

smigrende Breve til hans Efterfelger Fokas,

der havde tilranet sig Tronen ved at myrde
Kejseren, Kejserinden og deres 8 Born. Det
blev dog font under Bonifatins III, at Fokas
formelig anerkendte Rom som >alle Kirkers

Overhoved* (caput omnium eeclesiarum). Ogsaa
i Forholdet til den frankiske K. bragte Iveren

for at gore den rom. Stols Indflydelse gield-

ende G. til at indlade sig 1 venlig Forbindelse

med en Person, hvis Fserd havde et alt andet
end kr. Prseg; med Dronning Brunechild af

Austrasien, der af en frankisk Missionjer, som
iagttog hende paa nasrmere Hold, kaldes
en anden Jesabel, forte han nemlig en ven-

skabelig Breweksling, der kun bliver os for-

staaelig, naar vi erindre, at bun faktisk paa
mange Maader fremmede K.s Sag ved at op-
fore Kirkebygninger, give Klostrene rige Ga-
ver o. 1. Med yErkebiskoppeme i Ravenna og
Aqulleja havde G. Sammensted; ingen af Sted-
erne var han heldig; i Aquileja var Modstand
mod >de 3 Kapitler< Aarsag til Striden, og
forst langt senere blev denne Modstand brudt.
Derimod var han mere heldig, naar han greb
ind i den afrikanske K.s Forhold. Han for-

stod klogt og skaansomt at tage Hensyn til

lokale Traditioner og Sardvaner og befamtede
derved Pavestolens Anseelse i disse Egne. —
G. kaldte sig med Ydmyghed >Guds Tjeneres
Tjener< ; men untegtelig mente han, at de andre
Biskopper skulde vtere villige til at >lade sig

tjene< af den rom. Biskop, naar de begik nogen
Fejl. Er der derimod ingen Forseelse, >ere
alle lige, som Ydmygheden knever*. Dette
sidste betoner han isasr staerkt i Brevet til den
alezandrinske Patriark Evlogios, der havde villet

smigre G. ved at kalde ham >ekumenisk Bi-

skop* ; overhovedet var G. Hierark »mere i

Praksis end i Lerenc (Harnack). G. havde 1

hoj Grad Styrelsens Naadegave; dette viste sig

ogsaa i de smaa Ting; saaledes styrede han
med stor Indsigt og praktisk Sans de store

Jordejendomme, som den rom. Stol besad i

Italien, Dalmatien, Nord-Afrika og Gallien (pa-
trimonia Petri). De store Indtaegter, han 6k
herfra, brugte han til Veigerenhed mod Roms
fattige, til Loskobelse af Krigsfanger, til Lin-
dring af al den Nod, som Krigen frem bragte,
til Missionen m. m. For Missionen havde
han i det hele stor Interesse ; san-lfg lagde han
dette for Dagen ved at sende Augustinus (I,

178) til Angelsachserne. Naar det gjaldt at
vinde Hedninger og Joder, forraanede han
naesten altid til Mildhed; derimod overfor
Ksettere var han streng. Levningerne af Mani-
kaser og Donatister i Nord-Afrika arbejdede
han paa at faa udryddet, og blandt Lango-
barderne stnebte han ved den kat. Dronning
Theodalindas Hjielp at vinde Indpas for sin

Krdm.sopfattelse. Med stor Glaede modtog han
fra Spanien Efterretningen om den vestgotiske

Konge Rekareds Overgang til den kat. K. og
sendte Palliet til Leander af Sevilla, til hvem
han forovrigt var knyttet ved personligt Ven-
skab. — Med sserlig Forluerlighed behandlede
han Klostrene; han beskyttede dem mod
Biskoppernes Indblanding, og fik paa Lateran-
synoden (601) en hel Rtekke for Klostreues
Uafhaengighed sserdeles gunstige Bestemmelser
vedtagne. — For Litnrgien har Eftertiden

tillagt G. stor Betydning; det er imidlertid

umuligt i det enkelte at paavise, hvad der
skyldes ham. Ikke heller paa Kirkesangens
Omraade er det muligt at fastslaa, hvad han
har udrettet; at han skulde vaere Ophavsmand
til Koralsangen, er nemlig i nyere Tid bleven
betvivlet. Derimod er der nappe Grand til

at betvivle Efterretningen om, at han selv har
oprettet en Sangskole og ofte vteret til Stede
ved 0velserne med Riset i sin Haand. Sand-
synligvis har han ogsaa digtet Hymner; i det
mindste 4 tillaegges ham omtrent med Enstem-
mighed. Praedikenen ansaa han for en af
Hyrdegerningens vigtigste Pligter; vi besidde
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endnu bl. a. en Raekke Homilier over Hes.

boldte i de bevaegede Tider, da Langobarderne
trttede Rom. — Gennem sin Forfattervirk-
sofflhed bar ban haft en overordentllg stor

Indflydelse paa hele Middelalderen. Hans Ud-
laegning af Ijobs Bog, i hvilken han, til Trods
for sine egne Teorier om den historiske For-
tolknings Fortrin, benjrtter den allegoriske

eller moralske Udlaegning, blev for Middel-
alderen et yndet (Compendium i Moral. Hans
4 Boger >Dialoger om de italienske Faedres

Liv og Mirakler og om Sjselens evige Live

(2. Bog er Hovedkilden til Benedikt af Nur-
sias Liv) er et Skrift, der ikke blot bar eget

Kaerlighed til Munkelivet, men arbejdet Over-
tro og nsund Mirakelsyge i Haenderne. I sin

»Hyrdebog«, der for en Del bygger paa Gregor
fra Nazians's beramte Forsvarstale for sin Flugt

fra Praestegerningen, vil han tegne Idealet af

en Sjeelesarger eller, som ban selv udtrykker
det, >male en smuk Mand<, skent han selv er

>en haeslig Maler<. Dette Skrift blev straks

oversat paa Graesk paa Kejser Mauritius's For-
anstaltning, blev i England oversat af Alfred

den store og blev paa adskillige Synoder i

Middelalderen foreskrevet Prassterne som en
Rettesnor. Af uvurderlig Betydning for Kend-
skabet til bans Liv og Karakter er 853 bevarede
Breve fra hans Haand. — Hans store Betyd-
ning som Teolog er udtrykt ved, at han er
bleven regnet som en af de 4 store Kirke-

laerere. Han taler ofte i augustinske Toner,
men Tankerne ere ikke Augustins. Gud har
forudbestemt nogle til Salighed — men, tilfejer

G., i Kraft af sin Forudviden om deres Tro og
gode Gerninger. De gode Gerninger ere ganske
vist Guds Gaver — men tillige Menneskets
Fortjeneste. Herved fremmer han den skaebne-

svangre Udvikling af den rom. Laere om Boden.
G. tror ikke, at Mennesket kan naa Vished
om sine Synders Forladelse, og har ikke Tillid

til, at den ved en saadan Vished hos Menne-
sket vakte Kaerlighed skulde kunne vaere en
tilstraekkelig saedelig Drivkraft. Sikkerhed er
for ham Moder til EfterladeBhed; K. maa der-

for i sine troende holde en Blanding af Haab
og Frygt vedlige. For at have en Modvaegt
mod denne Frygt maa Mennesket have Midlere.

Tanken om Kristus, om Englene og Helgenerne
som Forbedere spiller en stor Rolle i G.s Teologi.

K. fnldbyrder Midlergerningen gennem Nad-
veren, der er det store Offer, ved hvilket >Him-
len aabnes paa Praestens Ord<. Her erhverves
Tilgivelse for de levende og de dede. Thi
Skaersildstanken, som Augnstin taler varsomt
om, er for G. en Trossaetning. Han har paa
dette Punkt, som i Laeren om Engles og Helge-
ners Forben, befaestet allerede eksisterende Fore-
stillinger ved at give dem Laerens faste Form.
Efter store legemlige Lidelser dode G. 11. Marts
604. K. optog ham senere blandt sine Helgener
og gav ham Tilnavnet >den store< (G.s Skrifter

ere udgivne af Maurinerne, Paris 1705, og Andes
hos Migne Bd. 75—79. Om de gamle Levneds-
skildringer se Ewald, Die ilteste Biographie
G.s i >Hist. Aufsitze dem Andenken an G. Waitz
gewidmetc, 1886; G. Lau, Gregor I, Leipzig

1845; Wolfsgruber, G. der Grosse, 2. Aufl.,

1897). — G. II, 715—731, fra sin Barndom
bestemt til gejstlig Lebebane. Under hans

Papat voldte isaer Forholdet til Langobarderne
og til den astrom. Kejser Leo III Pavestolen
Vanskeligheder. I Langobardernes Erobrings-
lyst saa G. den sterste Fare for Rom; ved
Klogskab lykkedes det ham dog lsenge at be-
vare et venligt Forhold til Hoffet i Pavia, ja

han bevaegede endog Kong Liatprand til at

tilbagegive Pavestolen Byen Sutri. Vanskeligere
blev Stillingen, da Kejser Leo efter 726 be-

gyndte sin Kamp mod Billederne og forgseves

sogte at bevaege G. til at static sig i denne
Kamp; thi nu forbandt Eksarken af Ravenna
sig med Langobarderne mod Paven. Den ita-

lienske Befolkning rejste sig imidlertid til For-

svar for G., der derved undgik den traende
Fare. Da Folket endog vilde opstille en ita-

liensk Modkejser, satte G. sig dog herimod,
idet han af Hensyn til Langobardernes truende
Holdning ikke vilde drive Modstanden mod
Kejseren paa Spidsen. — I Nord-Europa voksede
Pavestolens Anseeise under G. Det var G.,

som gav Bonifatius Pavestolens Velsignelse til

hans Missionsgerning (719) og senere viede
ham til Biskop (722). G.s Initiativ skyldtes
det ogsaa, at Monte Cassino blev genopbygget
(720); i det hele fulgte han med Interesse

Munkevaesenets og isaer Benediktinerregelens

Udbredelse. Paa dette som paa andre Pnnkter
traadte han i G. den stores Spor. — G. Ill,

731—741, fulgte umiddelbart efter G. II og
havde aldeles de samme Vanskeligheder at

kaempe med som sin Forgaenger. Hans Forseg
paa at komme i et venligere Forhold til den
bysantinske Kejser, Leo III, mislykkedes, da
han ikke vilde billige Kejserens voldsomme
Fremfaerd mod Billederne. En Flaade, som
Leo sendte mod ham, gik til Grunde ved Uvejr,

men Kejseren lagde derpaa IHyrien ind under
den konstantinopolitanske Patriarks Styrelse.

Mod Langobarderne sogte G. at sikre sig dels

ved at udbedre Roms gamle Befaestning, dels

ved Forbund med Hertugerne af Benevent og
Spoleto og endelig, da Liutprand truede selve

Rom, ved at bede Karl Martel om Hjaelp.

Denne nejedes dog med at sende Paven Gaver.
G. havde imidlertid ved at henvende sig til Fran-
kerne gjort det ferste Skridt paa den Vej, som
senere fik saa betydningsfulde Felger for Pave-
stolen. — Den af hans Forgaenger bispeviede
Missionaer Bonifatius viede ban til ^Erkebiskop
(732) og overtalte ham under hans sidste Beseg
i Rom (738) til med pavelig Fuldmagt at drage
til Baiern for at ordne den balerske og den
alemanniske K.s Forhold. I Rom byggede og
udsmykkede G. Kirker og Klostre. — G. IV,
827—844, var den ferste Pave, hvis Valg fore-

toges i Overensstemmelse med de Regler, som
vare blevne fastslaaede ved en Overenskomst
mellem Eugenius II og Kejser Ludvig I (824).

Derfor maatte G. sege Stadfaestelse paa sit Valg
hos den franklske Kejser. Da der udbrod Strfd

mellem Kejser Ludvig og hans Sonner i Anled-
ning af Kejserens Fors0g paa at forandre Arve-
bestemmelserne, blev G. af Sonnerne bidkaldt
som Maegler. Han kom imidlertid ikke til at
spille nogen betydelig Rolle; de Biskopper, der
sluttede sig til Kejseren, og som vare for-

samlede i Worms, truede ham med Band, hvis
han ikke skyndsomst vendte hjem. Ikke heller

i Tronstridighederne efter Ludvigs Dod (840)
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aynes G. at have haft nogen Indflydelse paa
Begivenhedernes Gang. Det var af G.s Haand,
at Ansgar modtog Palliet og Fuldmagt til at
rejse ud som pavelig Legat for de nordiske
Lande. Af Hensyn til Saracenerues Angreb
ombyggede G. Ostia til en Fsestning. — G. V
(Bruno af KarnthenX 996—999, den ferste Ty-
sker paa Pavestolen, blev 24 Aar gammel valgt

til Pave ved sin kejserlige Slsegtnings Otto Ill's

Indflydelse. Hans Valg vakte Glsede Nord for

Alperne, hvor der berskede stor Forargelse over
det saakaldte >merke AarhundredefS daarlige

Paver. Ivrig efter at straffe alle Brad paa den
kirkelige Orden fik G. paa en Synode i Pavia

(997) de Biskopper afsatte, der havde vseret

med til at fselde Dommen over /Erkebiskop
Amnlf af Reims. Det lykkedes ham endog at
tvinge dennes Genindssettelse igennem. Ogsaa
gik han strengt i Rette med Kong Robert af
Frankrig og Dronning Bertha i Anledning af

deres iEgteskab, der stred mod de kanoniske
Love. Romerne under Crescentius gjorde imid-
lertid Oprer mod ham og indsatte som Mod-
pave iErkebiskop Johan af Piacenza (Johannes
XVI). Vel lykkedes det Otto III at besejre G.s

Modstandere, at drsebe Crescentius og at tage
blodig Hsevn over alle hans Tilhsengere. Men
kort efter at Otto atter havde forladt Rom,
•dede G. piudselig. Hans Afhsengighed af Kej-

serens Hjselp havde hindret ham i at gennem-
fere den Kirkepolitik, der foresvsevede ham
som Ideal. Dette viste sig bl. a. deri, at Ger-
bert, der havde vseret Hovedmanden ved Ar-
nolf af Reims's Afsoettelse, ikke kom til at

dele de ovrige Biskoppers Sksebne
; ja da Kej-

seren havde udnaevnt ham til .(Erkebiskop af
Ravenna, maatte G. endog give ham Palliet. —
G. VI, Modpave 1012, blev under de Stridig-

heder, der i Beg. af 11. Aarh. herskede i Rom
mellem de store Adelsshegter, opstillet over-

for Benedict VIII. Kort efter forjaget sogte

han Tilflugt hos Kejser Henrik II, der imid-
lertld sluttede sig til Benedict, af hvem han
modtog Kejserkronen. Om G.s Endeligt vides

iotet — G. VI (Johannes Gratianus, Prsest i

Rom), 1045—46, kebte Pavevcerdigheden af den
letsindige og udsvaevende Benedict IX med den
frorame Hensigt atter at bringe Pavestolen i

godt Ry. Som Felge heraf blev han i Begynd-
elsen modtaget med Glsede af dem, der ansaa
«n saedelig Reform af K. for nedvendig (f. E.
Petrus Damiani og Hildebrand), ligesom ogsaa
Kong Henrik I af Frankrig og Kejser Henrik
III af -Tyskland anerkendte ham. Da imid-
lertid kort efter baade Benedict og en tidligere

af Romerne valgt Modpave Sylvester III atter

gjorde Krav paa Pavevterdigheden, og da Kejser
Henrik III i den Anledning paa Romernes Op-
fordring drog til Italien, maatte G. lide samme
Sksebne som sine Medbejlere, idet alle 3 af-

sattes paa Synoden i Sutri (1046). Grunden
hertil var vel, at en Mand, der havde kebt
Pavevterdigheden, selv om Hensigterne dermed
vare nok saa gode, dog ikke var den rette til

at fere Kampen mod Simonien, et af Hoved-
punkterne i Reformprogrammet. G. blev fort

med til Tyskland, hvor han kort efter dodc
(1048). Hildebrand ledsagede ham i Land-
fiygtigheden. — G. VII, 1073—85, hed op-
rindelig Hildebrand. Han var fadt i en lille

Kirke-Lexaikon for Norden. II.

By i Toskana af fattige Foneldre, men kom
allerede som Dreng til Rom, bvor han blev
opdraget af sin Onkel, Abbeden 1 Mariaklostret

paa Aventinerbjerget Aanden 1 dette Kloster

var cluniacensisk, saa at G. her tidlig har faaet

Ojnene aabnede for den .Ulykke og Skam, som
en Rsekke uvserdige Paver havde bragt over
K. Da G. VI blev Pave, valgte han til sin

Kapellan den unge Hildebrand, der ogsaa senere

ledsagede ham i Landflygtighed til Tyskland.
Efter G. VI's Ded har Hildebrand sandsynlig-

vis opboldt sig en Tid i Clnny, indtil han 1049
vendte tilbage til Italien med den af Kejser

Henrik III udvalgte Pave Leo IX. Under Leo
bragte han som Pavens Skatmester Orden i

Finanserne og deltog som Pavens Udsending i

Synoden i Tours (1054), der skulde paakende
Berengar af Tours's Sag. Efter Leos Ded, der
indtraf, medens Hildebrand var i Frankrig,

blev han Deltager 1 den Sendefaerd, der skulde
bede Kejseren om en ny Pave. Kejserens Valg

faldt paa hans tro Raadgiver Biskop Gebhard
af Eichstadt. Ogsaa under hans Papat (Viktor II

1055—57) indtog Hildebrand en betroet Stil-

ling, og efter hans Ded overdrog den nyvalgte

Pave Stephanus IX ham det Hverv at drage

til Tyskland for at skaffe Hoffets Anerkendelse
af Pavevalget. Inden han vendte tilbage, var
imidlertid Stephanus ded (1058), og den rom.

Adel, der var misfornejet med den fremmede
Indflydelse, havde paa egen Haand valgt Biskop
Johan af Velletri (Benedict X). Hildebrand,

der belsert af Fortiden tilfulde vidste, hvor
sksebnesvanger Afhaengigheden af den rom. Adel
var for Paven, indsaa Nodvendigheden af at

styrte den nyvalgte Pave. Med det tyske Kejser-

hofs Minde blev ved hans Indflydelse Biskop
Gerhard af Firenze valgt til Pave, og ved
Hertug Gotfred af Lothringens Hjselp kom han
i Besiddelse af Rom (som Pave Nikolaus II

1059—61). Under denne noget svage Pave var
Hildebrands Indflydelse i stadig Stigen; med
rastles Energi virkede han for sit store Maal:
Beftestelsen af Pavestolens Uafhaengighed og

Magt. Hertil sigtede det vigtige Dekret om
Pavevalget, vedtaget paa Paaskesynoden i Rom
1059. Bestemmelsen om, at Kardinalklerikerne

skulde foretage Valget, havde til Hensigt at

hindre baade den rom. Adels og den tyske

Kejsers Indgriben. Samme Hensigt havde ogsaa

Forbundet med Normannerne. Roms Bestrseb-

elser for at stette Patarineme i Nord-Italien

stemmede godt med det andet store Maal, som
G. havde sat for al sin Virken: K.s saedelige

Reform a: Praesternes Celibat. Bestemmel-
serne om Pavevalget havde imidlertid vakt

Uvilje i Tyskland ; en tysk Synode afsatte Paven,

der kort efter dede (1061). Den rom. Adel,

den norditalienske Gejstlighed, det tyske Hof
og den tyske Gejstlighed, kort sagt alle de
Magter, hvis Indflydelse Hildebrand havde be-

ksempet, forenede sig og valgte Biskop Cada-
Ious af Parma til Pave (Honorius II). Men
Hildebrands Raadsnarhed gjorde ham hurtigt

til Situationens Herre; han kalder Norman-
nerne til Hjselp ; Biskop Anselm af Lucca vselges

udenfor Rom til Pave (Alexander II 1061—73)
og bliver ved Normannernes Hjselp fart ind i

Byen. De urolige Forhold i Tyskland under
Henrik IV's Mindreaarighcd bevirkede, at Mod-
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paven ingen Stette fik derfra, og gjorde det i

det hele muligt, at Hildebrand, der ogsaa under
Alexander II var den ledende Personlighed,

ufortredent arbejdede videre paa Udvidelsen
af Pavens Magtomraade. AUerede den anden
Dag efter Alexanders Dad (1078) blev Hilde-

brand under et Opleb i Laterankirken udvalgt

til Pave; sandsynligvis har ban Car sin Ind-
vielse under en eller anden Form segt Kejser

Henrik IV's Godkendelse af sit Valg. 1 Begynd-
elsen var Forholdet mellem Henrik og G. i det
hele godt; de Vanskeligheder, som Sachsernebe-
redte Henrik, og de Farer, der truede G. fra Nor-
mannerne, bevirkede, at de trsengte til binandens
Venskab. G. havde endog saa stor Tillid til

Henrik, at han tsnkte paa at betro bam at be-

skytte Rom, medens ban selv var paa det Korstog
til det hellige Land, bvortil han gjorde store For-
beredelser. Men efter at Henrik i Sommeren
1075 havde vundet en betydningsfuld Sejr i

Tyskland, var det forbi med bans Ydrayghed
overfor Paven; hertil bidrog meget, at G. paa
Fastesynoden 1075 ikke blot havde gentaget

de Aaret forud vedtagne Bestemmelser mod
Simoni og Pnesteagteskab, men ogsaa havde
udstedt Forbud mod Lsegmands-Investituren og
derved for farste Gang rejst det Sporgsmaal,
der skulde foranledige en saa heftig og lang-

varig Strid mellem Kejser og Pave. Snart
vakte Henriks egenmtegtige Fremfserd ved Be-
stettelsen af .tErkebispestolen i Milano ogsaa
G.s Vrede; ved et Budskab af 8. Dec. 1075
truede han Kejseren med Bandlysning. For-
bitret herover bevcegede Henrik de tyske Bi-

skopper, der ogsaa for deres Vedkommende
med nogen iEngstelighed havde set G.s myndige
Optneden, til paa Synoden i Worms Jan. 1076
at erklsere Paven for afsat. Nogle Biskopper
drog afsted med dette Budskab til »Broder
Hildebrand c ; undervejs sluttede de lombar-
diske Biskopper sig paa Synoden i Piacenza
til dem. G. havde i Vinterens Lab haft store

Vanskeligheder at keempe med i Rom selv;

Oprareren Cenclus havde endogsaa vovet med
Void at fare ham som Fange til sit Palads
Julenat 1075. Folket befriede ham ganske vist

hurtigt, men Cenclus flygtede og indtog en
truende Holdning ude i Kampagnen. De tyske
Sendebud traf G. i Faerd med at holde Faste-

synode 1076; G.s Svar blev en hajtidelig Band-
lysning over Kejseren ; tillige lastes hans Under-
saatter fra deres Troskabsed. Hvilken Betyd-
ning dette Skridt fra Pavens Side skulde faa,

afhang af de tyske Fyrster; ingen af disse var
imidlertid klartskuende nok til at se, hvilke

sksebnesvangre politiske Felger Anerkcndelsen
af Pavens Ret til at afstette Fyrster vilde drage
efter sig ; Magtsyge og /Ergerrighed bragte dem
til at rejse sig mod Henrik. Ved en Sammen-
komst i Tribur i Okt. 1076 bestemte man, at

han skulde miste sin Krone, hvis han ikke
kunde formaa G. til at hreve Bandet, inden
Aarsdagen for Bandlysningen oprandt, og end-
videre at indbyde G. til en Rigsdag i Augs-
burg for eventnelt at lede Valget af en ny
Kejser. Dette Made mellem G. og Fyrsterne
besluttede Henrik for enhver Pris at hindre.

Da en ydmyg Henvendelse til G. intet frugtede,

flygtede han fra Speier, hvor Fyrsterne holdt

bam bevogtet, drog til Nord-ltalien, hvor ban

afslog at benytte forskellige Tilbud om vaebnet
Hjselp, og indfandt sig i Bodsdragt foran Borgen
Canossa, hvor G. havde segt Tilflugt hos Mark-
grevinde Mathilde. 3 Dage tilbragte han foran
Canossas Port, inden han blev indladt og last

af Bandet (28. Jan. 1077). Kun nadig foretog

G. dette Skridt, langt hellere havde han paa
en tysk Rigsdag i Nservserelse af en stor Fyrste-

forsamling ordnet det tyske Riges Forhold.
Ogsaa de tyske Fyrster vare misfornajede og
valgte, skent Kejseren nu var last af Bandet,
hans Svoger Rudolf af Schwaben til Kejser

(1077), uden at de pavelige Legater gjorde
nogen Indsigelse derimod. G. segte i de felg-

ende Aar at beviege de stridende Parter til at
anerkende ham som Dommer mellem dem;
men de forskellige Forsag paa at faa begge til

at made for G.s eller en pavelig Legats Dom-
stol strandede. Den vaklende Politik i disse

Aar forringede G.s Anseelse; i Aaret 1080 tog
han endelig sin Bestemmelse; paa Fastesynoden
i dette Aar satte han atter Henrik i Band og
afsatte ham. Denne Gang havde Bandlysningen
dog ikke den tilsigtedeVirkning; Rudolfs Fald
i Kampen, der betragtedes som en Gudsdom,
og de bestandige indre Krige, for hvilke man
begyndte at gare G. ansvarlig, havde bragt et

Omslag i det tyske Folks Stemning til Fordel
for Henrik. Valget af en ny Modkejser, Herman
af Luxemburg, fik ikke stor Betydning. Henrik
IV lod paa en Synode i Brixen G. afstette og
Wibert af Ravenna vtelge til Pave (Clemens III

1080—1100); efter gentagne mislykkede Angreb
paa Rom, lykkedes det til Slut Kejseren at

erobre den, hvorefter Clemens III Paaskedag
rakte ham Kejserkronen (1084). Normannerne,
med hvilke G. i Begyndelsen af sit Papat havde
ligget i Strid, men som Modgangen havde
bragt ham til atter at knytte til sig, kom nu
G. til Hjeelp, men deres Plyndring af Rom
vakte Romernes Forbitrelse mod G., saa at
han maatte drage med Normannerfyrsten Robert
Guiscard til Salerno, hvor han som en brudt
Mand levede o. et Aar, indtil han 25. Maj
1085 dede med de bekendte Ord paa sine Leber

:

>Jeg har elsket Retfserdighed og hadet Uret-
foerdighed; derfor der jeg i Landflygtighed<.

De to baerende Grundtanker for al G.s Virken
baade far og under hans Papat vare Kampen
for en saedelig Reform indenfor K. og Gennem-
ferelsen af Pavens Overhejhed over den verds-
lige Magt. Hvad den farste Kamp angaar, tog
han den i Arv fra sine Forgeengere, ister Leo IX,
og han fandt hos Ltegfolket Stette for sine Be-
stnebelser. Det frygtelige ssedelige Forfald

indenfor Gejstligheden i 10. Aarh. og Begynd-
elsen af 11. Aarh. bragte nemlig et naturligt

Tilbageslag; nu ksempede man ikke blot mod
Ussdelighed hos Pnesterne, men mod deres
iEgteskab. AUerede Fastesynoden 1074 paa-
bed Prcesternes Celibat; ikke blot den pata-
rinske Bevsgelse i Nord-ltalien, men lignende
Bevtegelser blandt Lsegfolket ogsaa Nord for Al-
perne stattede dette Paabud; dog medte det
forelebig saa stark Modstand, at det var for-

beholdt Fremtiden at bringe denne G.s Tanke
til fuldkommen Gennemferelse. Ogsaa det
andet store Maal, som G. et Ojeblik, nemlig
efter den farste Bandlysning af Kejseren, syntes
n«er ved at naa, Oprettelsen af et paveligt
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Verdensherredamme, naaede han Ikke at se

virkeliggjort. Det kunde endog synes, som
om bans Bestrebelser i den Retning vare fuld-

staendig forfejlede. I sine Forseg paa at gere
sin Myndlghed gasldende overfor Frankrig,
Danmark (Breve til Sven Estridsen og Harald
Hein), Spanien og England havde han kun ringe

Held, og hans Kamp med Tyskland endte med
et forelabigt Nederlag. Men G.s med saa stort

Hod og saa store Opofrelser ferte Kamp havde
forlenet Tanken om K.s Overherredomme over
den verdslige Magt med mregtige Livsknefler.

De felgende Aarhundreder skulde bringe denne
Tanke store Sejre. Og der kom en Tid, hvor
Benedict XIII's Bestemmelse (1728) om, at den
25. MaJ skulde fejres i hele K. som Mindefest
for G., knnde fremkalde Modsigelse fra for-

skellige rom.-kat. Stater, alene fordi G.s Navn for

den almindelige Bevidsthed var neje sammen-
knyttet med Tanken om K.s Overherredemme
over Staten. — Stor som Teolog var G. ikke;
derom vidner bl. a. hans noget uklare Hold-
ning overfor Berengar af Tours (1, 265); men
gennem hans Breve here vi ham at kende som
en betydelig kr. Personlighed, dybt gennem-
tnengt af Krdm.s ssdelige Krav, saa at han
satte Ksrlighedsgerninger imod Nsesten over
Banner og Faste, og som en Mand, der under
de mange Bekymringer segte og fandt Trost
hos >den fattige Jesus'. (Hovedkilderne til G.s

Liv ere hans Breve: Ph. J&ffi, Monumenta
Gregoriana, Berlin 1865, endvidere en Del
samtidige Krenikeskrivere og lidt senere Bio-

grafer; se Wattenbach, Deutschlands Geschichts-

qnellen, I—II, 1894, og Watterich, Vitae ponti-

fieum I, samt endelig en Samling samtidige

poleralske Skrifter udgivne blandt Monumenta
Germaniae historica, I—HI, 1891—97; udfer-

ligere Fremstillinger af G.s Liv af Voigt, 1815,
Gfrflrer, I—VII, 1859—61 og Martens, I—II,

1894, jvfr. Mirbt, Die Publizistik im Zeitalter

G. VII, 1894). — G.VUI, Modpavelll8. iErke-
biskop Moritz af Braga med Tilnavnet Burdi-
nns blev paa Kejser Henrik V's Tilskyndelse

valgt til Modpave 1118, men maatte kort efter

flygte til Sutri, hvis Borgere 1120 udleverede
ham til Calixt II. Efter at have lidt en van-
arende Behandling, blev han sat i Fsengsel, hvor
nan blev indtil sin Dod (1137). — G. VIII,

1187. Kardinal Albertus af Mora blev ligesom
sine to Forgsengere valgt til Pave udenfor Rom
(1187) og kom aldrig til at residere i Rom.
Vanskelige Opgaver ventede paa Loaning. Han
forsegte med Dygtighed at ndjsevne Striden

med Kejser Frederik I, ligesom Efterretningen

om Saladins Erobring af Jerusalem vakte hans
Iver for at bringe et nyt Korstog i Stand. Da
han imidlertid efter knap 2 Maaneders Forleb
dede (Dec. 1187), lykkedes det ham ikke at

fuldfere nogen af sine Planer. — G. DC, 1227
—1241. Grev Hugo (Ugolino) af Segni blev
af sin Onkel, Pave Innocentius HI, ophojet til

Kardinal. Saavel under ham som under hans
Efterfelger Honorius III gjorde G. sig bemserket
ved diplomatisk Dygtighed og ved sit venlige

Sindelag mod Tiggermunkeordenerne. Efter Ho-
norius's Dod valgtes han til Pave (19. Marts
1227). Hele hans Papat var optaget af Strid

med Frederik II (se d. Art.), til hvem han tid-

ligere havde staaet i et venligt Forhold. Da

Kejseren, hindret ved Sygdom blandt Trop-
perne, ikke inden den lovede Termin (1227)
drog ud paa sit Korstog, slyngede G. Band-
straalen mod ham. Da Kejseren alligevel naute
Aar foretog sit Korstog og med et heldigt Ud-
fald, benyttede G. hans Fravserelse til at for-

sege at erobre Sicilien; ved sin Tilbagekomst
overvandt Frederik imidlertid let Pavens Hter
(>Nagiesoldaterne<). Nteste Aar (1230) kom der
en Fred i Stand mellem Kejser og Pave; Fre-
derik tilsikrede K. store Rettigheder og blev
til Gengaeld lest af Bandet. Da G. imidlertid
stadig understattede de lombardiske Stagers
Opror mod Kejseren, vedblev Forholdet til

Frederik at vsere sprendt; Sluertorsdag 1239
satte G. atter Kejseren i Band. Bandstraalen
havde imidlertid ikke den tilsigtede Virknlng.
Frederik kunde endog 1240 true Rom, som
han dog hindredes i at erobre derved, at Rom-
erne nu rejste sig til Pavens Forsvar. Et aim.
Kirkemede, som G. havde sammenkaldt i Rom
til Paasken 1241, hindredes ved, at Kejserens
Flaade tog over 100 Biskopper til Fange, som
paa genovesiske Skibe vare paa Vejen til Rom.
Kort efter disse Uheld dede G. (Aug. 1241).
For Tanken om Pavens absolute Overherre-
domme over den verdslige Magt virkede G.
ikke alene ved sin ihserdige Kamp mod Kej-
seren, men ogsaa ved at overdrage Domini-
kaneren Raimund af Pennaforte at samle de
vigtigste siden Gratians Lovsamling udstedte
pavelige Retskendelser. Denne Samling (liber

extra) sendte han, ledsaget af en pavelig Bulle,

til Universiteterne i Paris og Bologna (1234).

En sluebnesvanger Betydning for K.s Praksis
overfor Kaettere i de felgende Aarh. flk G. ved
at unddrage Biskoppeme Domsretten over Ktet-

tere og Isegge den i Haanden paa sserlige Dom-
stole, hovedsagelig bestaaende af Dominikanere.
Saavel i Frankrig som i Tyskland opnaaede
han denne iEndrings Anerkendelse fra Statens
Side, ligesom ogsaa, at Statsmagten indvilligede

i at udfore de af disse Domstole idemte Straffe.—
G. X, 1271—76. Efter at Pavestolen i 3 Aar
havde staaet ubesat, da Kardinalerne ikke kunde
enes om Valget, valgtes endelig iErkediakonen
Theobald Visconti (1. Sept. 1271), der som Pave
kaldte sig G. X. Det gneske Skisma og det
hi. Lands sergelige Forfatning laa ham isser

paa Sinde. I den Anledning sammenkaldte
han et aim. Kirkemede i Lyon til 1. Maj 1274.
Ferst forhandledes Spergsmaalet om et nyt
Korstog; Kirkemadet lagde de kirkl. Autori-
teter paa Sinde at afgive en Del af K.s Ind-
tsegter til Rustningerne til det paatsnkte Kors-
tog. Udover dette bestemtes intet; og skent
der i den nsrmest felgende Tid i de forskel-

lige Lande vistes nogen Sympati for Korstogs-
tanken, kom der dog intet ud deraf. Hvad
det gr. Skisma angaar, bragte Kirkemedet
Paven en fuldsteendig Triumf; de gr. Praelater

anerkendte Pavens Primat og den rom. Lsres
Rigtighed i de mellem de 2 Kirkesamfund om-
stridte Spergsmaal. Dog skulde Medets Re-
sultater ogsaa paa dette Punkt snart vise sig

kun at have forbigaaende Betydning, idet den
gr. K. ikke leenge felte sig bunden ved det,

som dens Repnesentanter ved denne Lejlighed

havde erklseret. Af mere blivende Betydning
for Pavedemmet var det, at G., til Gengaeld

17«
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360 Gregor X — Gregor fra Nazianz.

for sin Anerkendelse af Rudolf af Habsburg
som tysk Kejser, af denne flk Stadfsestelse paa
alle de af Otto IV og Frederik II tidligere

gjorte Indrenamelser. For den for Rudolfs

Kejserkroning i Rom fastsatte Dag dede G.

(10. Jan. 1276) og forskaanedes derved for at

se, hvorledes de fleste af de tilsyneladende

saa glimrende Resultater af bans Pontifikat

skulde vise sig at vtere illusoriske. — G. XI,

1370—1378, valgtes i Avignon 30. Dec. 1370.

Saavel Birgitta som Caterina fra Siena bad
ham indtrtengende komme til Rom; den sidste

medte endog personlig i Avignon. Dette, i For-

bindelse med Frygten for, at Romerne ellers

skulde vaelge en Modpave, bragte ham til

1377 at drage til Rom, hvor han dog fandt

saa lidt Stette, at han taenkte paa at vende
tilbage til Avignon. Heri hindredes han af

Deden (27. Marts 1378). Under sit Ophold i

Rom udstedte han 5 Buller paa en Dag mod
Wyclif. — G. XII, 1406—15, blev valgt i Rom
2. Dec. 1406. Ligesom sin Forgsenger stillede

han sig fjendtlig til den samtidige Pave i Avig-

non, Benedikt XIII, og holdt det pavelige Skisma
oppe, selv da de fleste af hans Kardinaler

forlod ham og drog til Kirkemodet i Pisa 1409.

I Tillid til Tysklands og Napolis Hjselp prote-

sterede han mod det Dekret, hvormed Kirke-

modet i Pisa afsatte begge Paverne og valgte

en ny. Forst ved Kirkemodet i Konstanz ned-
lagde han frivillig Pavevjerdigheden og blev
Kardinalbiskop af Porto. Han dede 1417, —
G. XIII, 1572—85, af Familien Buoncompagni.
Efter et Ungdomsliv tilbragt med Studier og
Fornejelser blev han som Pave ivrig Tals-

mand for den Bevsegelse, der ved en ssdelig

Reform af K. vilde modvirke Protestantismen.

Jesuiter-Ordenen stettede han efter bedste Evne

;

ved Efterretning om Bartbolomeensnatten for-

anstaltede han store Festiigbeder og tilskyndede

senere Henrik III til Kamp mod Huguenoterne.
Desuden bar han gjort sig bemrerket ved at

foranstalte en forbedret Udgave af Kirkeretten

og ved i Aaret 1582 at gennemfere Kalender-
reformen (den gregorianske Kalender til For-
skel fra den endnu i Rusland gaeldende juli-

anske). — G. XIV, 1590—1591. Som sin For-
gtenger og Efterfolger stottede han sig til det
spanske Parti i Rom. Mod Henrik IV af
Frankrig slyngede han Bandstraalen, hvilket
blev en af de Omstiendigheder, der bevsegede
denne til at trade tilbage til Romerkirken. —
G.XV, 1621—23, kanoniserede Ignatius Loyola
og virkede som Pave i hans Aand. Overalt
segte han at opflamme Iveren for at omvende
saavel Ksettere som Hedninger; alle saadanne
Bestnebelser gav han et Samlingspunkt og
fast Organisation i Propaganda-Kongregationen,
som han oprettede i Rom 1622. — G. XVI,
1831—46. Bartolommeo Alberto Cappellari,

f. 15. Sept. 1765, traadte i en Alder af 18 Aar
som >Broder Mauro< ind i Camaldulenser-
ordenen, indenfor hvilken han efterhaanden
svang sig op til at blive Generalvikar (1823).
Et Par Aar senere blev han Kardinal og Pne-
fekt for Propagandaen. Efter Pius VIII's Dod
blev det ham, om hvem de uenige Kardinalers
Stemmer bedst kunde samles (2. Febr. 1831).
Kort efter udbrod der Opror i adskillige af
Kirkestatens Byer; ved Hjselp af esterrigske

Tropper blev G. dog snart Herre derover. De
Reformer, som baade Befolkningen og Stor-

magterne kraevede gennemferte i Kirkestatens
Forvaltning, forstod G. stadig at skyde ud,
samtidig med at han i en Rtekke af Encykli-
kaer fordomte naesten alle det moderne Sam-
funds Indretninger, ja endogsaa Bibelselskab-

erne. I Kirkestaten forsumpede derfor alt;

Finanserne kom i en sknekkellg Forfatnlng, og
de urolige Forhold heemmede Industriens og
Agerbrugets Udvikling. Under alt dette voksede
Frihcdsbevaegelserne sig stedse staerkere rundt
om i Landet og formorkede i hej Grad G.s

sidste Aar. I Forholdet til Frankrig maatte
G. efter mange Forhandlinger bekvemme sig

til at give efter for den fr. Regerings Fordring
om Jesuiter-Ordenens Oph&evelse i Frankrig
(1845); til Gengsld havde han i Tyskland den
Triumf at se den rom.-kat. K. gaa sejrrlg ud
af Kampen om de blandede ^Egteskaber. G.
var en Ven af Munkeordener og Relikvieud-
stillinger; han kanoniserede Liguori og ar-
bejdede paa at udbrede Troen paa Marias ube-
smittede Undfangelse. Samtidig segte han at
fremme Kunst og Videnskab; han viste Vati-

kanets Museer og Bibliotek en altid usvtekket
Interesse, og en Mtengde Videnskabsmasnd og
Kunstnere havde i ham en trofast Velynder.
Han dede efter nogle Dages Sygdom 1. Juni
1846 (Fr. Nielsen, Romerkirken i 19. Aarh., I

Pavedemmet, 2. Udg. 1898). F. T.

Gregor af Heimburg, tysk Faedrelandsven,
fedtes i Beg. af 15. Aarh. i Schweinfurt i

Franken af borgerlig Familie og blev o. 1430
Dr. juris utriusqve 1 Padova. Paa Konciliet i

Basel (I, 230) lserte han Enea Silvio Piccolo-
mini (se Art. Pius II) at kende, og han opholdt
sig i Basel indtil o. 1434, da han blev Syndicus
i Numberg. Der saa han med Harme, hvor-
ledes Pavedemmet udsugede det tyske Rige,
og lidt efter lidt kom han i Forgrunden, naar
det gjaldt om at vserge Riget imod Roms Over-
greb. Da Enea Silvio (som Pius II) blev Pave,
kom Sptendingen mellem de to gamle Venner
til et voldsomt Udbrud. Paa Fyrstekongressen
i Mantova 1459 optraadte G. som Sigismnnd
af Osterrigs Afsending med stor Ktekhed over
for Pius II. Til Straf satte denne Hertugen
af Osterrig i Band (se Art. Nikolaj fra Cues),

men Sigismund appellerede til et almindeligt
Koncilium, og G., der forgaeves havde vseret i

Rom med Appellationen, havde den Dristighed
at opslaa den paa Firenze-Domkirkens Dere.
Til Straf blev ogsaa G. sat i Band, men han ap-
pellerede nu selv til et almindeligt Koncilium,
og tillige udsendte han fiere djcerve Skrifter

mod Rom, Nikolaj fra Cues o. a. Da Sigismnnd
var bleven forligt med Pavedemmet, fiygtede

G. til Georg Podiebrad af BOhmen og fortsatte

der, i Bobmens Navn, Kampen mod Rom. TU-
sidst fandt han Ly i Sachsen, og der dede han
1472, efter at Sixtus IV havde lest ham af
Bandet. (P. Joachimsen, G. H., 1891.)

Gregor Lusavoretsh (Lysbringeren, Illumi-
nator) se I, 143.

Gregor fra Nazianz, sammen med de 2
Bredre, Basilios af Ktesarea og Gregor af Nyssa,
regnet blandt de 3 store Kappadokiere, var
fedt i eller ved Nazianz i Kappadokien o. 330.

Hans Fader, Gregor, havde hart til Hypsista-
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Gregor fra Nazianz. 261

Hemes halvt hedenske Sekt, men var af sin

fromme Hustrn, Nonna, vor G.s Moder, bleven
omvendt til Krdra. og var Biskop i Nazianz.
Den onge G. blev alt fra Fodselen af viet

Herren af sin fromme Moder og lserte af hende
at lsese den hi. Skrift. Han ilk sin Under-
visnlng farst i Kappadokiens Hovedstad, Kaesa-

rea, siden i Kaesarea 1 Palaestina; derfra gik
han til Alexandria og senere til Athen; did
ankom han efter en stormfuld og farlig Se-
rejse, der ffemkaldte en religias Vcekkelse hos
den endnu udabte G. I Athen studerede han
Videnskaberne sammen med sin Landsmand
og Ven, Basilios, samt Julian, den senere

Kejser. 10 Aar tilbragte han i Athen, for han
vendte hjem over Konstantinopel 356. Han
trak sig snart tilbage fra verdslige Sysler og
begyndte at fore et asketisk Liv, paa samme
Tid som han bistod sin gamle Fader med for-

skellige timelige Geremaal. Da hans Ven, Ba-
silios, havde slaaet sig ned som Asket ved
Floden Iris 1 Pontos, overtake han G. til at

komme og bo hos ham. Efter nogen Tid blev
han dog kaldt tilbage til sin Fader. Denne
havde nemlig i Uforstand sluttet sig til den
arianiserende Bekendelse fra Rimini, og de
saaledes opkomnc Vanskeligheder kunde G.
alene lose. Kort efter blev ban mod sin Vilje

indviet til Presbyter. Han flygtede, men vendte
atter tilbage og skrev til sit Forsvar et Skrift,

hvori han giver en senere meget beremt Skil-

dring af Pnesteembedet med dets Ansvar og
Moje (362). Julian sogte som Kejser at vinde
sine gamle Studiefeller Basilios og Gregor, men
forgarves. Under den ariansksindede Valens
var Basilios bleven Biskop i Kxsarea 370 ; han
var den nikaenske Bekendelses bedste Stotte,

og G. vedblev at staa ham naer. Dette gav
Anledning til et Bmd mellem de 2 Venner.
Da Valens delte Kappadokien i 2 Provinser
med Hovedsttederne Ksesarea og Tyana, tilrev

Biskoppen af Tyana sig Metropolitretten over
den ene Provins. For at beholde visse Graense-

distrikter var det, at Basilios nodte G. til at
overtage Bispeembedet i den lille, uanselige
By Sasima. G. blev meget saaret herved ; han
blev derhos indviklet i Striden mellem de 2
Pnelater og kunde aldrig glemme Basilios's

>tyranniske Fremfserd*. Han kom ikke til

at virke i Sasima, men blev i Nazianz som
sin gamle Faders Mcdhjtelper. Saaledes kunde
ban 373 optrede med Kraft mod en kejserlig

Embedsmand, der skulde straffe Nazianz for
et Oprer. Aarsagen til dette var en Skatte-
opknevning midt under en forferdelig Hungers-
ned. 374 dede begge hans Forteldre; hans
Sester og hans Broder, den kejserlige Lege,
Cesarius, var allerede gaaet bort. G. blev i

Nazianz, hvor han var Biskop vel ikke af
Navn, men i Gavn, indtil han 375 trak sig til-

bage til et Kloster i Selevkia i Isaurien. Me-
dens han var her, aabnede sig for ham en
sterre Virkekreds. Da Theodosius var bleven
Kejser (379), lod G. sig bevtege til at komme
til Konstantinopel for at stotte den lille ni-

kenske Menighed i Staden. 1* det lille For-
samlingshns, der kaldtes Anastasia, samlede
han en stedse voksende Skare af begejstrede
Tilherere, deriblandt den bekendte vester-
landske Kirkelterer, Hieronymus. G. talte med

Alvor om Livets Hellighed; mest beremt er

han dog bleven ved sine 5 Taler om Treenig-

heden, som har skaffet ham Tilnavnet >Teo-

logen<. G. var faktisk Niktenernes Biskop i

Konstantinopel; en skendig Plan, udgaaet fra

Alexandria, om at vie til Biskop en vis Maxi-

mus strandede i sidste Ojeblik; G., der var
syg, flygtede fra Byen, men vendte dog snart
igen tilbage. Da Theodosius 380 holdt sit Ind-

tog i Konstantinopel, forlangte Folket med
Voldsomhed, at G. skulde blive deres Biskop.

Da Modet i Konstantinopel traadte sammen
381 under Forstede af den beramte Meletios

af Antiokia, blev G. ogsaa virkelig Biskop af

Konstantinopel, og ved Meletios's Dod overtog

han dennes Stilling i Modet. Men med Mele-

tios's Eftermand i Antiokia flk han store

Vanskeligheder. Meletios havde selv ensket
sin gamle Medbejler Pavlinos, Kirkemodet ind-

satte derimod Flabian. Forholdene voksede
G. over Hovedet, isser da man begyndte at an-

gribe hans Biskopsstilling ; han var jo nemlig
allerede viet til Biskop af Sasima, og at bytte
Bispestol stred mod Kirkelovene. Han forlod

Staden allerede 381 og trak sig tilbage til

Nazianz. Her kunde han endnu gore sin

Fsedrestad Gavn ved at beksempe Apollinarios's

Vranglsere (I, 117) og redde Indbyggerne fra en
Statholders Vrede over et Oprer; men sine sidste

Leveaar tilbragte han i landlig Ensomhed, sys-

selsat med at skrive sine Erindringer og veksle

Breve med sine Venner. Han dode 389 eller

390.

G. havde hverken Basilios's Herskerevne eller

Gregor af Nyssas Tankedybde; hans Styrke var
hans Veltalenhed, hvor han navnlig udviklede
stor Dygtighed i overalt at finde betegnende
og tiltalende Udtryk. Hans teol. Standpunkt
er vsesentlig det samme som de andre Kappa-
dokieres; ligesom disse bekamper han Aria-

nerne og Apollinaristerne paa athanasiansk
Grundlag, men med adskillig Paavirkning af

Origenes. Han beveger sig altsaa i samme
Baner som Gregor afNyssa; kun dennes Apo-
katastasis-Ltere finde vi ikke hos ham. Om
Gud lserer han, at vi i denne legemlige Verden
alene kende hans Virkninger, ikke hans Vsesen.

De tre Personers Enhed er sikret derved, at de
aile er af samme Vresen (Homousi); heri gar

det ikke noget Skaar, at Sonnen har Faderen
til sin Aarsag. Aandens Guddom betones meget
staerkt overfor Pnevmatomakerne. G s Prsedi-

kener ere ikke Homilier over bestemte Skrift-

ord, men Taler over visse Temaer og ved visse

Lejligheder; den gr. Skole, som han har gen-

nemgaaet, er meget kendelig, hans Stil er rig

og blomstrende, langt mindre negtern end
Basilios's. En Maengde Digte ere bevarede,

dels af belterende, dels af historisk Indhold

;

saaledes Andes der en lxngere versificeret Selv-

biografi. Kendere tillsgge hans Digtninger en
ejendommelig, melankolsk Skenhed. Ogsaa
hans 243 Breve udmterke sig ved sin fuld-

endte Form; de kaste mangt et interessant

Strejflys over Tidens Personer og Forhold.

Hans Liv gik hen i stadige Svingninger mellem
en kr. Askets filosofiske Bo og det praktiske

Kirkeliv, som Pligten og Forholdene stadig

farte ham ud i, men hvor han aldrig felte sig

ret hjemme.
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Den bedste Udgave af G.s Skrifter er Bene-
dictiner-Udgaven I, Paris 1778; Vserket blev af-

brudt ved Revolutionen, saa at II farst udkom
1840. Aftryk bos Migne, Patrologia Grseca,

Toll. 35—38 (C. Ullmann, G. v. Nazianz, der
Theologe, Darmstadt 1825, 2. Aufl., Gothal867;
samt Biograflen i Bcnedictiner-Udgaven ; en
Sammenligning mellem ham og Basilios giver

Dr. Newman, Church of the Fathers, S. 116—
45, 551.) W. 0.

Gregor af Nyssa, en af de 3 store Kappa-
dokiere, Tar en yngre Broder af Basilios den
store. Han Tar sandsynligvis fedt i Ksesarea

o. 335. Sin klassiske Dannelse har han er-

hvervet sig ikke paa Stndierejser som sin

Broder, men hjemme i sit eget Land, sand-
synligvis under Basilios's Vejledning. Han
blev indviet til Lektor, men forlod denne Stil-

ling og nedsatte sig som Veltalenhedslaerer.

I denne Tid segtede han Theosebeia, der roses

for sin Gudsfrygt. Hans Overgang til Betor-
stillingen betragtedes af Tidens strenge Kr.

som et dybt Fald, og paa alvorlige Forestil-

linger af Gregor fra Nazianz og Sesteren Ma-
krina bestemte han sig til at opgive denne
Stilling og begav sig til Basilios's Kloster i

Pontes. Her studerede han med Iver den hi.

Skrift og Faedrene, navnlig Origenes, og be-

klagede meget sit Giftermaal, som skilte ham
fra Tidens asketiske Ideal. Basilios, der vilde

gere sin Broders Evner frugtbare for K., nodte
ham til at blive Biskop i den lille Stad Nyssa
i Kappadokien (372); stor Nytte fik han dog
ikke af den kerde, men upraktiske og god-
troende Mand. 375 fik Valens's Statbolder,

Demosthenes, en Synode sammenkaldt i An-
kyra for at afssette G. ; han blev fort didhen,
men blev syg paa Vejen, og det lykkedes ham
omsider at flygte. Trods Basilios's Henven-
delse til Demosthenes i Biskoppernes Navn,
blev han dog afsat 376. Han levede nu ad-
skilt fra sin Menighed, ofte under mangehaande
Savn. Forst ved Valens's Dod kunde han
vende tilbage til Nyssa, hvor han modtoges
med stor Glaede. Ved sin Broders Begravelse
379 holdt han Sorgetalen over den afdade;
samme Aar besogte han sin Sester Makrina
og havde med hende den beremte Samtale >om
Sjselen og Opstandelsen<, kort for hendes egen
Dod. Tiderne vare vanskelige. Paa en Rejse
til Arabien for at ordne forskellige kirkelige

Forhold benyttede han Anledningen til at be-
sage det hellige Land, men blev dybt bedrevet
over, hvad han der fik se af Vranglsere og
Splittelser. Paa det store Mode i Konstan-
tinopel 381 Tar G. til Stede og spillede som
udmaerket Dogmatiker en fremragende Bolle,

ligesom Kejser Theodosius nserner ham blandt
de Biskopper, som de maatte slutte sig til, der
vilde anses for rettroende. Den fremskudte
Stilling, han saaledes fik, var han under de
forhaandenvterende Omstsendigheder neppc
voksen. Han stod hejt hos Theodosius, op-
holdt sig flere Gange i Konstantinopel og dede
o. 395.

Som Ekseget var G. ikke betydelig, den alle-

goriske Fortolkning er altfor fremtraedende,
saaledes i hans mystiske Forklaringer af Psal-

mernes Overskrifter. Sterre er han som Dog-
matiker; han polemiserer mod Evnomios og

Apollinarios og soger i sin beremte »store kate-
ketiske Tale< at eftervise Krdm.s Overensstem-
melse med Menneskehjertets dybeste Trang.
I dogmatisk Henseende staar han, trods sin

Beundring for Origenes, vaesentlig paa Athana-
sios's Standpunkt, navnlig i Treenighedsheren.
Den absolute Gud er efter sit Vsesen ubegribe-
lig, men kendes dog af sin Aabenbaring. Fader,
Sen og Aand er ikke tre Grader i den samme
Guddom, men tre Personer (Hypostaser) med
samme Vsesen (Homousi). Mod Sabellios hsev-

der han Personernes Virkelighed, mod Aria-

nerne Vsesenets Enhed. Sennen er sand Gud
fedt af Faderen fra Evighed; at Faderen saa-

ledes er Sennens Aarsag, medforer ikke nogen
Forringelse i Sennens Vsesen. Mennesket er
paa den ene Side Hojdepunktet af den ma-
terielle Skabning, men er paa den anden Side
ferst bleven i Stand til at modtage Gud der-
ved, at det, som aandeligt, ssedeligt Vsesen, er

skabt i Guds Billede. Synden har sin Grund
i Viljen og bestaar vsesentlig deri, at Sanselig-

heden har faaet Overhaand over Menneskets
aandelige Vsesen. Denne Sygdom har fnndet
sin Lsegedom allerede deri, at Guds Sen blev
Menneske. Idet Kristus tog vor hele, aandelige
som legemlige, Menneskenatur paa sig, bar han
atter forenet Menneskeslsegten med Gud; det
er nn vor Sag med vor Vilje at slutte os til

ham som den anden Adam og saaledes at faa

Del i den forhvervede Frelse. Ved sin Ded
og Opstandelse har han overvundet Deden og
paa en vis Maade narret Djsevelen til et Over-
greb, der berorede ham hans Magt over Men-
neskene; Ted sin Aabenbaring af Gud har
Kristus givet Menneskene Erkendelse, Frihed
og Kaerlighed, saa han kan Ted den Hellig-

Aand i Daaben meddele sine Gaver til dem,
der give sig hen til ham; saaledes genoprettes,

hvad der ved Synden var bleven edelagt. Ved
Deden befries de troende fra Sanselighedens
Baand, og ved Opstandelsen optages det for-

klarede Legeme i Menneskets aandelige Vsesen.

De onde Mennesker drives ved Dommens
Kvaler omsider til at opgive Viljens Vedhsengen
ved Sanseligheden ; G. kan ikke tsenke sig, at
Menneskets aandelige Natur for evig kan blive

skilt fra Gud, i hvis Billede den er skabt.

Grunden til denne Lsere (Apokatastasis) ligger

i G.s Opfatning af det onde som noget, der
vel ligger i Viljen, men dog vsesentlig er en
Mangel ved det gode og tilsidst mere beror
paa Sanseligheden end paa Viljens Forvendt-
hed. G. viser sig i sine Skrifter som en Tsenker
af betydelig spekulativ Kraft; mere indgaaende
end Basilios behandler han de gr. Filosofers

Meninger. Han forraader, navnlig i sine Breve,

et vist Hang til Stnelserdom; han elsker Fred
over alle Ting og har liden Lyst og Evne for

det praktiske Liv. Et Par udferlige Beskriv-

elser af Huse og Kirker viser en udpneget
sestetisk Sans.

G.s Skrifter ere udgivne af Fronto Ducaeus i

Paris 1615, I—II Folio; et Tillseg herOl ud-
kom ssteds 1618. Tilligemed senere Tillseg af-

trykt i Mignes Patrologia Grseca, voll. 44—46.

En Del af hans Skrifter og Taler er, med tysk
Overs, ved Siden; udgivet af F. Oehler (I—IV,
Leipz. 1858—59). En god kritisk Udgave af
denne Kirkefader eksisterer endnu ikke (Rupp,
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G.s des Bischofs v. Nyssa Leben and Mei-

nnngen, Leipzig 1834; BOhringcr, Die Kirche
Christi, der alten Kirche 8. Theil, 2. Aufl.

Stuttgart 1876.) W. O.

Gregor af Tours, Biskop og Krenikeskriver,

fadtes i Arverna (Clermont-Ferrand), Auvergnes
HoveUstad. Han hed oprindelig Georgius Flo-

rentius, men kaldte sig G. efter sin Oldefader,

Biskop Gregor af Langres. 563 gjorde han en
Valfart til Martin af Tours's Grav for at blive

friet fra en farlig Sygdom, og 573 blev han
valgt til Biskop af Tours. G. var en nidkser

Biskop, og han forstod med stor Dygtighed at

hcvde sin Stilling under de vanskelige po-

litiske Forhold. Han dede 17. Nov. 593 eller

594. Hans beremteste Skrift er hans •Fran-
kernes Histories hvis sidste Del hviler paa
hans egne Oplevelser (bedste Odgave af W.
Arndt i Mon. Germ. Script Rer. Merov. I;

oversat paa Tysk af W. Giesebrecht, 1887).

Som Historieskriver er G. naiv; hans Latin

er alt andet end ulastelig, fuld af grammatiske
Fejl, og al historisk Kunst er ham fremmed.
Blandt hans andre Skrifter maa isser maerkes
hans Bog om den h. Martins Mirakler (LObell,

G. v. T. und seine Zeit, 2. Aufl. 1869).

Gregor Undergareren (Thavmaturgen) fod-

tes i Ny-Ka?sarea i Pontes og blev sin Fede-
bys ferste Biskop. Han tilherte en fornem
hedensk Familie, men blev af Origenes vunden
for Kristendommen. Sit Ungdomsliv bar han
skildret i en Taksigelsestale, det ferste Tilleb

til en Kristens Selvbiografl. Omtr. 240 blev
han indviet til Biskop i sin F0deby, hvor der
dengang kun skal have vreret 17 Kristne; men
da han dede (270) var der kun henved 17

Hedninger tilbage i Byen. Hans Naadegave
var Styrelsen. Hans Skrifter ere udg. af Fron-
ton le Due (Paris 1622); Here af dem ere

overs, i »Bibl. der Kirchenvater« (1875).

Gregor af Utrecht, Missionaer af frankisk
Byrd, prsedikede for Frieserne i Utrecht og
Wijk ved Dorstad samtnen med Liafwin og
Liudger. Han dede 25. Aug. 775 eller 776
uden, af Ydmyghed, at have villet modtage
Bispevielse.

Gregoriansk Sang er med en Fsellesbeteg-

nelse Navnet paa den liturgiske Sang i den
rom.-kat. K. Den er af teldgammel Oprindelse,

stammer aabenbart for en Del fra de ferste

kr. Aarh. som en Art Aflsegger af den antike
Oldtids Sang. Sit Navn har den efter den al-

mindelige Antagelse af Pave Gregor den store,

som efter Legenden har faaet den indgivet af

den Hellig-Aand. Med Kendskabet til denne
Paves organisatoriske Evne er det rimeligt at

antage, at han har foranlediget en Indsamling
af de bedste Kirkemelodier rundt omkring fra,

bar ordnet dem til hver Dags Gudstjenesle,

givet dem endelig Form og kodificeret dem.
Efter Traditionen skal han have forordnet, at

en autentisk Afskrift skulde opbevares, la:nket

fast til St Peters Alter, som en ufravigelig Rette-

snor for K.s hellige Sang til alle Tider. Dette
Originalhaandskrift er dog forlaengst forsvundet
De sidste skriftlige Optegnelser — alle med
de saakaldte >Neumer< som Nodeskrift —
gaa ikke hengere tilbage end til 9. Aarh., men
Stiftsbiblioteket i St. Gallen mener, dog med
tvivlsom Ret at besidde en Afskrift af dette

Gregors Originalhaandskrift. I den nyere Tid
er bele Spergsmaalet om Oprindelsen af den
latinske • Kirkesang optaget til ny Dreftelse.

En l«rd Undersegelse af den bekendte bel-

giske Musikolog, F. A. Gevaert (Gand 1890),

er kommet til det Resultat, at Paterniteten
ikke tilfalder Gregor den store, men derimod
en af de senere Paver af samme Navn, enten
Gregor II (d. 731) eller Gregor HI (d. 741), en
Antagelse, der dog fra klrkelig Side er bleven
stserkt bekempet.
Den g. S. (eller >Koralen<) omfatter Litur-

gien for den daglige Gudstjeneste hele Aaret
rundt altsaa et meget betydeligt Antal Melo-
dier, man taller over tusinde saadanne. Deraf
er antagelig knn en mindre Part kommet
senere til i Lebet af Middelalderen. Sangen
var oprindelig musikalsk Recitation, som neje
fulgte Tekstens Ord med Betoning og Ikke-
Betoning, fri i Rytmen som det talende Fore-
drag. I Middelalderen blev dog denne op-
rindelige Form forvansket, idet den g. S. blev
benyttet som Underlag, Cantos firmut, for

kontrapunktisk Overbygning, og derved af prak-
tiske Grande undergivet en ensartet Rytme
med lige lange Noder. Saaledes opstod den
saakaldte Cantus planus, fransk Plaint-chant.

I denne forvanskede Form har Koralen holdt
sig ned til vore Dage, hvor der dog har gjort

sig heldige Bestnebelser geeldende for at fere

den tilbage til sin oprindelige, frit rytmiske
Form (Benedictinerne i Solesmes i Nordfrank-
rig, fremdeles Skolen i Regensburg m. fl.).

Den g. S. deles fra garamel Tid i 2 Afdelinger:
Aceentut med Kollekttone (Epistel, Evangelium,
Bonner osv.) og Concentus, den mere musi-
kalsk udviklede Del (Haberl, Magister cho-
ralis, Regensburg 1865; Joseph Pothier, Les
melodies Gregoriennes, Tournai 1881, ogsaa i

tysk Udg.). A. H.
Gregorio, Emmanuele di, (Cardinal, f. 18.

Dec. 1758 i Napoli, blev Arkimandrit af Mes-
sina, og 1816 Kardinal. I Konklavet 1829 faldt

mange Stemmer paa ham. Pius VIII valgte

ham til Storpenitentiar; senere blev han det
bl. Kollegiuras Skatmester. Han var Biskop
af Porto, Santa Ruflna og Civitavecchia og Se-

kretier for Breverne. D. 7. Nov. 1839.

Gregorins de Crescentia, Kardinal, blev af
Honorius II sendt som Legat til Danmark. Han
var til Stede paa Kirkemedet i Slesvig 1222,

hvor han forgaeves segte at faa Celibatet gen-
nemfert. Det var ogsaa ham, der paa den rom.
Stols Vegne tiltog sig Devolutionsret og ud-
ntevnte Abbed Gunner af0m til Biskop af Viborg.

Gregorissfest, en Skolefest, der fejres 12.

Marts (Gregor I's Dedsdag). I Middelalderen
valgte Bernene paa den ofte en >Skolebiskopc,

der i Optog blev fort op i Kirken, hvor han
holdt en Tale. Til denne Fest knyttede der
sig alle Slags folkelige Forlystelser og megen
Sang (Peterraann, Christl. Gesange auf das all-

bekannte G.fest, lat. und deutsch, Dresden 1654).

Gregoriasorden, et paveligt Udmterkelses-
tegn, der bestaar af et ottekantet Ordenskors
med Gregor I's Billede og Valgsproget : Pro Deo
et Principe, blev stiftet 1831 af Gregor XVI.
Det uddeles som Storkors, Komturkors og Rid-

derkors, og Pius IX bestemte en egen Dragt
for Indehaverne af denne Orden.
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Gregory, Caspar Rent, presbyteriansk Teo-

log, fedtes 6. Nov. 1846 i Philadelphia i Penn-
sylvanien, studerede der og i Princeton, kom
til Europa og tog 1876—84 Del i Udgivelsen

af >TheoL Literaturzeitungc, idet nan for denne
forfattede Literaturfortegnelsen. 1878— 79 var

han Priest ved det amerik. Kapel i Leipzig;

1884 bier han Privatdocent der, 1885 Prof, i

nytestl. Gra-sk ved John-Hopkins-Universitetet.

Han bar forfattet Prolegomena til den 8. store

Udg. af Tischendorfs N. T.

Greifswald, By 1 Forpommern, ilk 1456 et

Universitet. Den nsermeste Anledning bertil

var, at Borgmester Rubenow og en Del Pro-

fessorer fra Rostock opholdt sig i G. 1437—43.

Baade Stiftelses-Bullen, der skyldes CalUt III,

og den kejserlige Stadfsestelse ved Frederik III

bleve udfserdigede 1456. 1 G. virke Mtend som
Cremer, M. v. Nathuslus, V. Schultze og Zockler.

Greith, Karl Johann, rom.-kat. Biskop, fedtes

1 Rapperswyl 1 Kanton St. Gallen 25. Maj 1807.

20 Aar gl. kom G. til Munchen, hvor han
slnttede sig til Gorres's Kreds. En Tidlang var
han Bibliotekar i St. Gallen og gjorde derpaa
Studier i Paris, hvor han fandt Optagelse 1

St. Sulpice og modtog Prsestevielse af Erke-
biskop QuSlen. Efter sin Hjemkomst blev han
ansat ved Prtesteskolen i St. Gallen og ind-

viklet i de kirkepolitiske Stridigheder. Hans
Deltagelse i disse nedte ham til at tage til Rom,
hvor han studerede Historie, udgav et Spici-

legium Vaticanum og samlede en Msengde Akt-
stykker til engelsk Historie. 1837 blev han
Pnest i Morswyl ved St. Gallen, 1839 Anden-
pnest i selve St. Gallen. Da Byen blev et Bispe-

ssede (1846), blev han ferst Domdekan og 1862

Biskop. Han dede 17. Maj 1882. Han har for-

fattet en stor Meengde Skrifter, der dels belyse

den gammelirske Kirke, den aeldste Mission i

Schweiz og Mystiken i Dominikaner-Ordenen,
dels vare Indlseg i Dagnets kirkelige Kampe
(A. Baumgartner, Erinnerungen an Dr. K. J.

G., Freiburg 1884). Han var i Begyndelsen en
Modstander af Ufejlbarhedsdogmet, men un-
derkastede sig siden dette (Jvfr. I. Friedrich,

Ign. von Dollinger HI, Mfinchen 1901).

Gremiale kaldes et afiangt Klcede, som den
rom.-kat. Praest siden Slutn. af Middelalderen
under Messen faar paa Skedet, for at han ikke,

medens han under Kyriet, Gloria og Credo
sidder paa sin Trone, skal gore Skade paa Messe-
dragten. G. har forskellig Farve efter Aars-
tidens liturgiske Farver. Det bares ogsaa ved
andre Lejligheder, naar der er Fare for at til-

smudse Messedragten.
Gretscher (Gretserus), Jakob, beremt je-

suitisk Forfatter, fedtes i Markdorf 1 Stiftet

Konstanz 1562, blev 16 Aar gl. optagen i Loyo-
las Orden og senere Prof, i Filos., Moral og
Dogmatik ved Universitetet i Ingolstadt. Han
var en ivrig Modstander af Protestantismen og
blev af sine Ordensbredre fejret som >Luther-
anernes store Overvinder*. Da Markdorferne
enskede at have deres navnkundige Bysbarns
Billede til deres Raadhus, svarede G.: >I kan
male et JEsel; saa har I mit Billede. < Hans
Hovedvaerk er et Skrtft om Korset i historisk og
liturgisk Henseende. Han dede i Ingolstadt

29. Jan. 1625.

Gretser, se Gretscher.

Greve, Rollof (Ravn), Sknedder og Stads-
kaptejn i Bergen, f. 1735, d. 1795, udgav flere

Skrifter om religiose og kirkelige Emner, der-

iblandt et Par Indlasg i den ved Bastholm
vakte liturgiske Fejde (>Et Besvarelsesbrev til

en Ven, anlediget ved Bastholms Forseg«,
Bergen 1783; >Tanker 1 Anledning af den forte

Strid imod Forseg til Forbedringer i de ud-
vortes Kirkeskikkei, Kbhvn. 1785). A. B.

Gribaldi, Matteo, en padovesisk Jesuit, der
var Modstander af Treenighedsliercu, dede
1564. For at undgaa Munkenes Efterstnebelser

maatte han forlade Padova, og hverken 1 Ge-
neve, Zurich, Tubingen eller Bern vilde man
give ham Ly paa Grand af hans VrangUere.
Han dede i Farges af Pest.

Griesbach, Johann Jakob, f. 4. Jan. 1745 I

den lille By Butzbach i Hessen-Darmstadt, d.

som Professor i Jena 24. Marts 1812, beremt
som Tekstkritiker. G. tilbragte sin Bamdom
og Skoletid i Frankfurt, studerede Teol. 1 Tu-
bingen, Halle og Leipzig, sterlig paavirket af

Ernestl og Semler, og gjorde i sin Ungdom en
videnskabelig Rejse gennem Tyskland og Hol-

land til London, Oxford, Cambridge og Paris

for at undersege Haandskrifter med det For-

maal at foretage en kritisk Revision af den hi.

Skrift. Fra 1771 blev han Docent, fra 1773
Prof, i Halle, 2 Aar senere i Jena, hvor han
blev til sin Dad, anset som den ypperste af
Datidens Kritikere og htedret paa alle Maader.
Med Hensyn til hans Betydning som Tekst-

kritiker, som Fortsietter af Bengel og Semler,
og Grundhegger af en bestemt kritisk Teori,

se Artiklen Bibeltekst (I, 308). Som Udgiver
af N. T.s Tekst vover G. delvis at bryde med
den hid til gsldende Autoritet, textut recepttu,

for hvilket han blev angrebet af Prof, i Ro-
stock, J. Hartmann, og C. F. Matthai i Mo-
skau. Hans 1. Udg. af N. T. ndkom 1774—75
i 3 Bind, Evangelierne ferst synoptisk. senere

hver for sig; den 2. store Hovedudg. med
Prolegomena og tekstkritisk Apparat i 2 Bind
1796 og 1806, hvortil Haandudgaverne fra 1805

og 1825 med de vigtigste Varianter slutte sig.

En Pragtudgave i 4 Bind udkom 1803—07; af

en 3. Udg. af Hovedvserket efter hans Ded
foreligger kun 1. Bind ved David Schulz 1827.

Andre kritiske Skrifter af G. ere : De codieibtu

evv. origeniani* (1771); Curae in historiam tex-

tut epp. paul. (1777); Symbolae eriticae ad
supplendas et corrigendas varias S. T. leetionet

(I 1785, II 1793); Commentariut criticut in

textum gr. N. T. (1794 f.). Af hans evrige

Skrifter kunne nsevnes: hans Afhandlinger om
Theopneusti (1784 f.), om Hebneerbrevets Kri-

stologi (1791 f.), hans >Anleltung zum Studium
der popularen Dogmatik < (1 4. Udg. 1779—89)
og hans Forelssninger over N. T.s Hermeneu-
tik, som udkom 1815 efter hans Ded. Sch. P.

Grimelund, Andreas, Biskop, blev fedt I

Aker 26. Jan. 1812. Efter at have taget teol.

Embedseksamen 1835 var han 1 nogle Aar
Gaardbruger i Aker, blev saa i 1844 res. Kap.

til Nannestad, 1847 res. Kap. til Ullensaker,

1852 Lterer 1 Pastoralteologi, Homiletik og
Liturgik ved det prakt. teol. Seminar, 1856

Spr. til Gjerpen og 1861 Biskop i Trondhjem.
Som saadan faldt det i hans Lod at krone
Kong Oskar 2. og hans Dronning i Trondhjems
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Domkiifee 1873. I 1883 tog ban Afsked fra

ait Bispeembede og henlevede Resten af sit

Liv i Kristlania (d. 1896). Som prakUsk Teo-

log var G. hejt anset, og han haedredes med
vigtige kirkelige Hverv. Saaledes var han sam-
men med Jergen Moe og W. A. Wexels Med-
ian af den Komite" som udarbejdede Til-

beget til den ev.-kr. Psalmebog (tilladt ved
kgl. Res. 10. Sept 1853). I 1885 blev han
Formand i den kgl. Kommission, som sknlde

afgive Erklaering om Landstads og Hauges Ud-
kast til en ny Kirkepsalmebog. Han bistod

ogsaa i mange Aar Hange under bans Arbejde
med Psalmebogen. G. var tillige en frugtbar

Formatter. En stor Del af hans Skrifter var

Pnedikener, Lejlighedstaler og biskoppelige

Sendebreve; men han har ogsaa leveret flere

Afhandlinger om praktisk-teol. Emner, samt
Indlaeg i Forhandlingerne om kirkelige Refor-

mer. De vigtigste af hans Afhandlinger Andes
i >Teol. Tidsskrift< (>Om Nadverens rette Stil-

ling i den kirkelige Gudstjenestec ; >Om flere

Helligdages Optagelse i Kirkeaaretc ; >Om
Skriftemaalet og dets Forbindelse med den
hellige Nadyer<; >Om flere Perikopenekker<
m. fl.). Det betydeligste Mindesmsrke, G. har
sat sig som videnskabelig praktisk Teolog, er

dog hans >Forelaesninger over praktisk Teo-

logi< , trykt som Mannskript 1856 og 1 884. A. B.

Grimm, Karl Lndvig Willibald, tysk protest.

Teolog, fadtes i Jena 1. Nov. 1807, blev ferst Jo-

hannes Falks (S. 8) Discipel og senere Student
i Jena. 1837 blev han overordentl. Prof, i Teol.

ved Universitetet der, 1877 ordentl. Honorar-
prof. Han dede 22. Febr. 1891. Hans Hoved-
vasrk er hans Bearbejdelse af Wilkes Clavit

N. T., der har vundet stor Udbredelse. G. var
Medlem af den Hallensiske Bibelrevisions-

Komlti (se hans Foredrag: >Die Lutherbibel
nnd ihre Textes-Revision« 1874). Sammen med
0. F. Fritsche (S. 135) udgav han en kort-

fattet ekseget. Haandbog til de gltestl. Apo-
kryfer (1857—60), og han var en af de forste,

der paaviste de nytestl. Apokryfers Betydning
for Fortolkning»n af N. T.

Grinderslev, St. Pederskloster i Sal-
ling, 15 Km. N. for Skive, synes stiftet i

Midten af 12. Aarh. for regelbundne Kanniker
eller Korherrer af Augustinerordenen, som
vistnok ere udgaaede fra Viborg Domkapitel,
hvis Overhejhed de anerkendte 1176, da de
indgik Broderskab med det. Deres Prior skulde
have sit Valg stadfrestct af Domkapitlet, og da
dette sekulariseredes 1440, synes Bispen i Vi-

borg at have forbeholdt sig Hejhedsretten over
Klostret. I G. holdtes Kapitlet 1234, 1275 og
1284, hvor der fastsloges forskellige vigtige

Ordensvedttegter, men ievrigt er Klostrets Hi-

storic lidet kendt. Dog skal det fremhtevcs
til Korherrernes iEre, at deres Kloster i en
vis Periode af 15. Aarh. synes at have vawet
Midtpunktet for en religies Bevaegelse paa Grund-
lag af Studiet af Middelalderens Mystikere,
maaske under Paavirkning fra Windesheim-
Rongregationen. Boglige Sysler maa have vjeret

drevet i ikke ringe Omfang, og denne Virk-
somhed har sat sig et smukt Vidnesbyrd i

det saakaldte Grinderslev Haandskrift, en Lev-
ning af Klostrets Bibliotek, der ibiandt andet
indeholder Overssettelser af Susos, Bonaven-

turas og Thomas af Kempis's Skrifter. Efter
Reformationen blev Klostret verdsllg Forlening,
tndtil det 1581 ved Mageskifte gik over til

Adelsslaegten Lykke, som byggede en ny Gaard
paa Klostrets Grand. Kun Klostrets St. Peders
Kirke er endnu bevaret som Sogneklrke, men
har i Slutningen af 16. Aarh. modtaget en
uheldig Oradannelse (Daugaard, Klosterhistorie,

361 f. ; C. J. Brandt, Klosterltesning I ; Ny klrke-
hist. Saml. VI, 716 1; Kirkehist Sml. 4 R. V,
84, 87). S. M. G.

Grisar, Hermann, rom.-kat. Teolog og Hi-
storiker, fadtes i Koblenz, blev prcesteviet 1868
og traadte kort efter ind i Jesulter-Ordenen.
1871 blev han Prof, i Innsbruck. Han bar
givet flere Bidrag til Innsbruckernes >Zeit-

schrift f. kath. Theol.« og er for Tiden i Faerd
med Udgivelsen af et stort anlagt Vterk, >Gesch.
Roms und der Papste im Mittelalter< (1, 1901),
der skal vaere et Modstykke til Ferd. Gregoro-
vius's Sklldring af Roms Historie i Middel-
alderen.

Grischow, Johann Heinrich, studerede Teol.

i Halle og blev den forste Inspektar ved den
Cansteinske Bibelanstalt (I, 470).

Groen van Prinsterer, f. 21. Aug. 1801 i

Landsbyen Voorburg i Nasrheden af Haag,
hvis Latinskole han besegte. Som Student
kom han til Leiden, hvor hans rige Evner
hnrtig henledte Opmasrksomheden paa ham i

den Grad, at man for hans fyldte 20. Aar
taenkte paa at gere ham til Prof, i Oldtidens
Historie. Hans Fader flk dog dette forhindret;
han tog derpaa i Aaret 1823 paa en Gang
Doktorgraden i Filologi og Jura. Han kom i

Leiden i Forbindelse med den geniale Digter
Bilderdijk (I, 307) og blev af denne paavirket
i konservativ Retning. Efter en Udenlands-
rejse blev han (1829) Kabinetssekretaer hos
Kongen, hvilken Stilling han 1833 paa Grund
af Sygdom maatte opgive. 1830 faldt hans
religiose Gennembrud ; fra nu af satte han
som Overskrift over al sin Virken: >Jeg er
ikke Statsmand, men Bekender af Evangeliet<.

Skent han ikke var Teolog og aldrig kom til

at beklsede nogen Stilling indenfor K., har
han haft en betydelig lndflydelse paa Hollands
kirkl. Liv. Og skent han i det politiske Liv
ikke naaede videre end til i en Rtekke af Aar
at vasre Medlem af Rigsdagen, blev han en
Faktor, som hans Modstander Thorbecke, der
ikke mindre end 3 Gauge var Premierminister,

maatte regue med. Det Standpunkt, han i

det politiske Liv med stor Kraft gjorde gseld-

ende baade i Pressen og gennem Flyveskrifter

(isser hans >NederIandsche Gedachten<), be-

tegnede han selv som •antirevolutionsert*

.

Revolutionaer er i hans 0jne hver den, der
setter sig op mod Guds Suvenenetet og hylder
den ved Synden vildledte menneskelige For-

nuft. I Praksis lagde hans >antirevolutionsere«

Standpunkt sig som Regel for Dagcn ved Kamp
mod den politiske Liberalismes Tanker. Isser

bleve en hel Rekke af hans Aar viede til en
energisk Kamp mod den konfessionslese Skole

(Loven af 1857). Paa hans Initiativ dannedes
>Foreningen for kr.-national Skoleundervis-
ning< (1861); der Andes nu over 400 kr. Skoler.

Sit kirkelige Syn fremstiller han i en Rtekke

mindre polemiske Skrifter. Han stod paa det
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ortodoks reformerte Stade og htevder Nedven-
digheden af Prsesternes Troskab mod Bekend-
elsen; K. maa ikke blire en vldenskabelig
Diskussionsklub. At der bag dette Krav om
Lydighed mod de kirkelige Symboler ikke laa

Intolerance, viste nan ved kraftigt at haevde

Keligionsfriheden. Skent han ikke sympati-
serede med den hollandske Frikirkedannelse,

tog han til Orde mod at anvende strenge

Forholdsregler overfor de udtraadte. Naar han
yndede at betegne sit Standpunkt som ikriste-

ligt-historiskc, hang dette sammen med hans
Overbevisning om, at netop de Idealer, som
han kaempede for, bevarede Kontinuiteten med
hans Faedrelands Historic Blandt Hollands
Historieskrivere indtager han en haj Rang,
dels ved Udgivelsen af Archives ou correspon-

dence inidite de la maison d'Orange-Nassau
og ved sit Skrift, Maurice et Barneoeld, itude

historique, dels ved sin Haandbog i Fsedre-

landets Historic. Hojt agtet af Venner og Mod-
standere dode han 19. Maj 1876 (Biografi ved
G. J. Vos Az, I—II, Dordrecht 1886—91). F. T.

Groningen, hollandsk Universitetsby, var
Hjcmsted for den saakaldte Groninger-Skole,

der egentlig havde sin ferste Mester i Utrecht i

Platonikeren Philip Willem van Heusde (d.

1839). Til hans Disciple herte bl. a. L. G. Pareau,
W. Muurling og I. F. van Oordt, der vare
Professorer i G., og desuden forskellige frem-
ragende Rotterdamske Pnester. Sjtelen i Kred-
sen i G. var Hofstede de Groot (sed. Art.).

Den groningske Teologi forkastede flere af

den ref. Kirkeafdelings Yndlingsdogmer, som
Pnedestinationen, desuden ogsaa Treenigheds-

dogmet og den objektive Forsoningslaere, og
den lserte Apokatastasis. Den vilde ikke god-

kende Biblens Ufejlbarhed og gjorde et skarpt
Skel mellem G. og N. T., men angreb tillige

under sin Kamp mod >Bibelforgudelsem Tu-
bingerkritikens Vilkaarligheder. G.-Teologerne
forsvarede ogsaa en vidt gaaende Leerefrihed.

I mange Aar havde de stor Indflydelse, navn-
lig gennem deres 2 Tidsskrifter >Waarneid in

Liefde< og >Geloof in Vrijheid<, og endog den
nederl. K.s officielle Organ, >Kerkclijke Cou-
rantc stod en Tidlang under Groniugernes Paa-
virkning. Men Groninger-Teologernes Tid er

forhengst omme ; nogle ere gaaede videre i For-
naegtelse af det grundkr., and re have slaaet ind
paa mere kirkelige Veje (C. H. Scharling, Den
nyere holl. Teologi, 1865, S. 58 f.; P. Hofstede
de Groot, Die Gr. Theologen, Gotha 1863;
GloSl. Hollands kirchl. Leben, Wittenberg, 1885,

40 f.).

Groote, Gen-it de, se Brodrene af Faelles-

livet (I, 406).

Gropper, Johann, rom.-kat. Kirkepolitiker

paa Reformationstiden, fedtes i Soest 24. Febr.

1503. Han studerede i KOln, hvor han vandt
den juridiske Doktorgrad og fik vigtige Em-
beder hos iErkebiskoppen. G. var en ivrig

Tilhsenger af Erasmus fra Rotterdam, men ved
at vajre til Stede paa Rigsdagen i Augsburg
1530 fik han sin kirkl. Interesse nteret, og
paa flere Punkter niermede han sig Prote-

stantismen. Han forsvarede dog de 7 Sakra-
menter, jErefrygten for Billederne og Relikvi-

erne og Pavens Primat og forkastede det aim.

Prasstedemme. Han tog Del i Religionssamtal-

erne i Hagenau, Worms og Regensburg (1540
og 1541) og traadte navnlig Bucer nasr. Paul IV
tilbed ham Kardinalvaerdigheden, men G. vilde
heist blive i Tyskland, og afviste Tilbudet.
Han dede 13. Marts 1559 paa en Rejse til

Rom og ligger begravet i Maria dell' Anima.
1596 blev hans >Enchiridionc, der var et af
de vigtigste dogmatiske Skrifter fra rom.-kat.
Side paa Reformationstiden, sat paa Index.

Grossgebaaer, Theophilns, Prwst, f. i II-

menau 24. Nov. 1627, studerede i Rostock,
hvor han 1650 blev Magister i Filos. og holdt
fllos. og teol. Forelaesninger. 1653 blev han
Diakonus ved St. Jakobs-Kirken der. Han var
en stor Sprogmand, der navnlig ogsaa dyrkede
G. T. og den rabbinske Literatur. Han dede
8. Juli 1661. Spener satte megen Pris paa
ham og hans Skrifter, blandt hvilke isajr maa
naevnes hans >Wachterstirarae ans dem ver-
wflsteten Zion«, og skrev Forordet til den
Samling af hans Prsedikener, som hans Sen
udgav. G. tog til Orde for Genoptagelsen af
Katekisationen og haever Konfirmationen paa
Barnedaabens Bekostning (W. Caspar!, Die evang.
Confirmation, Erlangen 1890, S. 79 f.).

Grosteste, Robert (Capito, Greathead),
Biskop af Lincoln (Robertus Lincolniensis), f. o.

1175 i Stradbroke i Suffolk. Om hans Ung-
dom vides ikke start andet, end at han, der
var af ringe Byrd, kom til Studeringerne,
og, efter omfattende Studier i Oxford og
vistnok ogsaa i Paris, 1209 blev Lterer og
Kansler ved Universitetet i Oxford. Under
det store Interdikt var han dog rimeligvis atter

i Paris (1210—14), men efter sin Tilbagekomst
derfra levede han i mange Aar i Oxford som
en fejret Laerer og vandt baade JEre og Rig-

dom. Efter en farlig Sygdom 1232 frasagde
han sig imidlertid alle de indbringende Em-
beder, han i Tidens Lab havde fejet til sin
Lserergerning, undtagen sin Lincoln-Praebende,
og da han i Aaret 1235 besteg Bispestolen i

Lincoln, viste han sig som en myndig Preelat,

der forte den nbenharligste Strid med alt, hvad
han ansaa for kirkelig Misbrug. Han tilstrebte

en Opvaekkelse af nyt kirkeligt Liv og stettede

derfor de ny opstaaede Tiggerordener, iscer

Fransiskanerne, med hvilke han allercde som
Leerer i Oxford var kommen i Forbindelse:
Minoriten Adam Marsh var hans fortroligste

Ven. Han var en strong Visitator og taalte

ingen uvserdige Gejstlige indenfor sit Stift:

dette bragte ham 1239 i heftig Strid med hans
Domkapitel, der ikke vilde lade sig visitere af

ham, en Strid, der ferst endtes 1245, idet

Pave Innocents IV, til hvem G. var rejst ned
i Anledning af Kirkemedet i Lyon 1245, af-

gjorde den til hans Fordel. Derimod fik R. G.
ikke Medhold, da han 5 Aar senere atter var
i Lyon og der i Pavens Paaher oplteste en
meget djaerv (med Urette kritisk anfaegtet)

Skrivelse angaaende Pavestolens Udsugelser.

Med starre Held modsatte han sig i sit sidste

Leveaar Pavens Overgreb, da denne vilde gere

en Slasgtning af sig, en Italiener, til Domherre
i Lincoln. Den naesten 80aarige Biskop, der
ogsaa var en ivrig Fasdrelandsven, besvarede
Pavens Skrivelse med en vseldig Protest (lige-

ledes med Urette kritisk anfaegtet), der indeholdt

dreje Irettesaettelser til Pavestolen for dens Op-
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trcden, en Protest, der naturligvis vakte Pavens
hejeste Forbitrelse; men han vovede ikke at

tnede op mod Biskoppen, der saaledes fik ain

Vilje. Ogsaa Kongens, Henrik Ill's, Indgreb i

K.» Rettigheder modsatte G. sig med Kraft og
Held. Intel Under da, at Mindet om denne
nuegtige og modige Biskop levede videre, og
at senerc M«nd som Wycllf og Hns saa op
til bam med Beundring. Han var tillige be-
remt for sin omfattende Laerddom (de gamle
Sprog — han indsksrpede Nedvendigheden af

at gaa tilbage til Grundsprogene — Kirke-

fzdrene, skolastisk Teologi, Fysik, Astronomi,
Ltegevidenskab) og har skrevet mange Skrifter

(saaledes udgav han en latinsk Overs, af de
12 Patriarkers Testamente og Psevdo-Diony-
sios; af nans teologiske Skrifter maa maerkes
2—300 Pnedikener, 60 sterre Afhandlinger og
147 dicta, de fleste dog hidtil utrykte). Ganske
sterlig gjaldt hans Stadium dog den bl. Skrift,

hvis Autoritet han satte saare hajt, egentlig prin-

cipielt over Pavens. Ogsaa en Mand som Roger
Baco beundrede ham meget. Han dede 9. Okt.
1253. Forsag paa at faa ham kanoniseret mis-
Iykkedes (Luard, R. G. epistohe, Lond. 1861 ; G.
v. Lechler, J. v. Wiclif u. die Vorgeschichte
derRef. I, Leipz. 1873; I. Felten, R. G., Freib.

i B. 1887; F. S. Stevenson, R. G., London
1899). /. P. B.

Grotius, Hugo, beremt Jurist, Statsmand
og Teolog, fodtes 10. April 1583 i Delft. Han
viste tidlig useedvanlig rige Anlteg, der ud-
vikledes under en fortrinlig Opdragelse (sterlig

ved Prsesten Johannes Uytenbogaert), saa at

han allerede i sit 12. Aar kunde gaa til Uni-
versitetet i Leiden. Her horte han Junius og
Scaliger og drev i 3 Aar sterlig klassiske og
juridiske Studier. 1598 kom han paa en Uden-
landsrejse til Frankrig, hvor han allerede var
bleven bekendt som latinsk Digter og herd
Klassiker og blev modtagen med stor Ud-
mserkelsc. Efter i Orleans at have erhvervet
den juridiske Doktorgrad drag han tilbage til

sit Fedreland. 1601 overdrog Generalstaterne
bam det serefulde Hverv at skrive den neder-
landske Republiks Historie (hvilket Vserk ferst

udkom efter hans Dad). Han blev 1607 ud-
ntevnt til Generaladvokat for Holland, Seeland
og Vestfriesland og 1613 Pensionarius for Rotter-

dam. Han kunde saaledes ikke undgaa at

feres ind i sit Lands relig. og polit. Stridig-

heder. Han stod paa Arminianernes og Olden-
barnevelds Side mod Gomaristerne og Prins
Maurits, men hans Parti led Nederlag, og me-
dens Oldenbarneveld maatte bade med Livet,

blev G. 17. Maj 1619 demt til livsvarigt Fsengsel

og Formuekonfiskation. Fra Fsngslet befriedes

han imidlertid 22. Marts 1621 ved sin Hustrus
bekendte List med Bogkisten og flygtede til

Paris. Her fik han vel en Aarpenge af Lud-
vig XIII, men den blev ikke regelmaessig ud-
betalt. Tilbud fra Tyskland og Danmark vilde

ban ikke modtage, men besluttede, da Parti-

stridighederne i hans Fiedreland sagtnede og
adskillige forviste kom tilbage, at forsage at

drage hjem til sit Faedreland 1631. Dog var
hans Stilling endnu her uholdbar, og han drog
derfor 1632 bort igen og slog sig ned i Ham-
burg. Her modtog han med Glsede Gustaf
Adolfs Tilbud om at tnede i svensk Tjeneste

og drog 1634 som svensk Gesandt til Paris.
Han var ifelge hele sin redelige Karakter just
ikke skikket til at agere smidig Hofmand og
Diplomat og bad 1644 om sin Afsked fra
denne vanskelige Post. Han drog til Stock-
holm, og Dronning Kristina opfyldte hans
0nske. Men paa Tilbagerejsen blev han syg
og dede i Rostock 28. Aug. 1645. Den luth.
Praast Joh. Qvistorp var hos ham i hans sidste
Dage og bevidnede, at han var dad som en
angrende Synder i Tre paa sin Preiser.

G.s Fortjenester ligge sterlig paa det juri-
diske Omraade, idet han dels stnebte at be-
fri Retslteren for dens Afhtengighed af Teologien,
uden dog at opgive Rettens guddommelige Op-
rindelse, dels lagde Grundlaget for den mo-
derne Folkeret (mare liberum, Leiden 1609;
de jure belli et pads, Paris 1625; nyeste Udg.
Paris 1865—67). Her maa vi imidlertid be-
gnense os til hans Betydning som Teolog.
Han har Betydning som Ekseget ved sine:
Annolationet in N. T. (Amsterdam 1641—47,
ny Udg. i 9 Bd. Groningen 1826—34) og An-
notations in V. T. (Paris 1644, ny Udg. ved
Doederlein, Halle 1775—76). Det er ingen sam-
menhsngende Kommentar, men han belyser
dunkle Steder uafhtengigt af dogmatiske For-
domme og efter Grammatikens Regler. Saa-
ledes blev han en Forgsenger for Ernesti (I,

796) og en Forlaber for den metodiske filol.-

hist. Eksegese. Fremdeles havde han Betyd-
ning som Apologet ved sit Skrift: De veritale

religionit Christiana (Paris 1627). Det var op-
rindelig et hollandsk Lteredigt, skrevet for So-
folk, for at disse kunde hajvde Kristendom-
mens Sag overfor Hedninger og Muhamme-
danere. I denne Form har det dog nceppe haft
praktisk Betydning, men senere omarbejdede
han det til et Vterk paa latinsk Prosa i 6 Beger.
Det vakte umaadeligt Bifald, blev optrykt over
30 Gange og oversat paa alle mulige Sprog,
selv paa Arabisk, Kinesisk og Malajisk. Ogsaa
paa Dansk blev det oversat 1678 af Th. Bar-
tholin, med latinsk Fortale og Approbation af
Biskop Bagger, og 1747 af B. Klingenberg, med
Dedikation til Erik Pontoppidan. Det var det
ferste Forsag paa videnskabelig kristelig Apologe-
tik, og man har derfor betragtet G. som denne
Videnskabs Grundltegger. Selvfelgelig ere de
fleste af hans Argumenter nu foneldede, og
hans Bevismetode vilde vi nu kalde rationali-

serende. Men i Begrensningen af Opgaven
til det almen-kristelige og i Fremhaevelsen af
Kristi Opstandelse som et Hovedpunkt ligger

Bogens blivende Vserd. I Aandfuldhed og Dybde
taaler han dog absolut ingen Sammenligning
med Pascal. — G. var overbovedet ikke sterlig

konfessionelt sindet. Hans calvinske Oprind-
else forntegter sig vel ikke; den prseger sig i

hans hele, noget kelige, Forstandsretning. Men
han var en irenisk Natur, og hans Stneben
var overalt rettet paa det faelleskristelige. Vel
sagte han overfor Socinianerne i sin Defensio

fldei catholicae de satisfaction Christi adv. F.

Socinum at forsvare den kr. ForsoningsUere,

men Forsvaret bestod i Opstillingen af en ny
Teori, den saakaldte Kompensationsteori, der
opgav Kirkeherens Grundlag, nemlig Begrund-
elsen af Forsoningens absolute Nedvendighed
i Guds uknenkelige Hellighed, og sagte den i

Digitized byGoogle



268 Grotius — Grubbe.

Guds Visdom. Sora Arminianer havde G. op-

givet den calvinske Pnedestinatlonalsere og for-

svarede sit Standpunkt mod Beskyldningen

for Pelagianisme (Dixquititio an Pelagiana sunt

ea dogmata qvm nunc tub eo nomine tradu-

cuntur, Paris 1622). Han herte til de Aander,

der, trtettede af Tidens fanatiske konfesslonelle

Strid og de blodige Religionskampe, beklagede

den konfesslonelle Splittethed og Uengtes mod
Klrkens forste Enhedstid, og han Wide forene,

ikke blot de forskellige protestantiske Samfund,
men ogsaa Protestanter og Katoliker til en
kristellg Kirke. Da han derfor saa betydelig

mildere paa Katolicismen end de fleste af sine

Trosfaeller og f. E. nsegtede, at Paven var Anti-

krist, bar man, dog uden tllstrakkelig Grand,
villet gore ham til hemmelig Katolik. Af hans
ireniske Skrifter kan ntevnes: Via ad pacem
ecclesiasticam (Amst. 1642); Votum pro pace
eeelet. (Amst. 1642). — Hans teol. Vasrker ere

saralede i: Opera omnia thcologica (Amst. 1679,

4 vol., Basel 1732, 4 vol). Hans Breve, se:

H. Grotii Episiola, qvotqvot reperiri potuerunt
(Amst. 1687); Epist. ad Joh. Oxenttiernam et

Joh. Ad. Saloium etc., (Haarlem 1829); H. G. bref

till Svenska konungahuset och andra Svenskar
(Stockholm 1892). En Bibliografl foreligger i

H. C. Bogge: H. Grotii optrum descriptio bibli-

ographica (Haag 1883). — Om hans Liv se:

Nenmann, H. G., Berlin 1884. J. P. 3.
Grove Mennoniter, se Mennon iter.

Grubb, Nils Nilsson, sv. Pnest, f. i Umea
1681, Student 1698. rejste 1701 ndenlands og
studcrede i flere Aar ved Universiteterne i

KCnigsberg, Tubingen, Halle osv. 1706 prss-

dikede han nogle Gange for Carl XII i Altran-

stadt. 1707 blev han Mag. phil. i Wittenberg,

1710 Prof, i Historic og Moral i Greifewald,

1711 flk han Brev paa Umea Pastorat, men
hjemkom ferst 1713 efter Studierejser i Han-
nover, Holland og England. Da han havde
studeret i Halle, blev han mistenkt for Pietisme

og maatte derfor underkaste sig en teologisk

Eksamen for ^Erkebiskop Spegel i Konsistoriet,

men blev siden prasteviet i HernOsand. I

sit Pastorat, Umea, fandt G. svag Kristendoms-

kundskab og daarlig Tugt. Hans Iver for at

forbedre Tilstanden udsatte ham for Modvilje.

1719 anmeldte Hernosands Domkapitel, at der
holdtes Konventikler i Umea, uden at G. hin-

drede det. En Kommission blev nedsat, der dog
ferst i Somroeren 1724 anstillede Undersogelsc

paa Stedet. Det viste sig nu, at G. ikke blot

var uskyldig, men ogsaa fortjente den storste

Bos for sin Iver i Sjselesorg og for Religions-

undervisningen. Han dede 1724. 0. A.

Grubbe. 1) Mogens Jensen G. var ferst Kan-
nik i Roskllde og Aarhus, men blev ved Valde-

mar Atterdags Hjaelp Biskop af Berglum og 1364
Biskop af Ribe. Han dede o. 1369. Fr. N.
— 2) Samuel G., sv. Filosof, Universitets-

lserer og Statsraad, f. 1786 i Seglora Sogn,
Elfsborgs Len, udmarkede sig tidlig ved sin

Begavelses ualmindelige Livlighed og Nemme.
1802 indskreves han ved Upsala Universitet,

og efter omfattende og grundige Studier i flere

Emner, isser Filosofl, promoveredes han 1806
som Nummer it til ill. Magister. S. A. ud-
nsevntes han til Docent i teoretisk Filosofl.

Efter den beromte Hoijers Bortgang 1812, blev

G. 1813 Prof, i Logik og Metafysik 1 Upsala.
Efter Bibergs Ded (1827) flk han Professuren
i Etik og Politlk. Denne Lterestol havde han
til 1840, da han kaldtes til Kongens Statsraad,
ved et Tidspunkt af serlig Betydning i Carl
XIV Johans Historic. 1844 flk han sin Afoked
og levede siden i Upsala som Privatmand til

sin Ded 6. Nov. 1853.

G. flk mange jEreshverv og Udmajrkelser.
1824 valgtes han til Medlem af Bevislonen af
Rigets Elementarskoler, og 1826 af Komiteen
for Tllsyn med Rigets almindelige Undervis-
ningsanstalter. 1834—35 var han Upsala Uni-
versitets Rigsdagsmand, 1829 blev han Med-
lem af >Vitterhets-, historle- och antiquitets-

akademien<, 1830 af >Sv. Akademien< og 1837
af >Vetenskapsakademien<. — G. forsvarer sin
Plads som en af Sverigs meat udmserkede Ten-
kere ved Siden af Hdijer, Biberg, Geijer og
Bostr6m. >Vel kan G.s videnskabelige Origina-
litet ikke maale sig med Hoijers og Bostrdms,
men man har dog gjort ham Uret, naar man
har paastaaet, at han var en Ekiektlker, hvis
videnskabelige Arbejde egentiig bestod i Be-
strsebeisen for at udjevne andres Meninger.
Ogsaa har en i den Henseende kompetent
Dommer, Isr. Hwasser, i sin Indtnedelsestale
i >Sv. Akademienc fuldkommen frikendt G. for
en saadan Eklekticisme og ytret, at G., nbe-
kymret om de Partier, som serlig i hans Ung-
dom heftigt bekasmpede bverandre indenfor
Videnskaben, gik sin redelige Forsknings lige

Vejc (Nyblfius).

G. besad en omfattende Lsrddom og en rig

humanistisk Dannelse. Talrige ere ogsaa de
Skrifter, han efterlod. Utrcetteligt virkede G.
i sit Lsererkald og udferte med Iver alle de
offentlige Hverv, som tilfaldt ham. Hwasser
anser ham for en af de trofasteste Arbejdere
i Kulturens Tjencste, som Sverig nogen Sinde
bar haft. Om hans Fremstillelsesgave har Leo-
pold med Rette sagt: >Naar jeg gaar over fra

visse af de Arbejder, man 1 vore Dage behager
at kalde Filosofl, til et af G.s Skrifter, fore-

kommer det mig, som var jeg fra en sumpet
Egn, omringet af Taage og Lygtemend, kommet
op paa en Hejde, hvor jeg aander frit og klart
ser Genstandenec

Oprindelig var G. en afgjort Tilhasnger af
Schelling. Dette viser sig sterlig f. E. i Af-
handlingerne >Om reflexionen< og >Om de
motsatta tendenserna i menniskoli(Vet<. I det
sidste Skrift indtager han samme Standpunkt
som Schelling i det saakaldte Identitetssystem.

Det varede dog ikke Uenge, far G. felte sig util-

freds med denne strenge Panteisme og forsegte
at ha;ve sig til Begrebet af en personlig Gud.
For Resultatet af dette Forseg og for Vterdien
af hans selvsttendige fllos. Verdensanskuelse,
som han njerraere uddannede baade i teoretisk,

praktisk og ssstetisk Henseende, har Axel Ny-
blaus gjort Rede i >Den fllosoflska forskningen i

Sverige«. De vigtigste af G.s Skrifter ere : >Feno-
menologien eller undersOkningen om den stn-

liga erfarenhetskunskapenc, >OntoIogien eller

Uran om det absolute urvisendet<, >F6rel*s-
ningar ofver naturfilosoflen och andens filo-

sofl*, >Foreiasningar dfver den empiriska psy-
kologienc, >Praktiska fllosoflens historia<, >Fi-

losoflska sedelaranc, >FiIosofisk ratts- och sam-
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hilislAra< I, og >Om den borgerliga straff-

maktens grund och v&sendec. P. E.
Grnbenheimere kaldte de rom. Katoliker de

bdhmiske Bredre (se Mahriske Bredre), fordi

disse under Forfelgelserne i 15. Hdaar vare
nodte til at sege Skjnl i Bjergbuler og Skove.
Grnber, Andreas, nkendt Forf. til >en sken

ny Sang< om Guds Retfcerdighed (Wackernagel,
Das deutsche Kirchenlied III, 1, 712). Strofer-

nes Begyndelsesbogstaver danne Forf.s Navn.
Digtet er vist fra o. 1527 ; det Andes i Rostocker-
Salmebogen fra 1531.

Gruet, Jacques, Libertiner i Geneve, be-
tragtede Kristendommen som en Fabel og spot-

tede Kristns og Maria. Han blev halshugget
1547 (se I, 455).

Grambach, Argula af, Datter af Friherre
Bernhardin af Stanffen, f. o. 1492, blev 1516
gift med Friedricb af G. Han blev vundet for

Ref.s Tanker og angreb 1523 Universitetet i

lngolstadt, fordi det havde tvunget en ung Lu-
theraner til Tilbagekaldelse. Eck spottede hende,

og hendes Mand forlod hende paa Grund af

hendes dristige Optraeden. Hun holdt til det
sidste fiist ved sin luth. Overbevisning. D. 1554.

Grundemaan, Peter Reinhold, Missionshlsto-

riker, fedtes 5. Jan. 1836 i Barwalde (Provinsen
Brandenburg). 1869 blev han Priest i Belzlg

ved Potsdam efter at have rejst i 0steriand,

Norge, Holland, England og Nordamerika, og
1865—69 arbejdet som Kartograf i Gotha for

at kunne udgive sit store >Allg. Missionsatlas*

1867—71, ledsaget af udforlige geografiske og
etnograflske Beskrivelser. Dernaest kom 1884:

Kleiner Missionsatlas, og 1896 : Neuer Missions-

atlas (i Calw og Stuttgart), det sidste det bedste

f. T. eksisterende aim. Missionsatlas. Desuden
udgav han 1878—81 en fuldstsendig Omarbejd-
else af G. E. Burckardts kleine Missionsbiblio-

thek i 4 store Bind, og 1890 som Fortssettelse:

>Die Entwickelung der evang. Mission im letzten

Jahrzehntc 1878—88. En Rejse til 0sUndien
fremkaldte 1894 >Missionsstudien und Kriti-

ken<, hvori ban tog Ordet for en stserkt folke-

kirkelig og kritisk-nogtern Opfattelse af Mis-

sionen, som ban yderligere begrundede i >Mis-

sions-Studien u. Kritiken<, 2. Reihe 1898. End-
videre har han vteret Medarbejder ved >Allg.

Missionszeitschrift< fra dets Begyndelse 1874,

ssrlig ved dets Missionsrundschau, skrevet en

Del folkelige Missionsskildringer, samt en >Mis-

sionsbilderbuch mit Versen fur Kinder* og
ndgiver, som Formand for Brandenburgische
Missionskonferenz, en >Jahrbuch der nordost-

deutschen Missionskonferenzen< 1900. Hans
Missionsopfattelse har fundet en Del Modsig-

else, men er underbygget med en grundlg Viden
og omfattende Detallkundskab. V. Sn.

Grundtvig. 1) Nikolaj Frederik Severin G.,

stammer paa faedreneSide fra Nykebing i Odsher-
red. Den ferste Mand, der vides at have baaret
Skegtsnavnet, er Hans Jergensen G., der dede
1700 som Byfoged og Konsumtionsforvalter i

den Iille nordsjaellandske By. G.s Fader, Jo-
han Ottosen G. (1734—1813) var en stille,

ydmyg Mand, der holdt slg til sin Barnetro
og >sergede inderlig over den nedsomme Van-
tro, der under Navn af Oplysning i nans Alder-
<lom oversvemmede Verdenc. Efter at have
vasret Kapellan i Egebjerg i Odsherred (1760

—66) og Sognepnest i Odden blev han 1776
forflyttet til Udby og 0rslev ved Vordingborg,
hvor han dede 5. Jan. 1813. Han havde 1768
segtet Cathrine Marie Bang (1748—1822).
Naar N. F. S. G. har bemserket, at hans Her-
komst lige saa vel som hans Opvsskst har delt

ham imellem Sjselland og Jylland, da maa han
have taenkt paa sin Slegt paa medrene Side.

CM. Bangs Farfader var Pnesti Jylland. Sagnet
vilde vide, at Familien Bang var en Gren af den
navnkundlge Hvide-iEt, og det bar evet sin

Virkning paa C. M. Bangs yngste Sen. Hvad
han ejede af >Sans for Sang og Syn for Sagac,

mente han at have arvet med hendes >Adels-

blod«. Hun har vteret en viljestserk Kvinde;
hendes Livsord var: >Hellere ded end raad-

vlld<. Hun var >en fintfalende og dannet Kone
af dec gamle Slags c. Hendes Helbred var svagt,

allerede for N. F. S. G. blev fedt.

Da Nikolai E. Balle 1783, kort efter at han var
bleven Biskop, visiterede hos Johan G. i Udby,
hvis afdede Sester Frederikke Severine havde
vaeret hans ferste Hustru, er Mindet om hende
bleven opfrisket i Svogrenes Samtaler, og dette

har ventelig givet Anledning til, at Drengen,

som blev fedt den felgende 8. Sept, blev op-

kaldt baade efter Biskoppen og hans afdede
Hustru. Det var under den samme Bispevisi-

tats, at Pnestekonen kom til at sige om den
ufedte, at hvis det blev en Dreng, skulde han
holdes til Bogen ligesom bans 3 seldre Bredre,

om saa hendes sidste Treje skulde springe.

Selv tog hun sig paa at lose med ham, og det

voldte hende ikke ringe Bekymring, da han
havde svaert ved at laere at stave. Men da det

var lykkedes, heste Moder og Son det ene hi-

storiske Vaerk efter det andet. Samlivet med
hende har vaeret det bedste i G.s idylliske Barne-

liv. Men ogsaa den store Udby Have og Legene

i dens Gange med hans eneste, tidlig dede, Sester

har pneget sig dybt i hans Minde. Dette er ogsaa

Tilfaeldetmed Udsigten fra Kirkebakken til Valde-

marstaarnet og over Havarmen til Nord-Falsters

Begeskove. Uudslettelige i hans Sind bleve ogsaa

de ferste Indtryk, han flk af Samtidens histo-

riske Begivenheder: den russisk-tyrkiske Krig

i den strenge Vinter 1788—89 og Udbrudet af

den franske Revolution, Glaeden over Kronprins
Frederlks Indtog 1 Kebenhavn med sin Brad
og Thaarups Viser om Frigerelsen af de danske
Bender.

I Foraaret 1792 ombyttede G. det smllende

Sydsjelland med en gold jysk Hedeegn. Han
blev sat i Huset hos Spr. Laurids Feld, som
tidligere havde verct Leerer for hans Bredre.

Hos ham I«erte han godt Latin. Men Opholdet

i Tyregodlund Prestegaard i Vejle Amt, der

kom til at stnekke sig over 6 Aar og kun af-

bredes ved en aarlig Ferierejse til Hjemmet
og ved Kereture med Feld, flk dog isser Betyd-

ning for G. ved allerede i Opvteksten at udvide

hans Synskreds til at omfatte hele Fsdrelandet
med dets mangfoldige Natur og aabne hans 0re
for den Rigdom, Modersmaalet havde i sine for-

skellige Mundarter. Han beundrede den udhold-
ende Flid, hvormed Benderne dyrkede de skarpe

Agre, den Omhu, hvormed de passede deres Bi-

stader. og den Venlighed, hvormed deom Vinter-

dagen udskiftede >et lille Kornc til de smaa Fugle,

der kvidrede foran Ladederen. Han nuerkede

Digitized byGoogle



270 Grandtvig.

sig de fyndige Ordsprog og den vittige Sksmt,
der kunde vsere paa deres Tunge. Den kin-

goske Psalmesang led godt i Kirken, men ogsaa i

>Huskapellet«. Den gamle Nytaarspsalme >Guds
Godhed vil vi prise«, som >det var Sklk paa
Jyllands Heder< at synge til Husandagt Nyt-
aarsaflen. >oprauntrede og forlystede« ham
mere end de bedste Sange, han siden horte

eller saa. Jelling-Hojene bragte ham Bad fra

gammel Tid. Med Iver fulgte han den kirke-

lige Pennefejde i Trykkcfrlhedens Dage imellem
Balle og Horrebow og medtog derfra for sit

senere Liv >de liberale Ideer om aandelig Krig
og borgerlig Fred*. Ogsaa Verdensbegiven-
hederne havde i ham en opnuerksom Iagt-

tager. Med Tanken om Opholdet i Tyregod
har G. skrevet: >Tit det barnlige forgaar, mens
man end er Barn i Aar«. Det er Skyggen, der
falder over hans Minder fra hine Dage. Hans
elskte Laerer har altfor ofte glemt, at >hos
Drengen Ovennod er en ond og bitter Bode.
Fra G.s 2aarige Skolegang i Aarhus havde

han nesten kun bitre Minder. Han fornejede
sig vel ved at gore Udtog af Suhms Bog >om
Odin og den hedenske Gudeltere< og ved at

>liese gamle danske Kroniker om Aftenen paa
et Skomagervaerksted*. Men Krenikerne om
Carolus Magnus og Holger Danske vare vel og
det sidste, han kunde mindes med Glaedc fra

den Tid, da han laerte at rage Tobak og spille

Kort. >Latinskolen havde paa langt mindre end
2 Aar forvandlet mig til saa kold, selvklog og
lavstammet en Person, at jeg ikke engang brad
mig om, hvordan det gik med den store Kamp,
jeg dog med levende InteresSe havde fulgt bog-
stavelig lige til den Dag, jeg satte min Fod i

den forheksede Latinskole; thi Slaget ved Abukir,
som stod et Par Maaneder i Forvejen, husker
jeg grant, var mig hejst maerkvaerdigt; men paa
den klassiske Jordbund maerkede jeg nieppe det
mindste til Napoleons Hjemkomst eller engang
til Slaget ved Marengo*. Vaerre var det, at G.
kom bort fra sin Barnetro, saa da han 1800 kom
til Kbhvn og blev Student, var der ikke hos
liam Tanke om at saette sin Fod i en Kirke,
undtagen da han paa Svogerskabets Vegne var
med at folge Bispinde Balles Lig over i Frue
Kirke. Det var da udelukkende for at feje sine
gamle Forseldre, at han > Iteste til Attestats< og
i Okt. 1803 tog den med Laud, uden at have
hart en eneste Kiekke teologiske Forelaesninger
til Ende; hans Ferdighed i at bruge det la-

tinske Sprog og hans gode Hukommelse har
bedet paa, at det kun var mangelfulde Knnd-
skaber, han havde samlet ved >de rimeligste

Manudukterersc Bistand og ved Laesningen af
skrevne Kollegiehefter. — »Et letsindigt Ver-
densbarn< blev G. imidlertid aldrig. >Arvet
Alvor, Fattigdom, Stolthed og iErgerrighed holdt
mig langt borte fra Verdens Lystighed ; jeg var
en Farisaeer af den strengeste Sekt, og jeg
kan sige, at et >moralsk Meuneske* var det
Ogenavn, jeg bar i Verden, og bar det med
Stolthedc. Til disse Vidnesbyrd om hans Vas-

sen i Studentertiden kan endnu fejes, at han
var >klnntet og folkeskyc, saa han har havt
svaert ved at komme i Forhold til andre unge
Mennesker.

Skaertorsdags-Kampen 2. Apr. 180 1 paa Kbhvns
Red har for G., som for hans Faedreland, vars-

let om mere, end den forberedte ; det har dog
haft Betydning for ham, at han paa Told-
boden og Langellnie var 0jemidne til vore Sa-
heltes Udholdenhed overfor Admiral Nelson.
Det engelske Overfald havde givet Anlednrng
til Dannelsen af Studenterkorpset, og i dette
fandt G. sin >tidligere Ungdoms eneste Ven< :

Bornholmeren P. N. Skovgaard. Skovgaard
var hjemme i Saxo og Snorre, Eddaerne og
hele Islands Sagaraekke, som G. kun kendte af
Navn. >Hans Bekendtskab maa jeg da ikke
blot takke for mit forholdsvis tidlige Bekendt-
skab med Nordens Oldtid, men i det hele for
den levende Felelse, at udenfor hele Eksamens-
Kredsen laa der en Verden af Kundskaber, det
godt lennede Umagen at berejse*. — Endnu
mere Betydning for G. fik Henrik Steffens
(s. d. Art.), hvis Moder var Soster til bans
Moder, og som han 1 sin tidlige Barndom en-
gang havde set i Udby Prasstegaard, men nn
atter traf i deres failles Morbroders, Prof. F.
L. Bangs gaestfri Hjem paa Frederiks Hospital.
Steffens var nys kommen hjem fra den store
Tysklands-Rejse, der havde bragt ham i noje
Forhold til Goethe og Schiller, Fichte og Schel-
ling, Brodrene Schlegel og Tieck. G. knnde
ikke overvinde sin Undseelse og kom derfor ikke
1 Samtale med Steffens. Det kom der dog ad
af Medet med Faetteren, at G. horte hans Fore-
ltesninger paa Ehlers {Collegium, baade hans
Wndledning til fllosoflske Forelaesninger* og
om Goethe. Til at blive en Laerling af den
>ny Ansgarius* var G. vistnok baade for selv-
klog og for selvgod. Men Steffens' ildfulde Tale
facngslede ham. Han maatte here ham hver
Gang. Han gjorde den Erfaring, at det aands-
fyldte Ord >hersker som en Konge midt imel-
lem sine Fjender<. Han undrede sig ved at
here Steffens paavise den store Sammenhaeng
i Historien og over den iErbedighed, hvormed
han talte om Kristus som Midtpunktet i den
hele Udvikling. Ogsaa det, Steffens sagde om
de store Digtere, optog hans Opmaerksomhed

;

han kendte intet til Shakespeare og Goethe;
men disse Navne bleve braendte ind i hans
Sjasl. I G.s senere Liv skulde snart det ene.
snart det andet, af hvad han havde hart af
Steffens, faa en afgerende Betydning for ham.
Paa ingen af sine Tilherere har Steffens virket
staerkere end paa sin unge Fraende, der dog
i Ojeblikket fandt hans Tale baade >merk« og
>urimelig<.

G. gjorde flere forgaeves Forseg paa at faa
Undervlsningstimer i Kbhvn. Han havde i over
et Aar opholdt sig snart hos sine Foneldre,
snart hos sin aeldste Broder, der var Spr. i

Torkildstrup paa Falster; — de 2 andre Bro-
ilre vare dede som Prsester paa Guinea-Kysten.
Nu maatte han tenke paa at ernaere sig selv,

hvor det saa kunde blive. Han paatog sig da
i Vaaren 1805 at vaere Huslaerer for en Sen
af Steensen de Leth paa Egelykke, en lille

Herregaard, der ligger i det nordlige Lange-
land, gemt mellem Bakker og Skove, med en
herlig Udsigt til >Ture og Taasing og Fyn«.
Her blev Farlsaeismens Skal brudt, som laa
over Hjertemuldet hos G. Smertens Plov drog
sine Furer igennem den haarde Jordbund, og
Frekornet, der var saaet paa den, knndekomme
til at spire. En lidenskabelig Forelskelse i
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bans lille Laerlings Moder gjorde ikke blot

G. gnenseles ulykkelig, fordi den var haables,

men feltes tillige som en stor Ydraygelse for

ham, der havde sat sin Stolthed 1 at voere et

moralsk Menneske. 3 Aar efter kunde han
skrive: >Aar hensvandt, og svag nedsankjeg 1

den morkeste Tungsind<. Men da der var for-

lebet ntesten 3 Snese Aar, kunde han hen-
tyde til, hvad han havde oplevet, med disse

Ord: »Jeg var nys bleven rort paa det omme
Sted, hvorved alt kommer op, som ligger i

os, — saa kom da ogsaa gamle Minder op hos
m

'f?' °t Je8 modtog med Begserlighed alle de
nye Forestillinger, som is»r i Vaulundur og
Aladdin traadte mig i Mode«. Oehlenschlagers
• poetiske Skrifter< bragte Bud fra den sammc
Romantikens Verden, hvori StefTens havde vil-

let indfare sine Tilherere. G. maatte laese de
af StefTens hojt priste Forfattere. Han lceste

Shakespeare og har vel spejlet sig i den Ham-
let, der staar afmsegtig overfor, hvad der er
lagt som en Opgave for ham. Han teste Goe-
thes Werther og fandt meget af sig selv igen.

Han lyttede ogsaa til >Schillers og Ossians
Harper*. >Med Fichte, Schiller og Schelling
grundede jeg over Livets Vilkaarc, skrev han
1817 i et Tilbageblik paa hin Tid. >Hvad
Steffens fordum ej kunde bringe mig til at tro,

men nedte mig dog til at hnske, levede op i

min Sjsel, og der skete en Forvandling i mine
Forestillinger og min hele Tankegang, som jeg
selv ferst ret nuerkede, da jeg atter greb den
en Stund henlagte Pen for, efter min gamle
Sxdvane, at gore mig selv Rede for, hvad jeg
troede og ttenkte om det, der i mine Ojne var
vigtigt og stortc. Saaledes blev G. Forfatter.
Han skrev til kbhvnske Tidsskrifter om myto-
logiske Emner og vakte derved store Forvent-
ninger hos R. Nyerup ; han skrev, i Anledning
af Biskop P. O. Boisens Forslag til en ny Alter-

bog, >Om Religion og Liturgii, og den teol.

Prof. P. E. Mailer folte sig starkt tiltalt deraf

;

han skrev >Om Videnskabelighed< og vakte
Juristen og Filosofen A. S. 0rsteds Opmcerk-
somhed. Nu kunde han rejse til Kbhvn med
Haab om der at faa lennet Arbejde. Han for-

lod, efter 3 Aars Ophold, Langeland, hvor Folk
ogsaa efter bans Skon tog altfor megen Del i

det >Maskeradebal i Danmark<, hvormed man
segte at dove 0ret for de Varsler om en tru-

ende Undergang, som han havde set i Kbhvns
Beskydning og Flaadens Tab 1807.

Kort efter at han var kommen til Kbhvn,
blev han Alumnus paa Valkendorfs Kollegium,
og den Tid, der nu kom, kunde han — trods

den stadig nagende Hjertenod — kalde sin

Ungdoms >stolteste Aarc Da levede han i ven-
skabelig Omgang med ildfulde og begavede
nnge Mennesker som Poul Dons og Chr. Mol-
bech, Sv. B. Hersle.b og F. C. Sibbern og havde
>Adgang til Selskaber, som de faldt i 0rsted-
ernes, gamle Treschows og Sverdrups Kredsec.
Da vandt han sig en smuk Plads i Literaturen

ved sin >Nordens Mythologi< (1808) og >Optrin
af Kempelivets Undergang i Nordc (1809); da
udkastede han Planen til imellem disse 2 som
farste og sidste Led at indfoje en hel Krede af

»Optrin af Nordens K«mpeliv< som en poetisk

Bearbejdelse af alle Heltesagnene ; da aftalte

han med Sibbern Planen, at de i Fsllesskab

skulde udgive et Tldsskrift; da modtog han
ogsaa en Stilling som Hlstorielasrer i en af
Hovedstadens mest ansete Skoler, det schou-
boeske Institut.

Det kom ham under disse Forhold ikke vel

tilpas, da hans Moder indtnengende opfor-

drede ham til at blive Kapellan hos Faderen,
der i Dec. 1810 vllde kunne fejre sit 60 aarige

Jubiheum som Praest, men som var bleven
svagelig. Imidlertid besluttede han sig til at
bortrydde Hindringerne for en mulig gejstlig

Anseettelse ved at holde sin Preveprsediken.

I Felelsen af Vanskeligheden ved en saadan
Eksamen, tog han den Beslutning at udsige,

hvad han i ensomme Timer, naar han grun-
dede paa Slaegtens Trang og Ordets Forkyn-
delse, talte med sig selv ; en saadan Pnedlken,
men ogsaa kun en saadan, kunde han holde
med inderlig Varme, naar kun en var til Stede,

paa hvem han onskede at virke, og hans Dom-
mer var billig nok til at feje ham. Dette er
hans egen Redegorelse, som den kan lasses i

Fortalen af 11. April 1810 til Dimis-Pnedike-
nen. P. E. Muller havde givet ham Udmser-
kelse for den, og han lod den trykke for at

glrede sin Fader. Dens Titel var: >Hvi er Her-
rens Ord forsvundet af hans Hus?< Selv lagde

G. ikke stor Vregt paa denne Pnediken, og J.

P. Mynster har skrevet om den, at den kun
blev mserkvaerdig derved, at den gav Kbhvns
Gejstlighed Anledning til at prostituere sig ved
at indgive Klage over den. Det var den senere

Stiftsprovst, men davserende Kap. ved Frue
Kirke, H. G. Clausen, der stod i Spidsen for

Kravet paa, at Forf. til dette Skandskrift mod
den gejstlige Stand skulde straffes. Denne Klage

gav Anledning til en vidtleftig Forhandling,

som endte med en kgl. Resolution af 5. Jan.

1811, hvorefter G., der som Alumnus paa Val-

kendorfs Kollegium stod under Universitetets

Myndighed, >bliver for Konsistoriet at indkalde,

hvor ham af Rektor magniBcus gives en Ad-
varsel og Irettesiettelse, fordi han i Trykken
haver udgivet indbemeldte Dimispnedikent.

G. modtog denne Irettessettelse Ugedagen der-

efter. Men forinden havde han gennemgaaet
en Traengsel, 1 Sammenlignlng med hvilken

det, der timedes ham for Predikenens Skyld,

maatte synes ham for intet at regne.

Hans historiske Lcesnlng var paa Grund af

hans Skolegerning kommen mere og mere i

forste Rsekke, og i Hosten 1810 havde han
kastet sig over Studiet af Korstogstiden. Han
Irate da ogsaa, hvad A. v. Kotzebue havde
skrevet om Preussens Indtagelse af de tyske

Riddere, men blev greben af Harme, da han
saa, hvordan Forf. >havde plantet en af sine

Giftblomster under, hvad han kaldte det visne

Kors*. Det var 9. Okt 1810. G. kastede Bo-
gen fra sig og >sprang op, som greben af en
maegtig Aand, der kaldte ham til Reformator«.
Det gialdt, syntes det ham, om at opbyde et

aandeligt Korstog mod Kristi Fjender. Der for-

leb et Par Maaneder for ham under dette

stolte Svsermeri. Da blev han »med €t sonder-

knust ved de Sporgsmaal: Er du selv en Kri-

sten? og har du dine Synders Forladelse?<

Han har i denne Tid lest Bibelen med en
Alvor, som aidrig for, og er ventelig bleven

slaaet ved, hvad Gud siger til den ugudelige
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(Ps. 50): >Hvad koramer det dig ved at for-

t«lle mine Skikke, og vil du tage min Pagt
i din Mund, da du dog hader Tugtelse og
kaster mine Ord bag dig?< G. kom til at

gruble over Forsoningens Hemmelighed, og
han kunde ikke finde Hvile hverken Nat
eller Dag. Da blev han overvaeldet af Van-
vidcts Morke. Hans Venner maatte skiftes til

at vaage over ham. Naar de stcrke Anfald
kom, maatte de kzmpe med ham, indtil han
udmattet faldt tilbage paa Sengen. Da det var
bleven noget bedre med G., fulgte Sibbern ham
hjem til Udby. Han maatte gore Faderen Rede
for hans Tilstand. >Gud ske Lov!< sagde Jo-
han G., >saa lider han af Anfegtelserc. Det
blev en underlig Julefest, G. tilbragte i sit

Hjem. Han var noget nser hjcelpelos som et

lille Barn og kunde derfor desto bedre faa

Minderne op i sin Sjsel om, hvad Julen havde
vwret for ham, da >som Barn paa Landet han
var hjemme<. Allerede 29. Dec. kunde han
igen rejse til Kbhvn, men vendte 14. Jan. 1811
tilbage til Udby for at blive der et Par Maa-
neder. Lldt cfter lidt vendte hans legemlige
Helbred tilbage, og han vandt en starre sj»le-

lig Sundhed, end han lcenge havde ejet. Med
god Grund er der peget paa Digtet, som han
skrev til Fru Constance Steensen de Leths
Fodselsdag den 11. Apr. 1811 som et Skrifte-

maal, der vidner om, at den Fristelse, hvori
hans lidenskabelige Forelskelse havde fart ham
ind, var overvundet under >Tugtelsenc, han
havde bejet sig for. Det er trykt under
Overskriften >Til en Veninde< i Nytaarsgaven
>Saga<. Men denne lille Bog bcgynder med
den smukke Sammenligning imellem ham selv

og Gunlaug Ormstunge: hans >HeIgac var
Elisabeth Blicher (1787— 1851), Pnestedat-
teren fra Gunslev, hvem han 1804 >udi Tanke,
om end ej i Ord< havde fsestet til sin Brud,
og som trofast havde biet paa ham, medens
han svsrmede langt borte. Sept 1811 havde
hun givet ham sit Ja i Svogeren, P. E. Glahns
Pnestegaard i Ulse-Olstrup. Da havde G. alle-

rede i flere Maaneder vseret sin Faders Med-
hjaelper. Havde hans Moder engang i 1810 be-
brejdet ham > Utaknemmelighed, Ustadighed
og fejgt Sindelagc, fordi han ikke vilde ind-
give Ansegning om den Stilling, hvortil han
ved at pnedike til Dimis dog havde gjort det
forberedende Skridt, saa var han efter det
stcrke religiose Gennembrud endnu ivrigere

end sine Forasldre for, at deres 0nske kunde
blive opfyldt. Ved Balles Indflydelse var det
lykkedes ham at faa Udneevnelsen til Kap. i

Udby 3. Maj 1811, og 29. Maj, Onsdag i Pinse-
ugen, var han bleven ordineret; >da aabnede
sig Hjertets Taarekilde, da spnengte Sjselen

sine Fasngselsbaand<, og han folte sig >forsonet<
med sin Gud.

G. tog Pnestegerningen op med stor Iver.

Lsenge efter mindedes man i Udby hans stsrke
Rest og de Bevncgelser i Ansigtet og med Haen-
derne, hvormed han ledsagede sin Tale. Han
kraevede, at Altergsesterne skulde sige, hvorfor
de vilde til Hen-ens Bord. Han lod Konflr-
manderne here de gamle Psalmer, som ikke
mere led ved Gudstjenesten, og paa Konfirma-
tionsdagen kunde han knasle ned imellem dem
og bede for dem. Han kom jasvnlig til de syge

og >oplevede vidunderlig herlige 0Jebllkke ved
en fattig Kones Dedsseng<. Han var god mod
Fattigfolk og sogte at faa Skolevtesenet 1 god
Skik. Men han kunde ikke slaa sig til Ro med
at rogte sin Gerning i den snasvre Kreds. Han
folte, at de Gavcr, Gud havde givet ham
som Digter og Historiker, skulde bruges for

gammel luthersk Krdms Fornyelse, hvor Lej-

lighed gaves. Jung Stilling havde prist hans
Dimis-Pnediken, da den 1811 var udkommen
paa Tysk 1 Nurnberg, Fr. Schlegel havde over-

sat en Del af hans Mytologi og kaldt Forfat-

teren >Danmarks starste Digter* ; han skrev
til G. og indbed ham til at vsere Medarbejder
af sit Tidsskrift. Havde G. ikke Grund til i

sligt at se et Fingerpeg paa, at han maaske
havde en Gerning overfor det tyske Folk? Da
Prof. Fr. V. Reinhard dade, skrev G. det mseg-
tige Digt: >I Wittenberg, i Saxenland<, hvori
han dvaslede ved Luthers Bedrift og ved Rein-

hards Gerning som Vogteren ved Luthers Grav;
men hvem skulde nu trade i hans Sted? Om
en tysk Mand vidste Digteren, at han stod

med Troens Skjold og Aandens Svserd, F. L.

Stolberg; men ak, han havde forladt det luth.

Samfund. Dette Digt bar han overeat paa
Tysk for at sende det til Stolberg. Kunde G.

tsenke paa at kalde en tysk-rom. Katolik tilbage

tii det luth. Samfund, da maatte det ligge

ham nsermere at prove paa at vaekke betydelige

Micnd indenfor den danske Statskirke til at vie

dennes Fornyelse deres Knefter. Hans >Optrin

af Norners og Asere Kamp< fra 1811 var bleven

vel modtagen trods de bibelske Praedlkener,

han havde lagt Thorkild i Munden, og som
ikke passede ret til den poetiske Bearbejdelse

af Velsunga-Saga, hvor naturligt det end efter

det religiose Gennembrud kunde falde G. at

plante Korset paa den gamle Bautasten. 30.

Apr. 1812 skrev Sverdrup til Sibbern: >Det
lader som det asstetiske Publikum deler sig

imellem Oehlenschlager og Grundtvig*. En
Digter, der nod saa stor Anseelse, kunde vel

1812 i et Brev til Oehlenschlager mane bam
til >at oplefte sine Bredre til Guds Tilbedelse

i Aand og Sandhedc. 2 Breve, han senere

paa Aaret skrev til J. P. Mynster, tilsigtede at

faa ham til at trade djaervere op i Kampen
mod Vantroen og Rationalismen. Baade Oehlen-
schlager og Mynster bleve frastedte ved G.s

Formaninger. Og cfter at G.s »Verdens-
kranike< var udkommen sidst paa Aaret
1812, og det var bleven kendt, at han i denne
Bog skrev ligesaa aabent som i de naevnte

Breve om forskellige Maend, der endnu vare i

Live og i Virksomhed, vendte mange af hans
tidligere Venner og Velyndere ham Ryggen.
Molbech brad med ham, og H. Chr. Orsted be-

gyndte 1814 en skarp Pennefejde med ham om
den schellingske Naturfilosofl, der i G.s 0jne
ikke satte tilberlig Skel imellem Gud og Ver-
den saa lidt som imellem godt og ondt, og
som derfor ikke kunde forliges med den kr.

Tro. — Biskop Fr. Mflnter havde sat viden-

skabelige Forhandlinger for Sjaellands Stifts

Prsester i Forbindelse med Landemoderne i

Roskilde. Her var en Lejlighed for G. til at
fremltegge sine Tanker for ansete gejstlige Em-
bedsmasnd. 1812 oplaeste han ved Landemodet
et Stykke af sine >Roskllderimc, hvori ban
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har sat en Rsekke Begivenheder af Fsedrelan-

dets Historie i Forhold til Hovedpersonernes
Krdm. Virkningen paa Tilhorerne var da naer-

meat Traethed. Men 1814 foredrog haa en Af-

bandling, hvori han stemplede det, der i Al-

mindelighed gik under Navnet >Tolerance*, som
>Ligegyldighed for Meninger, som angaa Men-
neskets hejeste Anliggender<. Det fremkaldte
Biskoppens Vrede. Nogen Tid efter lod han
G. vide, at hvis han oftere vovede at fremstaa
red Landemodeme med saadanne bitre og be-
skseramende Udtalelser mod Gejstligheden, som
han sidst havde fordristet sig til, da skulde
bans Foresatte vide at trteffe Midler, hvorved
videre Forargelse knnde forebygges og Standens
Vierdighed haevdesc — Fra Udby havde G.
oftere besogt Hovedstaden for at praedike i en
eller anden Kirke, som blev ham overladt, og
efterat hans Fader var dod (5. Jan. 1813), og
en Eftermand var bleven udnaevnt, havde han
i Aug. 1813 taget Bolig i Kbbvn, og da praedi-

ket ret hyppigt. Men efter det >farlige Sam-
mensted< med Munter paa Landemodet blev
den ene Praest efter den anden betaenkelig ved
at overlade ham sin Prsedikestol.

G. var bleven, hvad J. Baggesen udtrykte
ved Navnet >Blblens ensomme Kasmpe*. Den
Del af den dannede Verden, som stod paa 18.

Aarh.s almindelige Standpunkt, havde han brudt
med for 1811, da han ofte i >Kebenhavns
SkilderU skrev skarpt imod Forfattere af denne
Slags. De, der vare paavirkede af Steffens,

havde nsesten alle med Oehlenschlager, Myn-
ster og H. C. 0rsted skilt sig fra ham i Aarene
1812— 14, forsaavidt de ikke vare blevne Pro-
fessorer 1 Kristiania (Treschow, Sverdrup, Hers-
leb). Lejligheden var nu ogsaa berovet ham til

at prsedike. Han tog det som en Guds Sty-
relse, at han til en Tid skulde ophere med
prsestelig Gerning i Danmark. Der kunde have
vsret Tanke hos ham om at gaa til Norge,
hvor han havde sine bedste Venner. Men Be-

givenhederne i 1814 hindrede det. I Begyndel-
sen af dette Aar blev der holdt nogle hejst

nuerkelige Moder paa Ehlers (Collegium, hvor
Studenterne samledes, opskrasmte ved Bud-
skabet om, at fremmede Here skulde rykke
ind i Jylland for at tvinge Frederik VI til at

afstaa Norge. Der var staerk Stemning for at
gaa frivilligt med i Kamp mod Fjenden. G.
var indbudt til at deltage 1 Mederne, og han
manede til Omvendelse og Tro paa Gud, uden
hvilke Fsedrelandet ikke kunde frelses. Der
var 42 Studenter og Kandidater, som sluttede
et bojtideligt Forbund med ham ; imellem dem
var Digterne P. M. Mailer og N. Sotoft, Albert
Leth, N. Fogtmann og N. M. Spandet. Det Til-

bud, de sendte Kongen om at gaa med i Kri-

gen, blev ikke modtaget. Ved Freden i Kiel
H. Jan. 1814 afstod Frederik VI det norske Rige.

Det blev til Norges Held, da dets Folk hsevdede
sin Selvstaendighed. Men efter den udvortes
Adskillelse imellem de to Riger blev der fra

norsk Side fremfert haarde Anklager mod Dan-
mark, saa en indre Adskillelse truede med at

skulle folge den ydre politiske. Da vaagnede
der hos G. en saa staerk og inderlig Kaerlighed
til hans danske Faedreland, som han aldrig for

havde market. Han havde paataget sig at
oversaette Snorres islandske Norges-Historie

;

KIrke-Lekaikon for Norden. II.

men nu forekom det ham, han kun kunde
gore det med Glsede, naar han samtidig kunde
skaenke sine Landsmsend en Oversaettelse af
Saxos latinske Danmarks-Historle. Det lykke-
des at danne et Selskab for Udgivelsen af disse
Vaerker. Gehejmeraad BQlow fra Sanderum-
gaard flk desnden G. til at paatage sig at ud-
give en dansk Oversaettelse af den angelsachsiske
Bjovulfs-Drape. I 7 Aar (1815—21) blev disse
Oversaettelser hans egentlige Livsgerning.
Ved Siden af Kaerligheden til Faedrelandet

har han engang som Drivkraften til hine
Aars Arbejde naevnt sin Kristendom. Det var
denne, der havde lssrt ham 1 den ringeste af
sine Medmennesker at se sin Naeste, — i alle

sine jaevne Landsmsend at se dem, han ved
sin Skrift skulde tjene. Havde han for skre-
vet med den saakaldte dannede eller aeste-

tiske Laeseverden for 0je, saa var det nu
hans Maal at >opdrage en Laeseverden* af
jsevne Landboere ogaf Smaafolk i Kobstsederne;
dem vilde han laere deres Faedres Bedrifter at
kende, at de maatte faa Drift til at vandre i

deres Spor. Men skulde dette lykkes, da maatte
han lempe sit Skriftsprog efter dem. Det kom
ham til stor Nytte, at han som Barn daglig
havde hort det sjsellandske Tungemaal paa en
saare fyndig Maade i en gammel vserkbruden
Kvindes Mund, og at han under det lange Ophold
i Tyregod havde omgaaedes saa meget med jyske
Bonder. Men der var ogsaa Beger, han kunde
ty til for at finde en Udtryksmaade, der var
aegte dansk. Den gamle Rimkronike fra Mid-
delalderen forekom ham mere dansk end nogen
Bog, han kendte. Saa var der Samlinger af
Kfempeviser, der var Peder Laales og Peder
Syvs Samlinger af Ordsprog. Baade hvad han
havde hert, og hvad han i disse Beger laeste,

skulde hjselpe ham til at faa et mere aegte

dansk Skriftsprog. Men det var ikke blot
sit Sprog, G. segte at fordanske. Han vilde
ogsaa • fordanske sig selvc. Hans Verdens-
krenike fra 1817 er et Slags Festskrift i Re-
formationens Trehnndredaar ; men det er til-

lige en Redegerelse for den tyske Literatur og
et Opger med, hvad der var fremkommen deri. I

Tidsskriftet >Dannevirke< (1816—19) kendes
det endnu staerkere, hvordan G. soger at klare
sig ud fra den fremmede Tankegang, han som
ung var staerkt paavlrket af, og navnlig hvor-
dan han soger at gore en dansk historisk Tanke-
gang gaeldende i Modsaetning til den tysk fllo-

soflske.

Der blev i 1818—19 fort en Pennefejde imel-
lem Jens Baggesen og Oehlenschlagers unge
Beundrere. Da G. blandede sig i Striden for

at stette Baggesen, skrev P. M. Moller, Hoved-
manden imellem de unge, en Satire over den
Sprogform, G. havde lagt sig efter. Schwanen-
flflgel har ikke uden Grund kaldt G. >Nordens
ferste Maalstraeverc. Er han kommen lykke-
ligt fra sit Maalstnev, da kan han takke sin

store Digtergave for det. Der indtraadte nogle

Aar en Standsning i G.s Dlgtervirksomhed

;

men da han 1824 skrev >Nyaarsmorgen«, da
skildrede han det som en Dodskamp, han havde
gennemgaaet. Det viste sig 1 de mangfoldlge
Folkesange og Psalmer, han siden skrev, at

han var bleven Herre o ver sit Modersmaal som
aldrig for, og gennem disse Sange, der ere

18
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komne i levende Brag, har han evet en ster-

kere Indflydelae, end de fleste ane, paa Nu-
tklens Ordferere i det danske Folke- og Kirke-

Llv. Det er ikke blot sit Skriftsprog, han har
fordansket; han har virket paa Rigssproget

i det hele.

Sammenstodet med P. M. Mailer, llgesom et

tidligere med J. L. Heiberg (for Ingeraanns

Skyld), har bldraget staerkt til at uddybe Klof-

ten mellem G. og de akademisk og aestetisk

dannede. Dette blev i hoj Grad bestemmende
for hans kirkelige Virksomhed, da han atter tog

Prsestegerningen op 1821 som Spr. i Presto og
Aaret efter som res. Kap. ved Vor Frelsers Klrke

paa Christianshavn. — Da han ikke msrkede
Frugt af sin Prasdlken, blev han mismodlg. I

Sommeren 1824 vaagnede dog Haabet paany
hos ham, og han digtede >Nyaarsmorgenc
Baade farst og sidst hilste han sine Ltesere med
0nsket om >Guds Fred<, og i Fortalen udtrykte
han, hvor inderligt han Irengtes >efter en Mile

venlig Kreds af Medarbejdere, der stole paa Her-

ren og stirre stadig paa det store Maal, han
sikkert vil, skal naas: Oplivelsen af Nordens
Helteaand til kristelige Bedrifter paa en med
Tidens Tarv og Vilkaar passende Bane!< Det
var et Udtryk for den samme fredelige Stemning,

da han besvarede en Opfordring fra A. G. Ru-
delbach og J. C. Lindberg om med dem at

udgive et tool. Maanedsskrift med det Raad, at

de hellere maatte gaa til J. P. Mynster derom;
farst da han vaegrede sig, traadte G. til. Un-
derligt nok skulde disse Vtringer af Fredstan-

ker gaa lige fornd for den haardeste ydre Strid,

hvori G. endna havde v«ret stedt. Det var
det Forbold, hvori han var kommen til Lseg-

folket, som voldte det.

Farst blev G. opskrsemt ved de Forfalgelser,

som den verdslige 0vrighed efter Angivelser

af Prtester havde begyndt lmod de gudelige

Forsamlinger i Kjerteminde-Egnen. Med sin

kirkehistorlske Kundskab ventede G. sig ikke

stort af de gudelige Forsamlinger. Men han
maatte tage dem i Forsvar lmod Prsester, hvis

Laere stred imod den, hvorpaa de vare ed-

ftestede, saa meget mere, som det var om de
gamle Psalmer og Lathers Huspostil, Laegfolket

samledes. Derncest faldt han, har han selv

fortalt, >i dybe Tanker over den fortvivlede

Stilling, hvori Kristi Menighed, og navnlig alle

dens Bern og ulserde Medlemmer, var kommen
derved, at nsesten alle de skriftkloge trodsigt

paastod, at ikke alene den hi. Skrifts Op-
rindelse, Omfang, iEgthed og rette Fortolkning

var meget tvivlsomme, men at de kirkelige

Grundlserdomme om Treenigheden, Kristi Gud-
dom og Forsoningen, naar man var Grund-
sprogene meegtig og saa ret til, slet ikke fand-

tes i Blblen, som hos alle Protestanter jo dog
var Troens eneste Hjemmel.c Og da fandt han,

>under Bekymringen for den adspredte Hjord«,
. . . >Vidnesbyrdet fuldgyldigt for os alle, for

Lseg med Lterd, det levende Vidnesbyrd, som
gik fra Mund til Mund i Kristi Kirke, ufor-

andret gennem alle Omskiftelser, uafheengigt

af alle Skoler 1 Krlstenheden, af alle Partier

blandt de Skriftkloge<. — >Dybt bedrovet
ved Tanken om alle de kristne Kvinder og
Barn, ja om alle de ulserde, . . som enten
maatte nedsynke i Tvivlraadighed om deres

eneste Frelser og hans Evangelinm, eller de

maatte bygge deres Tro ene og alene paa vort

(de kristne skriftkloges) personlige Vidnesbyrd
baade om Biblens Sandhed og Kristelighed
under denne Bedravelse var det, jeg Uerte at

fele Menighedens Trang til et anderledes, sik-

kert, almindeligt og kraftigt Vidnesbyrd om
det Herrens Ord, der ikke skal forgaa med
Himmel og Jord, end nogen Bog eller al Ver-

dens boglaerde kunde give, og da faldt der

Skal fra mine 0jne, saa jeg klarlig saa, . . at

vor faelles apostoliske Trosbekendelse
ved Daaben er hele Kristi Menigheds Vidnes-

byrd om sin Tro«.
Irenseos's Skrift om den falske Gnosis har

bidraget til at henlede G.s Opmserksomhed paa

Troens Ord som Menighedens Vidnesbyrd om,
hvad der er den aegte Krdm. Thi de to Spargs-

maal, udviklede G. i tool. Maanedsskrift, maatte
bestemt holdes ude fra hlnanden : Hvad er den
sande, det er den fcgte, oprindelige Krdm? og:

er denne Krdm Sandhed? Det forste er et hi-

storlsk Sporgsmaal, det andet er et Samvittig-
hedssporgsmaal. Da der ikke Andes nogen Me-
nighed med en anden Daabspagt end vor, som
den paastaar er den oprindelige, saa maavor
Daabspagt fastholdes som Udtrykket for den
aegte, oprindelige, altsaa den sande Krdm. Man
kan stille sig i Modssetning til den og paastaa.

at noget, der afviger fra den, er Sandhed; men
dette maa man da ikke kalde Krdm.

Hele denne Tankegang var ny for G., da den
af Schleiermacher staerkt paavirkede unge teoL

Prof. H. N. Clausen i Aug. 1825 udgav sin

store Bog om >Katholicismens og Protestant-
ismens Kirkeforfatning, Lsere og Rltus>. &
Dage efter at den var udkommen, ofTentlig-

gjorde G. et iKirkens Genmsele< imod Clau-

sen, i den Hensigt, ved at prove hans Lanes
jEgthed efter Trosbekendelsen, at henlede Op-
maerksomheden paa dennes Betydning. Clan-
sen blev overordentlig pinlig berert over An-
grebet paa hans Bog, der kom saa hurtigt
efter dens Udgivelse. Han saa den akademisk?
Laerefrihed truet og anlagde en Injurieproces
mod G. Denne segte at faa Retssagen stand-

set, idet han gjorde gaeldende, at han kun
efter sin bedste Overbevisning havde handlet
efter sin Embedsed, hvorved han var forplig-

tet til at beksempe falsk Lserdom. Da denne
Paastand ikke blev taget gyldig, nedlagde ban
sit Embede. Dertil havde han dog ogsaa andre
Grunde. Praestestillingen i et af Hovedstadens
store Sogne medforte mange Pinagtigheder ; Myn-
ster havde ved en Praediken om >den kristelige

Visdom< stillet sig imellem hans Modstandere;
det blev G. forbudt ved Tusindaarsfesten for

Krdms Indfarelse i Danmark, som holdtet <

Pinsen 1826, at bruge den gamle >Dagvise<.
som han dertil havde fornyet, og et Par ny.

af ham forfattede, Psalmer. Far Festen tog
han sin Afsked. Mulig har han ogsaa meat,
at han ved at opgive sit Embede kunde blrre

fri for Retssagen. De Forsag, han gjorde paanr
i den Retning, mislykkedes. Paa at imedegaa
Clausens Indlsg indlod han sig ikke. Dommen
faldt 30. Okt. 1826. Retten erklsrede, at G.

havde brugt >utilberlige og formermelige Ud-
talelser< imod Clausen; han skulde betale esi

Pengebede og Sagens Omkostninger. Udgifterne
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klarede en Ven for bam. Den vterste Felge af

Retsngen var, at nan kom under en Censur,

der feret blev hwvet i Dec. 1837.

Da en Afhandling af ham blev nndertrykt

af Censor, skrev han i Mismod sit >literasre
Testamente<, men fortsatte desnagtet med
Afbandlinger i teol. Maanedsskrlft, til det af
Mangel paa Deltagelse glk lnd. Han ndgav
ogua >Breve til gode Venner om sine Pne-
dikener< i den maerkelige Sendagsbog, I—III,

hvori ban da ogsaa sagte at oplyse den sikre

Kirkegmnd, han havde fnndet i Daabspagten.
1827 synes G. at have vaeret rede til at gaa

til Norge, om man derfra havde kaldt paa
ham. De ekonomiske Sorger, han som Fa-
miliofader havde at kaempe med, har voldt, at

han maatte spejde efter Udveje. Heldigvis op-

dagede en velstaaende sjssllandsk Sognepraest,

G. Bnsck, det Tryk, der hvilede paa G. Han
tilbed at stette ham og gjorde det i en hel

Ratkke Aar.
Nn begyndte G.s andet >Vintersrede 1 Stn-

derekamret*, og det var da isaer Verdens-
hlstorien, der optog ham. Ferst ndgav han
iKrenikerlm til levende Skolebrngc, slden en
>Haandbog i Verdenshistorien efter de bedste
Kilderc i 3 Dele. Ogsaa den Fremstilling af
•Nordens Mythologi eller Sindbilledsprogc, som
han ndgav i 1832, baerer Prag af, at han 1

denne Tid havde 0Jet faestet paa hele SUegtens
Levnedsleb. Hans Studier vare imidlertid ikke
indsknenkede til hans HJem og til Kbhvns
Biblioteker. 1829 og de 2 folgende Aar fore-

tog han med offentlig Understettelse Rejser

til England for at studere de angelsachsiske

Haandskrifter. Han flk Held til at viekke de
eDgelske Videnskabsnuends Opmserksomhed for

de Skatte, de ejede i deres gamle Literatur. I

sin >Middelalderens Historie< fremhajvede G.

den store Betydning, den angelsachsiske Kirke
har haft. Han blev slaaet ved at se den
storartede Virksomhed i 0riget og skennede,
at Vilkaaret derfor var Friheden. Derved
txnkte han ikke paa den engelske Regeringsform,

men paa den personlige eller Enkeltmandens
Frihed til at tro ogtaenke, sige og gore, hvad
han vilde, naar han knn ikke krankede
andres Frihed til det samme. Hvad G. saa

hos Frasndefolket 1 Storbritannien, vakte hos
ham et levende Haab om, at et lignende

virksomt Menneskeliv kunde fremblomstre
i Danmark, naar Enkeltmandsfiriheden ogsaa

der kom til at raade. Kunde det lykkes
at faa Skoler for den- voksne Ungdom, hvor
livfalde Ordfarere kunde tale paa deres Mo-
dersmaal om Ftedrelandet og dets Historie,

og om hvad der ellers kunde give Mod paa
et aedelt Menneskeliv, da vilde der kunne blive

en ny Tid i Danmark. AUerede da Juli-Kevolu-

tioneti 1S30 havde fremkaldt 0nsket om Rigs-

dage indenfor den danske Stats Omraade,
gjorde G. gaeldende, at der var langt sterre

Trang til »en Hojskole for folkelig Viden-

ikabelighed og borgerlig Uddannelse< . Han
odforte denne Tanke nan-mere i Indledningen

til den store Mytologi. Men ister efter at Fre-

derik VI havde indfart raadgivende Stsender-

forsamlinger, udgav G. det ene lille Skrift efter

det andet om Nedvendigheden af at faa opret-

tet en Folkehejskole. Han tsenkte sig den

som en Statsanstalt, og der var et Ojeblik,
hvor det virkelig tegnede til, at hans 0nske
skulde blive opfyldt, og han selv som Olding
skulde faa Lejlighed til at prove, hvad ham
kunde udrette til Folkevaskkelse paa en konge-
lig dansk Folkehejskole i Sore; men ved
Christian VIII's Ded 1848 brast dette Haab.
4 Aar i Forvejen var imidlertid ved private
Sammenskud den ferste Folkehejskole oprettet
i Redding, og ved Folkefesten paa Skamlings-
banken 4. Juli 1844 holdt G., hvad der vel kan
kaldes Indvielsestalen til den ny Ungdoms-
skole. 8. Sept 1853 blev der af Venner over-
rakt G. en Pengegave til Oprettelsen af en
Folkehajskole i Kbhvns Nasrhed, der kunde
baere hans Navn, og hvor han af og til skulde
holde Foredrag; den er siden flyttet til Lyngby.
G.s bistoriske Foredrag paa Borchs Kollegium i

1838 (trykte i >Mandsminde<), hans Brage-
snak om gr. og nordiske Myter fra 1843—44,
og hans Foredrag 1 >Danske Samfund<, >Skan-
dinavisk Selskab< og ved nordiske Studenter-
meder kunne give en Forestilling om, hvordan
han vilde have virket som Lerer paa en Folke-
hejskole. Inden G.s Dod var der ikke blot en
stor Masngde Skoler af denne Slags rundt om-
kring i Danmark; men ogsaa i Norge og Sve-
rig havde man fulgt det danske Eksempel —
ligesom senere i Finland og blandt de udvan-
drede Danske 1 N. Amerika. Hvad G. havde
haabet paa, at der skulde blive en rig Virk-
somhed i Danmark i den udvortes Verden, som
han havde set den i England, er nu ejensyn-
lig til Stede, og den grundtvigske Folkehej-
skole har haft sin Del i at fremkalde denne
Virksomhed, isasr i Landbostanden.

Ogsaa for G.s Gerning i den danske Folke-
kirke flk hans Englandsrejser afgerende Be-
tydning. Der har vreret et Ojeblik, da han
slod overfor det Spergsmaal, om han ikke
burde trade ud af Statskirken med en Menig-
hed af gammeldags troende Lutheranere. Men
i England havde han set, hvor uheldigt det
var, naar Statskirken mistede sin Indflydelse

paa Folket. Det blev fra nu af det store

Spergsmaal forham, hvordan Statskirken kunde
bevares og dog Livet komme til at rere sig

frit. Han udformede sit kirkelige Program
(smlg. >Den danske Statskirke, upartisk be-

tragtetc, 1834) i den Retning, at den Frihed,
som mange Praster selv havde taget sig med
Hensyn til Laere og Ritus, skulde lovhjemles,

blandt andet ved en ACndring af de Lefter,

der kwevedes ved Ordlnationen, men at paa
den anden Side alle Laegfolk skulde have Fri-

hed til at lese Sognebaand og slutte sig til

hvilken af Staten ansat Pnest, de vilde vaslge.

Den ferste Del af dette kirkelige Program
(Pnestefriheden) er ikke virkeliggiort. Sogne-
baandslesningen derimod blev gennemfert 1855,

og den flk en Udvidelse ved Valgmenigheds-
loven af 1868, der Ullod Oprettelsen af frie

Menigheder indenfor Folkekirken (se I, 596).

G. havde selv prevet Aar igennem indenfor
Folkekirkens Ramme at virke i en Kreds, der
frit samledes om ham, nemlig fra 1832 til 39, da
han med Regeringens Tilladelse pnedikede til Af-

tensang i Frederikskirken paa Christianshavn,

men uden at maatte debe eller tage til Alters,

konflrmere eller holde Brudevielse. 1839 tog
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han imod en Udnsevnelse til at vaere Praest

ved Vartov Hospital i Kbhvn. Sognemenig-
heden bestod her af Stiftelsens Beboere, gamle
Mennesker, i hvis Kreds der ikke kunde fore-

komme Eksempler paa Vielser af fraskilte, —
en af de statskirkelige Handlinger, der var G.

mest imod. Men Kirken var stor nok til, at

G.s Venner fra Frederikskirken kunde samles
om ham ; der var Debefont og Alterbord ; han
kunde konfirmere og holde Brudevielser. Var-

tov Menighed var i det vaesentlige en fri Me-
nighed indenfor Folkekirken. Efter det der-

ved anviste Spor dannedes i nogle Kebstaeder

lignende Hospitalsmenigheder, der i Virkelig-

heden blev Forbilleder og Banebrydere for

Valgmenighederne, kun at disse helt ud maa
lenne de af dem valgte Praester og selv serge

for Kirkebygning. — Vartov Menighed flk paa
anden Maade stor Betydning for den danske
Folkekirke. Saerlig efter G. Buscks Tilskyn-

delse havde G. bearbejdet Psalmer fra G. T.

saa vel som gr., lat., angelsachsiske, nyengelske

og tyske Kirkesange ; han havde med nsensom
Haand forandret et og andet Udtryk i gamle
danske Psalmer, saa de blev bedre skikkede

til Brug i Nutidcn. Paa denne Maade og ved hans
selvstaendige Digtning fremkom hans >Sang-
vaerk for den danske Kirke«. Det var da
i sin gode Orden, at Kbhvns Praestekonvent

nedsatte et Udvalg, hvori Prof. H. Martensen
arbejdede sammen med G. paa en Psalmebog,

der kunde afiese den hojst uheldige >evang.

kristelige<, der stammede fra den fade Ratio-

nalismes Dage. Biskop Mynster krydsede imid-

lertid Konventets Planer ved 1 Febr. 1845 at

faa et lille Tillieg autoriseret til Kirkebrug;
det skennedes, at videre kunde man for Tiden
ikke komme. Da lod G. et Par Psalmer trykke
og afsynge i Vartov K. Juledag 1845, deriblandt

>Et Barn er fodt i Betlehem<. Det gik upaa-
talt hen — maaske fordi G. jaevnlig havde
Dronning Caroline Amalie imellem sine Til-

horere — og til andre Hejtider blev nu
ogsaa trykt Festpsalmer. Det ferste lille sam-
ledc Hefte Festpsalmer fra 1850 indeholder
30 Nummere; ialt kora der til G.s Ded 10

Hefter, med tilsammen 311 Nummere. Rung
og Lindemann, den aeldre og den yngre Hart-

mann, Barnekow og Vinding satte let synge-

lige, tildels fortrinlige Melodier til Festpsal-

merne. Vartov Menighed blev Moderskedet for

en ny Psalmesang, der fik stor Indflydelse paa
de senere autoriserede Psalmebeger og Koral-

beger.

G.s Samvirken med Martensen i Psalmebog-
sagen vidner om det venlige Forhold, der i

Begyndelsen af Fyrrerne bestod imellem dem.
Da Martensen 1854 blev Mynsters Efterfelgcr

paa Sjaellands Bispestol, kendtes det ikke mere.
Politiken bar bidraget sit til at fjerne dem fra

hinanden. G.s Forventninger om det jaevne

danske Folk var bleven styrket ved den Faedre-

landskterllghed, han fik Vidnesbyrd om under
Krigen 1848—50, hvori hans 2 aeldste Sonner
deltog som frivillige. Og da nu den konstitutio-

nelle Forfatning, som fik sin Form ved Grund-
loven af 5. Juni 1849, blev bygget paa ud-
strakt Valgret, altsaa paa Tillid til det menige
Folk, saa forligte G. sig med den nye Statsskik

og lod sig selv vaelge til Rigsdagsmand. Om

Dagens Spergsmaal skrev han i 1848—51 en
Maengde Artikler i sit Ugeblad >Danskeren<.
Hans sidste Deltagelse i det politiske Liv fal-

der i 1866, da han med Iver bekaempede lad-
skraenkningen af den airaindelige Valgret. Mar-
tensen kunde ikke dele G.s Tillid til den
almindelige Valgret, og han kunde ikke billige

G.s kirkelige Frihedskrav. Der udkom 1855
—62 et lille Tidsskrift: >Kirke!ig Samlerc,
hvori G. ferst har onentliggjort en Rsekke Ar-
tikler om >den kristelige Bornelaerdom<.
der siden under denne Titel blev saerligt ud-
givne, og som maa laeses af dem, der vil se,

hvorledes >den kirkelige Anskuelsec, han kom
til 1826, senere har udviklet sig hos ham. Ud-
giveren af dette Tidsskrift, C. M. Kragballe,

vakte ved en Artikel deri Formodning hos
Martensen om, at han haeldede til >det donati-

stiske SvaermerU. Dette gav Anledning til

hans Strid med G. om >Alterbogsdaaben< (1856).

•Til Forsvar mod den saakaldte Grundtvigian-
isme< er Titlen, paa et Skrift, Martensen ud-
gav 1863; men da Sjaellands Biskop som Ol-

ding skrev: >Af mit Levnet«, vidnede han med
Styrke om, hvad G. havde vaeret for ham per-

sonlig.

Har G. i det hele ikke funden Stotte hos
de betydelige Mtend, der i hans Prsestetid be-
klaedte Sjaellands Bispestol, saa tiltog allige-

vel hans kirkelige Indflydelse maegtigt i de
sidste 30 Aar af hans Liv. 1857 aabnede han
det forste nordiske Kirkemode i Kbhvn, og
1871 var han en hejt skattet Deltager i det 4.

Mode af denne Slags, som ogsaa blev holdt i

Kbhvn. Da hans 50 Aars Pnestejubilaeum
blev fejret 1861, fik han af Kongen Rang med
Sjaellands Biskop, og Enkedronning Caroline
Amalie overrakte ham en 7-armet Guldlyse-

stage, der var tilvejebragt ved en Peogeind-
samling imellem danske Kvinder, der paa-
skonnede hans kirkehistoriske Oplysning om
de 7 Folkemenigheder (smlgn. > Kristenhedens
Syvstjernec og »Kirkespejl<). Der blev videre
overrakt ham en Medaille med hans Billede og
en Indskrift, der hentydede til det Lys, der ved
ham var kastet over >Daabens Pagt og Troens
Ord<, og en Sum Penge til ny Udgaver af
>Sangvaerk for den danske Kirke«. Der var
ved Jubilceet et stort Made af hans kirkelige

Venner. Men 1863 og i alle de felgende Aar,
med Undtagelse af det ogsaa for G. overordent-
lig smertelige Krigsaar, 1864, og 1867, da han
havde et Anfald af Sindssygdom ligesom i

1810 (og i 1844), blev der holdt store >Venne-
moder«. 1872 var der ogsaa indbudt til et
saadant ferst i Sept ; men da maatte de medte
staa ved hans Kiste i Vor Frelsers Kirke og
folge den til Graven paa Aasen ved Gl. Koge-
gaard, hvor Stavet af hans 2. Hustru, tldligere

Enkefru Maria Toft, f. Carlsen, var bleven bi-

sat 1854. At han fik saa lang en Arbejdsdag,
saa han kunde staa paa sin Praedikestol Sen-
dagen for sin Ded, der indtraf 2. Sept 1872,
skyldes for en Del den omhyggelige Pieje, der
blev ham til Del af hans 3. Hustru, Enkefru
Asta Reedtz, f. Komtesse Krag Juel Vind Frijs

(gift med G. 1858, d. 1890). — Grundtvigs
Skrifter. Grundtvigs Breve. Skrifter
om Grundtvig af Fr. Barfod i J. Kr. Mad-
sens Beretning om hans Jordefaerd, af H. Bran.
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1—2, 1882, af Fr. Nielsen (»G.s religiese Ud-
vikllngc 1889), Fr. Winkel-Horn, 1883, Herman
Trier, 1883, L. Schroder (>G.s Barndom ogforste

Ungdom< 1883, og >G.s Lerned< 1901), Th. Graae
(>G. paa Langeland'), Fr. Nygaard (>Det schou-

boeske Institute), H. Begtrup (>G.s kristellge Op-
vckkelse i Vinteren 1810—11 «, >G. som Bibel-

krlsten 1811—12* og »G.s klrkelige Syn 1825<), N.

W. T. Bondesen (>G. i Pnesto 1821<), Fr. Nygaard
(>Kalkbnenderi-Forsamlingerne«), C. Flor (>G.s

mythologiske og historlske Betragtningsmaade<),

J. H. Monrad (>Studier over G.s Digte<), H. Rosen-
dal (saerllg om G.s Forhold t. Dronning Caroline

Amalie), F. Running (sserlig om G.s Forhold t.

d. angelsachs. Lit), N. Lindberg (>G.s politlske

Stadec). Smlgn fremdeles Autobiografler af J.

P. Mynster, H. N. Clausen, Fr. Hammerich og
H. L. Martensen, — Beger og Afhandlinger af

Kr. Arentzen, C. J. Brandt, Ludvig Helveg,

A. D. Jergensen og Anna Sandstrem. L. S. —
2) Frederik Lange G., f. 1854, Pnest, Son af
ovenomtalte N. F. S. G. og bans anden Hu-
strn, Ane Marie Elise Carlsen, blev Student
1876 og tog statsvidenskabelig Eksamen 1881.

S. A. rejste G. til N. Amerika og boede i 2
Aar ved Shiocton i det nordlige Visconsin,

hvor han fortsatte de Studier over Naturhi-
storien, som havde optaget ham i hans Studenter-
tid. Han satte sig det ogsaa til Opgave at op-

lyse Fuglenes Historic i Sagn og Eventyr, lige-

som han i det hele forenede folkloristiske Stu-

dier med Granskningen af Naturlivet. Imidler-
tid var han under det ensomme Liv i Amerikas
Skove bleven forberedt til en anden Gerning.
Sept. 1883 tog han imod Kaldet til at vtere

Priest for den danske Menighed i Clinton, Iowa,
i hvilken Stilling han har virket til 1900. Han
bar vaeret en Hovedmand i >Dansk Folkesam-
fund«, der vaerner om Modersmaalet og de
hjemlige Minder blandt de Danske i Amerika,
og har digtet baade Psalmer og Faedrelands-

sange. Det staar i Sammenhsng med >Dansk
Folkesamfundsc Virksomhed, naar der erdannet
en dansk Nybygd, >Danevang<, i Texas, og en
>hejere og videregaaende Skole for danske
Amerikanere< (Grand View College) i Des Moines,
Iowa. Ved begge disse Foretagender har G.

vcret meget virksom. I de senere Aar har
han iovrigt vseret optaget af ihierdige Studier
af Kirkefsedrenes Skrifter for at oprede Daabs-
pagtens Historie i Menighedens aeldste Tider.
1898 udgav han i Kbhvn >Troens Ord, Ordet,
hvori den himmelske Brudgom renser, fester
og favner sin jordiske Brud osv.<. 1901 har
han overtaget Hvervet som Rejseprsest i Dan-
mark for >Kirkeligt Samfund af 1898 c. /,. S.

Grnng, Frants Bernhard, teol. og fllos.

Forfatter, blev fedt I Holmestrand 28. Juni
1847 og virkede, efter at have taget teol. Em-
bedseksamen (1873), i en Raskke af Aar som
Lserer, dels i Lillesand, dels i Riser. AUerede
som Student vandt han Guldmedalje for en
Prisafhandling om den grteske Filosofls For-
hold til Folkets Religion. Senere foretog
han et Par Itengere Studierejser i Tyskland,
tog 1886 den fllos. Doktorgrad i Heidelberg og
nedsatte sig saa som Privatherer i Kbhvn.
Han har udgivet flere Skrifter, vaesentlig af
teol. og filos. Indhold. (>Bidrag til den sande
Lutherdom«, 1874; >Kristus og Teologic, 1878;

>Das Problem der Gewissheit<, 1886; >Aands-
henker. En psykologisk Udredning af Pessi-

mismens Vsesen«, 1886.) A. B.
Gmnnet, Niels Pedersen, Separatist, var

Sen af en jysk Gaardmand og fedt 19. Febr.
1827 i N. Bjaert ved Holding. Straks efter

Konflrmationen blev han Skolelserer. Paa-
virket fra Christiansfeld kom han 1851 paa
Missionsskolen i Basel og blev Student. Det
danske Missionsselskab tog sig af ham og paa-
tsenkte at udsende ham som Missionser. I et

Preveaar skulde han undervises af L. Helveg
og Kragballe; men Uenighed med disse Lerere
kom snart frem. G. deltog efter Missionssel-

skabets Ansegning i Pastoralseminariets 0vel-
ser, ligesom han ogsaa fik Tilladelse til at

rejse omkring og praedike. I >Dansk Missions-
blade bar han givet Beretning om sin Sommer-
rejse, og Forhandlinger indlededes med Biskop
Martensen om at faa ham ordineret, forinden

hans Udsendelse tii Hedningeland. Men uventet
afbred han al Forbindelse med Missionssel-

skabet, rejste til Hamburg og lod sig her
pnestevie af en Frimenighedsprsest (Nov. 1855).

Han kom tilbage til Kbhvn og stiftede den
forste danske Frikirke. Sin Adskillelse fra

Folkekirken grundede han ikke paa Lteremod-
saetninger, idet han fastholdt dennes Beken-
delsesskrifter; men han fordrede Kirketugt og
en anden Skriftemaalsordning. Skriftemaalet

i Folkekirken kaldtes »et forargeligt Uvjesen«.

I en lille Haandbog: >Hvad irerer den evang.-

luth. Fri-Kirkei (1860; ny Udg. 1881) gores

Rede for Menighedens Standpunkt. Optagelse

i denne finder Sted efter forudgaaet Prevelse

ved en kirkelig Handling, dannet efter Foike-

klrkens Konfirmationsakt. G. dede i Kbhvn
13. Jan. 1897, og en Sen af ham er efter hans
Ded Menighedens Forstander. Dens Moder-
menighed samles i »Martinskirken< i Kbhvn;
men den har Filialer rundt om i de danske
Provinser. A. J.

Griienwald, Georg, antages at vtere Forf.

af den af Hans Thomissen oversatte Psalme:
>Kommer til mig, sagde Guds Son* (Landstads

Kirkepsbg Nr. 576). I en gammel haand-
skreven Gendeber-Krenike forUelles nemlig:

>Anno 1530 er Broderen, Georg Griienwald,

en Skomager, en i Gud sserdeles ivrig Broder
og Jesu Kristi Tjener, fatngslet i Kopfstein for

den guddommelige Sandheds Skyld, demt til

Dede og brsndt, fuldt bestandig i Troen. Han
har ferst sunget (newgesungen) og digtet den
Psalme, som begynder saa : Kombt her zu mir,

spricht Gottes Sohn.< /. N. S.

Grynaus. 1) Simon G„ der oprindelig hed
Gryner, fadtes 1493 i Vehringen I Hohenzollern-

Sigmaringen. 14 Aar gl. kom han i Skole i

Pforzheim, studerede i Wien, blev derpaa

Rektor i Ofen (Buda); men en Strid med Do-

minikanerne bragte ham til at gaa til Witten-

berg, til Melanchthon, der var hans Ven fra

Pforzheim. 1524—29 var han Prof, i Graesk,

fra 1526 tillige i Latin ved Universitetet i

Heidelberg. I Nadveropfattelsen sympatiserede

han med 0kolampadius, og 1529 blev han ved

dennes Hjaelp kaldet til Basel. Kort efter

gjorde han en Rejse til England, bl. a. for at

overbringe Henrik VIII de ref. Teologers Vo-

tum i Skilsmissesagen. Senere gik han over
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til Lathers og Melanchthons Betragtning af

denne Sag, dog saaledes, at han stadig boldt

paa, at en Mands iEgteskab med sin Broders
Enke stred mod Natur- og Folkeretten. 1531

var han til Stede red 0kolampadius's Dods-
leje, men blev ikkc dennes Efterfolger. Der-

imod blev han foruden Prof, i Graesk tillige

overordentl. Prof, i Teol. og holdt som saa-

dan Forelaesninger over N. T., men han vilde

ikke modtage den teol. Doktorgrad. 1534 hjalp

han (og Ambrosias Blarer, I, 336) Hertug Ul-

rich af Wurttemberg med Indferelsen af Ref.

der og med Omdannelsen af Tubinger-Uni-
versitetet. 1536 tog ban Del i Affattelsen af den
forste Helvetiske-Konfession (se Schweizerske
Bekendelser), og i de Moder, der skulde bane
Vej for Godkendelsen af Wittenberger-Konkor-
dien; 1540 var han endelig til Stede ved Re-
ligionssamtalen i Worms som den eneste

Schweizer. 1. Aug. 1541 dede han af Pest.

S. G. var en af den Tids bedste Kendere af

det gr. Sprog, men som Teolog var han mere
Teoretiker end Praktiker. — 2) Johann Jakob
G., SUegtning af foregaaende, fedtes i Bern
1. Okt 1540. 1565 blev han Pnest i Rfitelen

i Baden. 1575 Prof, i G. T. i Basel. Som
saadan afviste han den luth. Lsere om Ubi-
kviteten (se Art. Nadver) og vilde ikke god-

kende Konkordieformlen. 1584 blev han kaldet

til Heidelberg, hvor han segte at bane Vej for

den ref. Opfattelse; men allerede 1586 vendte
han tilbage til Basel, hvor han paa en Gang
var Antistes (I, 108), Pnest ved Domkirken,
Forstander for Byens Praester, Arkidiakon for

Prsesterne paa Landet og i nogen Tid tillige

teol. Prof. Hans Virksomhed havde i kon-
fessionel Henseende ikke ringe Betydning, idet

han arbejdede imod den luth. Paavirkning og
for den ref. Opfattelse, hvorved Basel kom det
evrige Schweiz naermere. Han fremdrog atter

Baseler-Bekendelsen af 1534 (I, 230), der en
Tidlang var skudt til Side, og han var ogsaa
i Basels Nabolag virksom for Udbredelsen af

den ref. Krdmsbetragtning. Han dede 13. Aug.
1617. Flere af hans Efterkommere indtog i 18.

Aarh. betydningsfulde Stillinger i Basel.

Graekenland, Kongeriget, har (siden Freden
1897) paa 87,900 Kvadrat Km. o. 2>/4 Mill. Ind-

byggere. Kun.meget faa af disse ere Prote-
stanter; der er ialt kun 4 evang. Menigheder,
hvoraf de 3 Andes i Athen (Slotsmenigh.; den
anglik. Menigh. og den gr.-protest. Menigh., der
kun bestaar af o. 100 Personer, som endda
ikke alle ere traadte helt over). — De rom. Ka-
toliker ere delte i 3 Kirkeprovinser (Athen,

Naxos og Korfu) med 3 iErkebiskopper og 6
Biskopper; de 5 af disse (Andros, Syra, Tino,
Santorin og det tyrkiske Kios) ere Lydbiskopper
under ^Erkebiskoppen af Naxos, den 6., Bi-

skoppen af Xante-Kefallenia, staar under JErke-
biskoppen af Korfu. — De gr. Katoliker
(>K. i Hellasc) have faaet deres Forhold ord-
nede ved forskelllge Love af 1852 (N. Milas,

Das K.recht der morgenl. K., Zara 1897, S.

144 f.). Klostervaesenet blev ordnet ved Kloster-

SUtutet af 1858 og et Cirkulaere af 1859 (anf.

Skr. S. 146). Den helleniske K.s Synode har den
everste Myndighed ; den bestaar af 5 biskoppe-
lige, med lige Stemmeret udrustede Medlemmcr,
der samles under Metropolitan af Athens For-

ssede. De 4 andre Medlemmer skifte hvert
Aar, men kanne genvtelges. Synoden aabnes
hvert Aars 1. Sept i en kgl. Kommisssers Nser-

vserelse; han har dog ikke Stemmeret. Sagerae
deles i indre (iotonpxa), der dreje sig om
Troen, den kr. Moral, Gudstjeuesten, den kirkl.

Laere og Kirketugten og behandles nden Af-

haengighed af Statsmagten, og ydre (ISomfHxa),

der skulle afgeres efter Overenskomst med
Statsmagten. Ferst ved Regeringskommissaerens
Underskrift fear Synodens Beslutninger Gyl-
dighed. Synoden vielger Biskopperne, der dog
maa have Regeringens Udnaevnelse; den prever
Prsesterne og serger for deres Ordination.

Foruden Metropollt-Stiftet Athen er der 38
Stifter, hvoraf 17 ere i det egentlige Gr., 7 i

Tbessalien. Praesteskabets Tal er meget stort;

1897 fandtes der i 4025 Sogne ialt 5665 Prsester,

af hvilke kun 242 vare agifte. De fleste af
disse have maattet nejes med Undervisning i

Almueskolerne, kun et ringe Tal have Univer-
sitetsdannelse. Praestelenningerne ere i Reglen
overordentlig smaa; ofte bestaa de kun af fri-

villige Gaver og Accidensofre. Ved Siden af
Praesten staar der stadig en Diakon, som ogsaa
skal underholdes. Der er trods Skoletvangen
fremdeles ikke faa Analfabeter; men Mellem-
skolerne og Universitetet faa sterre og sterre

Betydning. I Athen er der o. 900 Studenter.

Der Andes en stor Maengde Klostre, (1900:

170 Mandsklostre med 1322 Munke og 21
/, Mil-

lion Drakmers Indtaegt), som baade have egent-

lige Munke og Lsegbrodre (H. Gelzer, Geistliches

und weltliches aus dem tflrk.-griech. Orient,

Leipz. 1900).

Graesk-katolsk Kirke. Efterhaanden som
Krdm. udbredte sig, og hvor den kom frem,
gennemtraengte de forskelllge Folkeslags Tsenke-
maade, Saeder og Skikke, kunde det ikke vaere

andet, end at den noget forskelligartede Kul-
tur, som den stodte paa, maatte komme til

at gare sin Indflydelse gaeldende paa de For-
mer, som den kr. Taenkning, Gudstjeneaten og
Menighedslivet antog. Navnlig viste der sig tidlig

en Modsaetning raellem 0sten og Vesten. Da
Konstantin den store 330 gjorde Konstantinopel

til Rigshovedstad, bidrog politiske Grunde til

yderligere at uddybe Modsaetningen. Ved
Kirkemodet i Kalkedon (451) lykkedes det
endnu at skabe en Enhedsformel, hvorved man
formaaede at dsckke over den Forskel, der i

Virkeligheden var tii Stede mellem 0sten og
Vesten ogsaa paa det kristologiske Omraade.
Vel fremkaldte en Opposition i 0sten mod
Chalcedonense, en Opposition, som gav sig et

kraftigt Udslag i Kejser Basiliskos' Enkyklion
(476), et noget svagere Udslag i Kejser Zenons
Henotikou (482), en kortvarig Spaltning mellem
de to Kirkeafdelinger, idet Roms Biskop, Fe-
lix III, bandlyste Konstantinopels Patriark,

Akakios, som stottede Kejseren; men 519
bejede Osten sig helt for Roms Biskop, Hor-
misdas, i uforbeholden Anerkendelse af Kalke-
don-Symbolet. Ogsaa under Billedstriden var
Kirkesamfundet en Tid afbrudt, men atter

denne Gang medtes man til Slut i Enighed
paa alle vaesentlige Punkter. Desuagtet ad-
viklede Modsaetningeme mellem 0st og Vest
sig langsomt i det stille, hvorfor der, da en
ny Strid blussede op, nu kunde henvises til

Digitized byGoogle



Grfflsk-katolsk Eirke. 279

adskillige Differenspunkter. Konstantinopels
Patriark, Fotios (se S. 88), sogte da at vise, at

Vesterhendingerne paa adskillige Punkter vare
Hsretikere; isasr anklagede han dem for en
uberettiget Tilfejelse (filioqve, se S. 49) 1 det
nilueno-konstantinop. Symbol. De rituelle og
ceremonielle Forskelllgheder samt begge Par-
ters Forseg paa at yinde Bulgarerne og Uvilje

i Osten mod det nye vesterlandske Kejser-

demme bidrog altsammen til at gere Sindene
bitrere. Desuagtet drev det endnu denne Gang
over; det endelige Brad skete ferst, da Pa-
triarken Mikael Kernlarios i 11. Aarb. fik den
bnlgarske vErkebiskop, Leo af Akrida, til i et

Brev til den italienske Biskop, Johannes af
Trani, at rette en skarp Anklage mod Vestens
Kaetterier. Paven sendte Legater til Konstan-
tinopel, som efter forgssves Forseg paa en
fredelig Udjevning 11. Jttli 1054 nedlagde
Bandbnllen mod Konstantinopels Patriark paa
Altret i Soflaklrken.

Vesterlsendingernes ukloge ogvoldsomme Faerd

i 0sten under det latinske Kejserdemme (1204
—1261) vakte 1 det bysantinske Rige en saa

stterk Folkestemning mod dem, at den paa
Kirkemedet- i Lyon (1274) ved Eftergivelse fra

Kejser Mikael Pakeologos og Patriarken Jo-

hannes Bekkos tilvejebragte Union under den
falgende Kejser atter oplestes. Endnu en Gang
forsegte en konstantinopolitan.sk Kejser, Jo-
hannes VI, i Nedens Stund, for at faa Hjaelp

m«d Tyrkerne, at tilvejebringe en Genforening
med Rom, men det i Domkirken i Firenze
6. Juli 1439 opkeste Unionsdekret fik samme
Sksebne som Overenskomsten i Lyon. Hadet
til Vesterhendingerne gjorde det nmullgt for

Kejseren at Cere Unionen fra Papiret over i

Livet, og da Konstantinopel kort efter faldt

for Tyrkernes Angreb (1453), opherte alle

Unionsforseg fra den bysantinske K.s Side. De
fra protest. Side gjorte Tilneermelser ere blevne
uden Felger; dette grelder baade Melanchthons
Brev til Patriarken Josef II og Tublnger-Teo-
logernes Henvendelse (1576) til Jeremias II.

Da Patriarken Kyrlllos Lukaris i et Skrift

udtalte stor Sympati for Calvinismen, kostede

det ham Livet; hans Fjender vakte Sultan

Murads Mistanke mod ham, saa at denne lod

ham myrde (1638). I nyeste Tid have baade
den eng. Hejkirke og Gammelkatolikerne (S.

166) fersegt Tilnrermelser til den gr. K., men
Resultatet heraf er kun, at der i enkelte, men
vistnok meget begrensede Kredse er tilveje-

bragt storre gensidig Forstaaelse. Paa udvortes
Resultater af lignende Bestnebelser kan kun
Rom pege, idet mindre gr.-kat. Samfund have
indgaaet Union med Rom mod Tilladelse til

at beholde deres egne Litorgier. En Tilslut-

ning af denne Art har Romerk. opnaaet fra

flere mindre K.samfunds Side, baade blandt saa-

danne, der oprindelig tilhorte den ortodokse

K. (gr. Menigheder i Syd-ltalien, Ruthener,
Rnnuener) og blandt saadanne, der tilhorte de
smaa, allerede i Oldkirken udskilte, orientalske

Kirkesamfund (unerede armeniske, syriske eller

jakobitiske, kaldaeiske eller nestorianske, og
jnaronitiske Kirkesamfund). —
Den gr. K. kalder sig selv »den ortodokse, ana-

tolske (asterlandske) K.«. Ejendommeligt er det,

at der i det Navn, hvormed den betegner sig

selv, er optaget en geograflsk Bestemmelse ; der
ligger deri antydet Bevidstheden om dens neje
Sammenhsng med bestemte Nationaliteter.

Ingenlunde med nogen enkelt Nationalitet, thi

udbredt over hele det estlige Europe og For-
asien (dens Tilhtengeres Antal anslaas til o.

100 Mill.) omfatter den mange forskellige

Folkeslag. Hvert enkelt Folks K. besidder
fuld Selvstssndighed. De vigtigste af disse

Nationalkirker ere: den gr. K. i Tyrkiet, den
russiske K., »Kirken i Hellas*, den aerbiske,

den rumsenske og den bnlgarske K. Disse
Kirkesamfund have ikke noget telles Over-
hoved, da Titlen >eknmenisk Patriark*, som
Konstantinopels Patriark endnu basrer, ikke
lasngere har nogen reel Betydnlng. Trods de
forskellige Landskirkers fulde Selvstssndighed,

og skent Statsmagten overalt har en sterre

eller mindre Delagtighed i K.s Styrelse, sam-
menknyttes de dog alle, ogsaa i kirkeretlig

Henseende, af et Embedsbaand, idet de alle

anerkende samme >kanoniske Ret<. Herved
forstaas de kirkeretlige Bestemmelser, som de
7 eknmeniske Synoder og de af disse aner-

kendte lokale Synoder have vedtaget. Paa
dette Grundlag bygger man overalt, men det

udelukker ingenlunde mange Variationer i Ud-
ferelsen. (N. Milas, Das K.recht der morgenl.

K., flbersetzt von A. R. v. Pessic, Zara 1897.)

Overhovedet for den gr. K. i Tyrkiet er den
ekumeniske Patriark i Konstantinopel, der
vtelges efter en meget indviklet Valgmetode
af Reprssentanter baade for Gejstlighed og
Lsgfolk, men >ndn«vnes< af Sultanen (H.

Gelzer, Geistliches nnd weltliches aus dem
turk.-griech. Orient, Leipz. 1900, S. 3f.). Pa-
triarkens Magt er indsknenket af en Synode,
bestaaende af 12 Metropoliter, der vselges af

alle Metropoliter paa 2 Aar. Ved Siden af

Synoden staar et af 4 Biskopper og 8 Lssg-

msend sammensat »blandet Raad*, der serger

for Skolevnsenet, Syge- og Fattigpleje og lign.

Hverken Synodens eller det »blandede Raadcs
Beslutninger behove Stadfeestelse af Sultanen.

De 3 andre gamle esterlandske Patriarkater i

Alexandria, Antiokia og Jerusalem ere i kirke-

lig Henseende nafluengige af den ekumeniske
Patriark, medens de i verdslige Anliggender
staa under denne, da alle ortodokse Kristne i

det tyrkiske Rige betragtes som »en Nation*.

I den russiske K. er den hejeste Myndighed
den af Peter den store i Aaret 1721 oprettede

»allerhelligste dirigerende Synode*. Dens Med-
lemmer, baade gejstlige og liege, udnievnes af

Czaren. Antallet af de gejstlige er ikke kon-

stant; Forssdet blandt dem ferer Petersborgs

Metropolit. Blandt de verdslige er »Over-

prokureren< den ledende, idet han er Kejserens

Reprasentant, hvorfor alle Bestemmelser krav
ver hans, d. v. s. Kejserens, Stadfsestelse ; han
er tillige Medlem af Ministeriet. Biskopperne
staa alle under den hi. Synode og have des-

uden ved dens Side lokale Synoder, hvis Med-
lemmer paa Forslag af Biskopperne vslges af

den hi. Synode. Ogsaa 1 >Kirken i Hellas*
(se S. 278) er den everste Myndighed en Synode,
bestaaende af Athens Metropolit og af 4 aarlig

vekslende Biskopper. I de rent gejstlige An-
liggender behove denne Synodes Beslutninger

ikke Regerlngens Stadftestelse. Denne Ordning
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blev fastslaaet ved Forfatningen af 1852, hvor-
ved den tidligere paa en Bispesammenkomst
i Nauplia (1833) vedtagne Kirkeforfatning sattes

nd af Kraft. Ganske iignende Kirkeordninger
findes baade i Serbien, Rumaenien og Bul-
garien (se Milas) — dog er der for den bul-

garske K.s Vedkommende (Gelzer S. Ill f.) at

bemaerke, at dens Selvstaendighed aldrig er
bleven anerkendt af den ekumeniske Patriark,

der den 17. Sept. 1872 hojtideligt slyngede
Bandstraalen mod den. —

Ligesom det faelles kirkeretlige Grundlag be-
staar af Bestemmelser vedtagne paa de 7 forste

ekumeniske Synoder, saaledes har heller intet

symbolsk Skrift, affattet efter disse Synoders
Tid, opnaaet at vinde almindelig Gyldighed.
Vel findes der enkelte senere Skrifter, der have
opnaaet en naesten lige saa stor Anseelse (isaer

den af Kijefs Patriark, Petrus Mogilas, 1638,

forfattede >ortodokse Bekendelse<, anerkendt
af alle Patriarkerne 1643; endvidere Synodal-
akterne fra Synoden i Jerusalem 1672, ud-
givne sammen med en Bekendelse af Patriarken
Dositheos, endelig Patriarken Gennadios's Be-
kendelse 1453), som endog af en moderne
groesk Forsker ligefrem kaldes >symbolske
Begerc. (Monumenta fidei eccles. orientalis

I—II, Jena 1850.) Men desuagtet er der ingen
Tvivl om, at i strengeste Forstand er det kun
det nikaeno-konstantinop. Symbol og de 7 eku-
meniske Synoders Beslutninger, som have sym-
bolsk Betydning. Deraf felger, at >Dogmet<
i den gr.-kat. K. kun omfatter Treenigheds-
laeren og Kristologien. Dogmets Overensstem-
melse med den hi. Skrift forudsaettes som
givet, idet Skrift og Tradition i lige Grad be-

tragtes som inspirerede. Der eksisterer vel

ikke et almindeligt Forbud mod Laegfolks Lies-

ning i Biblen, men Bibellaesning finder dog
kun Sted i ringe Maal; ved Gndstjenesten op-

lseses den paa det gr. Sprogomraade i det
gamle gr. Sprog, paa det slaviske Sprogom-
raade i den gamle slaviske Gengivelse. Hvad
Gudsbegrebet angaar, har Teologien inden-

for den gr. K. aldrig helt arbejdet sig ud af

den filoniske og nyplaton. Paavirkning, som
de gr. Faedre i Oldkirken i saa hej Grad vare
Genstand for. Guds Uerkendelighed betones
saa staerkt, at selv Forestillingen om hans
Personlighed indenfor Teologien trader noget
i Skygge; hertil svarer det passive beskuende,
som er et saa vxsentligt Traek i den gr.-kat

Fromhed. I Laeren om Treenigheden findes

den Differens, der af alle Laereforskelle mellem
0sten og Vesten har givet Anledning til den
heftigste Strid. Her laerer den gr. K. Aan-
dens Udgang fra Faderen alene, hvorimod
hele den vestlige K. laerer Aandens Udgang fra

Faderen og Sennen og derfor i det nikaeno-

konstantinop. Symbol har Tilfejelsen >og fra

Sonnen< (filioqve). Den gr. K.s Uvilje gaelder

maaske fuldt saa meget denne »Symbolfor-
falskning< som den deri udtalte Laere. Om
Kirken findes der ingen fastslaaet Laere; man
taenker ved K. udelukkende paa den empiriske
K. ; den anskues isaer gennem dens Kultus.
Centrum i Knltus'en er Sakramenterne eller

»Mysterierne«; oprindelig havde Ordet My-
sterium samme ubestemte Betydning som i

Vesten et Sakramente, og naar Tallet 7 til

Slut tnengte igennem, var det sikkert under
Indflydelse fra Vesten. Adskilleisen mellem de
7 Mysterier og andre hellige Skikke er dog
ikke synderlig skarp for den kirkelige Bevidst-

hed. Daaben sker ved Neddykning og er
forbunden med Salving med Olie (tlau>y);

umiddelbart efter Daaben folger en ny Sal-
ving med den hellige Salve (fivfnv), som kun
Patriarken eller en Biskop kan indvie; denne
Salving paralleliseres i Reglen med Konfirma-
tionen i den rom. K. I Nadverlaeren stem-
mer den gr. K. overens med den rom. K.,

men i den rituelle Praksis er der Afvigelser.

Der bruges syret Bred, og Messen celebreres

ikke som i den rom. K. mange Gange, men
kun en Gang om Dagen. Ogsaa til Bern med-
deles Nadveren. Det er efter den gr. K.s
Opfattelse ikke Recitation af Indstiftelsesordene,

men en bestemt Bon (den saakaldte »Paakal-
delse af den Helligaand<), der bevirker For-
vandlingen. Messeofret kan frembringes for

de dede, ligesom man ogsaa ellers kan bede
for disse; derimod vil den gr. K. ikke tale

om nogen Skaersild. Bonn ens Olie, der
svarer til Romerkirkens sidste Olie, betragtes

i den gr. K. i Overensstemmelse med Jak. 5, 14
som et Middel til Helbredelse og gives derfor
ogsaa til saadanne, der ikke er livsfarligt syge.

Ordinationen er det eneste Sakramente,
hvis Udovelse er forbeholdt Biskopperne. Den
gejstlige Rangstige omfatter Biskopper, Praester,

Diakoner og de 4 lavere Grader: Underdia-
koner, Anagnoster (Forelaesere), Psaltere (For-

sangere), Lampadariere (som serge for Lysene).

Hvad Kirkestyrelsen angaar, er det karak-
teristisk for den gr. K. til Forskel fra Romer-
kirken, at den tilstaar Laegfolkene ikke ringe
Andel deri ved at lade dem vaere Medlemmer
af de forskellige Synoder, ligeledes at den
energisk fastholder kun at ville tilkende Titlen

ekumenisk Patriark en rent formel Betydning.
Den lavere Gejstlighed (i Rusland kaldet »den
hvide «) er forpligtet til at vaere gift, og .tEgteskabet

maa have fundet Sted for Indvielsen; thi efter

denne kan Giftermaal ikke fuldbyrdes; andet
jEgteskab er derfor Praesteme forbudt. En
Biskop kan have vaeret gift, men kan som Bi-

skop ikke leve i .Xgteskab ; Biskopperne vaelges

derfor i Reglen blandt Munkene. Det er som
oftest kun den hejere Gejstlighed, som har
faaet en egentlig Uddannelse. I Rusland med-
deles denne ved 4 Akademier (i Kijef, Moskva,.

Petersborg og Kasan), som ikke staa i Sam-
menhaeng med Universiteterne; i Konstantin-
opel findes et lignende Akademi; i Athen er
der derimod ved Universitetet et teologisk

Fakultet. Som i den rom. K. har Helgen-
og Relikviedyrkelsen en fremragende Plads;
naesten i hvert Hus findes en Krog, som er
forbeholdt en Helgen. Man tillsegger Helgen-
billederne stor Betydning; de besidde og
kunne meddele hemmelighedsfulde Kraefter, fordi

de staa i den inderligste Sammenhaeng med de
Personer, som de forestille. Kun Malerkunsten
maa bruges til Fremstilling af de hellige, der-
imod ikke Billedhuggerkunsten, hvorfor vel

Korset, men ikke Kristus haengende paa Korset,

tillades (se Art. Billeder). 4 aarlige Faste-
tider ere paabudte; Faste paa Sabbaten er

efter gr. Opfattelse ikke tilladt, hvilket foran-
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lediger en Forskel fra Romerkirken i Bereg-
ningen af den 40 Dages Faste forud for

Paasken.
Ogsaa i Kirkebygni ngen har den gr. K.

sin Ejendommelighed. Den oprindelige Form
var Rundkirken, men den er mere og mere
gaaet over til Kvadratformen. Kirken bestaar
af Forhalien, Skibet og Alterrummet, der ved
den saakaldte Billedvaeg (lkonostasen) er ad-
skilt fra Skibet. Midtpunktet i Gudstjene-
sten er Nadveren, der fejres en Gang om
Dagen, og til hvilken der er knyttet en meget
omstaendelig Liturgi. Ved de mange Banner
og Handlinger skal gennem Billeder hele Kri-

sti Gerning, hele Frelsens Vaerk, males Me-
nigheden levende for 0je. Ved selve Kommu-
nionen raskkes Vinen (blandet med lidt varmt
Vand) og Bredet paa en Ske til den troende, som
modtager det med Haenderne korslagte over
Brystet. (M. Rajewsky, Euchologion der orth.-

katta. K., ins Deutsche ubertragen, I—III, Wien
1861; E. v. Muralt, Briefe fiber den Gottes-

dienst der morgenl. K., Leipzig 1838.) Af de
i den gr. K. brugte Liturgier tillaegges de to

Krysostomos og Basilios (Krysostomos-Litur-
gien er den saedvar.lige); den tredje, som
brnges paa Ugedagene i den store Fastetid,

tilskrives mserkelig nok Gregor den store. Ved
Oplaesning af den hi. Skrift benyttes ikke
Perikopesystemet, men Skrifterne lasses i Sam-
menhaeng (lectio continua). Der Andes ikke
noget faelles Kirkesprog som i den rom K.,

men Modersmaalet benyttes. Det synes, at

der praedikes ret ofte, om end ikke regelmies-

sigt. Klostrene spille en ikke ringe Rolle;

ogsaa Eneboere Andes, men K. stiller sig noget
mere forbeholdent til disse. Ligesom paa de
fleste andre Punkter har Udviklingen ogsaa
paa Munkevaesenets Omraade i 0sten vaeret

ringe; man lever endnu efter 2 gamle Regler,

der i det vesentlige kunne fares tilbage til

Basilios (I, 232). Klostrene slutte sig naje til

den kirkelige Orden, idet de ere £rkebiskop-
perne og Biskoppeme undergivne. Nonne-
klostrene ere langt sjseldnere end Mands-
klostrene. Den Askese, der Andes i Klostrene,
bestaar sjaelden i ligefremme Selvpinsler, men
i en sterre eller mindre Afholdenhed. Hen-
sigten med denne er at komme til at skue
God — en rig Mystik har nemlig hjemme i

Mnnkenes Kreds, isser i de beremte Klostre

paa Athos (I, 168).

Den Begejstring, som man i gammelkat. eller

anglokat. Kredse naerer for Oldkirken, har bi-

draget til i Vesten at vaekke sterre Sympati
for det Kirkesamfund, der i mange Henseender
mest trofast har bevaret de oldkirkelige Skikke,

og til at fremme Erkendelsen af, at de strenge

Domme om den gr. K.s Stagnation bar modi-
flceres noget. Den gr. K. har formaaet at

frelse de af Mohammedanerne undertrykte kr.

Folkeslags Nationalitet gennem Trengselstid-

erne; den har gennem Aarhundrederne om-
hyggelig vaaget over den gl. Kultur og ofte,

navnlig i Perioden far 1453, men tildels ogsaa
senere, frembragt en Literatur, hvis Vaerdi man
hidtil har underkendt, fordi man ikke har
vidst meget om den, far man i den nyeste

Tid med saerlig Iver har anstillet Efterforsk-

ninger. Desuden rarer der sig endnu et rigt

Liv indenfor den gr. K.s Omraade, hvorom
blandt andet de mangfoldige Sektef vidne.
Naar blot de i Oldkirken vedtagne kirkeret-
lige og dogmatiske Bestemmelser fastholdes,

tillader den gr. K. ievrigt et ikke ringe Maal
af Frihed. Saa meget synes iraidlertid at staa

fast, at selv om den driver nogen Mission (isaer i

Japan), er dens ekspansive Kraft dog ringe.

(Neale, A History of the holy Eastern Church,
I—II, London 1850; Kattenbusch, Lehrb. der
vergleichenden Confessionskunde, I. Die ortho-
doxe anatolische K., Freib. 1892; Gass, Sym-
bolik der griech. K., Berlin 1872; Ignatius
Moschake, The Catechisme of the orthodox
eastern Church, London 1894; Krumbacher,
Gesch. der byzant, Litteratur, 2. Aufl., Mun-
chen 1897; Ph. Meyer, Die theol. Lit der gr.

Kr. in 16. Jahrh., Leipzig 1899.) F. T.

Granberg, Jakob, Nestor bl. Finlands Pnester,

f. 19. Febr. 1813 af Bondeshegt i Ylojarvi

Kapell; han blev Student 1829, pnesteviet 1835,
AIos. Kand. 1836, Alos. Mag. 1840; Sgpr. i Mes-
suby Sogn samt Tammerfors 1858 og Provst
1862. G. har vaeret Reprtesentant for Praeste-

standen paa alle Landdagene 1863—85 og ved
»det almindelige Kirkemede< 1876. Han har
oversat paa Finsk Laerebager samt den luth.

K.s symbolske Bager, paa Svensk Wegelius's
Anske Postil. A. N.

Granbaek, Isak, Biskop i Trondbjem 1596—
1617, var fadt i Koge 1564. Efter at han med
stipendiam regium havde studeret i flere Aar
ved en Raekke udenlandske Universiteter, sidst

i Leiden, blev han 1593 Spr. ved NikolaJ Kirke
i Kbhvn. I det felgende Aar blev han an-
klaget for Konsistoriet for i en Pnediken at

have forsvaret den calvinske Ltere om Naade-
valget ; men da han tilbagekaldte sine Ytringer,

slap han for videre Tiltale. 2 Aar efter (1596)
udnaevnte Kongen ham til Biskop i Trond-
hjem. Tidligere havde G. lagt videnskabelig

Interesse og Dygtighed for Dagen ved flere

mindre Afhandlinger, mest af Alologisk Art,

samt erhvervet Magistergraden, rimeligvis i

Wittenberg. Under sin Bispetid forsegte han
sig som Psalmedigter og skrev en rimet Para-
frase til Davids Psalmer; den blev aldrig trykt,

men Manuskriptet Andes paa Kbhvns kgl. Bi-

bliotek. Efter alt, hvad man ved, har G. vaeret

en nidkaer og virksom Biskop. Han dade 27.

Juni 1617. A. B.
Granland opdagedes i Slutningen af 9. Aarh.

af en Ishender, Gunbjarn Ulvsen, men farst

o. 100 Aar senere blev det bebygget. En Nor-
mand, Erik den rede, der havde vaeret bo-

sat paa Island, men maatte forlade 0en paa
Grund af et Drab, sejlede dertil og byggede
Gaarden Brattelid i den senere saakaldte 0ster-

bygd, det nuvaerende Julianehaabs Distrikt.

Der kom snart flere Kolonister til; de fandt

Landet godt, der var fuldt op af Fisk og Vildt,

og Kvaeget kunde gaa ude fra Paaske til Jul.

Fra Osterbygden gik Landnamsmaendene laengere

mod Nord, og efter at have sejlet 6 Dage fandt

de lignende Fjorde, som ogsaa bebyggedes; her
opstod Vesterbygden. Da Bebyggelsen var paa
det hajeste, antages der at have vaeret o. 200
selvstaendige Gaarde, og altsaa formodentlig
2000 Mennesker.

Erik den redes San, Lejf den lykkelige, Op-
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dageren af >Vinland det godec, kom til Kong
Olav Trygvesan i Norge, hvor han blev kristnet,

og hvorfra han hjembragte en Pnest til Gran-
land, der skulde omvende bans Fnender og

Landsmaend. Hans Fader vilde dog ikke vide

af Krdm., han syntes bedre om den Rejse,

hvorfra Sennen havde hjembragt de sede Druer,

end om den, hvorfra han kom hjem med
»Skademanden<. Moderen og hans Seskendc
lod sig derimod straks debe, og den ferste

Kirke byggedes paa Thjodhildestad Vest for

Brattelid. Krdm. synes hurtig at have bredt

sig over begge Bygder. Hovedkirken blev St
Nikolaus's Kirke paa Gardar, der siden blev

Bispekirke. Ruinerne af denne Kirke Andes
endnu; den er knn lille, 21 Alen lang og 7

Aden bred, opfort med 2—4 Alen tykke Sten-

mure. Ogsaa af Kirken ved Brattelid er der
Levninger; den er betydeligt sterre, dobbelt

saa lang og 3 Gange saa bred som Bispekirken,

og den har haft Korsform. Den kaldtes senere

hen Nteskirke, da Gaarden var bleven Saede

for en norsk Laegmand, efter at Grenlaenderne
1261 havde hyldet Kong Haakon Haakonsen.
Om Bebyggelsen af Vinland haves der som be-

kendt kun faa og spredte Efterretninger.

Granland blev i de ferste Aar af 12. Aarh.
et Bispedamme; hvorledes dette er gaaet til,

vides ikke. Den ferste Biskop var Erik Gnup-
son med Tilnavnet Upsi (Grasej), der skal vaere

kommet til Landet 1112, og 1119 vaere draget
til Vinland for at tilse de der boende Kr., fra

hvilken Rejse han ikke synes at vaere kommen
tilbage. Et Par Aar senere beslnttede man i

Granland at sage en ny Biskop; Bonden paa
Brattelid, Sokke Thoresen, og hans San, Ejnar,

vare isser ivrige derfor, og paa Altinget ved
Gardar besluttedes det, at Ejnar selv skulde
rejse til Norge til Kong Sigurd Jorsalfarer for

at skaffe en Biskop. Han kom der 1124 og
bragte Kongen Gaver, en Hvidbjern, Hval-
rostaender og Pelsvaerk. Han blev vel mod-
tagct, og Kongen lod en norsk Klerk, Arnold,
bispevie af yErkebiskop Asger i Lund. Efter

at han og Ejnar havde opholdt sig en Vinter
hos Saemund Frode paa Island, kom de til

Granland. Ferst nu synes Gardar at vaere

bleven Bispesaede, og der skal vaere bleven til-

lagt det rige Gaver. Bispedemmet omfattede
i sin Velmagtstid 16 Kirker, 11 i 0ster- og 5
i Vesterbygden. Der naevnes ogsaa baade et

Munke- og et Nonnekloster.
G.s Klima var dog for barskt til, at det

lille Samfund, der havde dannet sig, kunde
holde sig ved Magt; de klimatiske Forhold
synes at have forvoerret sig, idet Havisen mere
og mere lagde sig ved Kysten. Skraellingerne

indvandrede og edelagde ferst Vesterbygden.
Osterbygden overfaldtes 1418 af en fjendtlig

Flaade, udgaaet fra et hedensk Land, altsaa

formodentlig eskimoiske Baade. Den edelagde
Husene og Kirkeme paa 9 afsides liggende Gaarde
naerog bortfarte mange Indbyggere i Fangenskab

;

disse synes dog atter at vaere komne tilbage

og at have begyndt at istandsaette Kirkerne;
i Aaret 1446 androg de Paven om at faa en
Biskop og Praester, og denne overdrog den is-

landske Biskop at drage Omsorg for, at dette
skete; men der vides intet om, hvorvidt denne
har opfyldt det ham givne Hverv. Forbind-

elsen med Norge opherte mere og mere; fra

o. 1500 er den afbrudt, og G. blev kun enkelte

Gange besejlet, far Missionen optoges af Hans
Egede. Det sidste Kapitel af den nordiske

Kolonis Historic kendes kun af Eskimoemes
forvirrede Sagn. Granlandske Biskopper ud-
naevntes dog lige til Reformationen, men de
betraadte aldrig Landet. Den sidste, en Neder-
laender, Vincentius Kampe, indtog 1520 den
beakedne Stilling som Portner ved Bispegaarden
i Odense. Men han fungerede tillige som Vikar
for Biskop Jens Beldenak, der var fanget, og
brugtes som Viebiskop af Joakim Rennov, der
aldrig selv blev ret indviet

Om den granlandske Missions Grundlaeggelse
ved H. Egede og dens Fortsaettelse ved Poul
Egede, se I, 721 f. ; om Bredremenighedens Mis-

sion se I, 614 (C. David) og 677 (C. L. Drachardt).

I Aaret 1900 har denne trukket sig tilbage

fra G.

Dette kan nu ikke laenger betragtes som en
Missionsmark, da alle Gronlasndere paa Vest-

kysten ere Kr. Paa Ostkysten er der i de
senere Aar fundet hedenske Eskimoer, og der
er nu oprettet en Missionsstation.

Den danske Mission mellem Grenlaenderne
kan ikke gere Fordring paa at kaldes nogen
Menstermission; men den Opgave er dog bleven
last, at kristne det lille Folk, uden at det er

blevet tilintetgjort ved Bereringen med den
europaeiske Civilisation. Befolkningen vokser,

om end kun svagt. Den udgjorde 1855: 9648;
1880: 9720 og 1890: 10,750 Mennesker. Der
var 1899 7 saakaldte Missionaerer, 1 indfedt

Praest og 2 ordinerede Overkateketer. (Gren-
lands historiske Mindesmaerker, I—HI).

Biskopper: Erik Gnupsen (1112) — Arnold
(1124—52) — Jdn Knut (1152—87) — J6n
Sverresfostre (1187—1209) — Helge (1209-^30)
— Nicolaus (1230—40) — Olaf (1240—80) —
Thord (1280—1314) — Arne (1314—49) — Jdn
Eriksson Skalle, Titulserbiskop (1343—58) —
Alf (1368) — Henrik (1385) — Berthold (1407
—11) — Jakob (1411—17) — Nicolaus de Sancto
Yppolito (1418—33) — Bartholomaeus de Sancto
Yppolito (1433—40) — Gregorius (1440—50) —
Andreas, Titulserbiskop (1456) — Vincentius
Kampe, Titulaerbiskop) 1514, d. 1537). L. K.
Granning, Christian Vilhelm, f. 22. Nov.

1813 i Fredericia, mistede tidlig sin Fader og
kom 9 Aar gl. til en from Vaevermester i Chri-
stiansfeld, hvem han 1827 fulgte til Flensborg.
Her blev han som Svend og holdt sig til kr.
Kredse, hvorved han fertes ind i Missions-
tanker, og 1840 blev han optaget i »Nord-
deutsche Mission «s Skole i Hamborg. Han ud-
sendtes 1845 til Telugu-Missionen i Indien, der
1851 overtoges af de amerik. Lutheraneres
General-Council. Efter at have arbejdet i Gun-
lur, Palnaud og Radsjamundry rejste han hjem
1865 paa Grund af Hustruens Sygdom og blev
1868 Diakonus i Aabenraa, 1873 Praest i Bal-
lum. D. 7. Febr. 1898 i Aabenraa som eme-
ritus. G. bar skrevet to smaa Skrifter: »Ona
Missionen i Ostindienc, Khbvn 1860 og >Noget
mere om Missionen i Ostindiem, Haderslev
1866. F. Sn.

Gualberto, Giovanni, fiorentinsk Adelsmaad.
d. 1093, stiftede Vallombrosaner-Ordenen (se
d. Art.).
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Guardian (af warda, garda, paa Ital. guar-
diano, Vogter) er Navnet paa Forstanderne i

Fransiskanernes og Capuclnemes selvstsendige

Konventer.
GuastaUa, Lndovica fra, se Art Angelikere

ft 88).

Gnayana i Syd-Amerika var oprindellg be-

boet af SO forskelligc Indianerstammer. 1734
begyndte Bredremenigheden en Mission i det

holl. Surinam, men den blev opgivet 1808.

Senere have forskellige eng. Selskaber sendt
Missionsrer (bl. a. Armstrong) til G., og siden
1841 bar der i britisk G. veret et anglikansk
Bispedemme.
Gad er vort Navn paa det bojeste Vaesen.

Om Gad tror vl, at ban har skabt alt, hvad
der Andes, af egen fri Magtfuldkommenhed,
den synlige Verden og den usynlige Verden.
Vi tror, at ban bar skabt ogsaa os Mennesker,
og vi tror, at nan foler for os, som en Fader
feler for sine Bern, og at ban handler med
os, som en Fader handler med sine Bern. I

2 store Hovedpnnkter viser dette sig fornem-
mellgt: 1) Gnd lagde sit eget Vresen til Grund,
da ban skabte os, for at vi skulde nyde Lykken
af at leve samme Slags Liv som Gud selv.

Han skabte saa denne synlige Verden for at
give os den som Virkefelt. Han udrustede os
med alle de nedvendige Anlaeg, for at vi kunde
underlssgge os Jorden, nyde hele Frugten af
dette Arbejde, og derunder udvikle os selv

til vort Vtesens bele personlige Modenhed og
Rigdom. Han har hermed stillet sig i det per-
sonlige Forhold til os. Han er Faderen, der
har givet os at leve med sig som sine Bern,
sine frie Senner og med bverandre indbyrdes.
Dette Samfundsliv med Gnd i frie Hjerter,

dannede efter den hojeste Fuldkommenhed, og
med hverandre, med fuldt Herredemme over
den materielle Verden, det er den heje Lykke,
hvortil Gud har skabt os. 2) Og da Menne-
skene misbrugte sin Frihed og tabte den og
blev Guds og hverandres Fjender, saa gav Gud
sin eneste Sen hen i Deden for at frelse os
og gengive os vor Frihed. Saa har Gud elsket

Verden, at han bar givet sin Sen, den eneste,

for Verdens Liv. Derfor hedder det ogsaa
om Gud, at Gud er Kasrlighed. 1 disse 2
Handlinger af Gud, Skabelsen og Forles-
ningen, tneder Guds Fadersind mod os kiarest

frem. Heri har vort Forhold til Gud sin dybe
Grundvold. Vi skal tilbede og dyrke Gud, asre

og elske ham, lyde ham og rsekke os efter i

alt at ligne ham, Grundbilledet for vort eget

Vtesen.

Gud er helt igennem et AandsvKsen. Mate-
rien udger ikke nogen Del af det guddomme-
lige Vajsen selv. Den er i alle sine Former
et Vaerk af Gud, staar ubetinget i Guds Magt.
Gud er Aandsvesenet i hejeste Fuldkommen-
hed, i leveude personiig Fuldendthed. Vi tror

derfor om Gud, at han er god og medfelende,
fri i sig selv, alnuegtig, alvidende, raadig til

at gribe ind, styre og vsere overalt. Han er
overbaerende, langmodig og naadig, saahenge
der er Haab og Mulighed, viis og udholdende
i at fere de vildfarende tilbage, retfasrdig og
stserk, hvor der bydes ham Modstand, Trods
eller tneg Ulydighed, som ikke lader sig beje.

Gud er Tilvasrelsens faste Grund. Som den

har sit Ophav fra ham, har den og sin Be-
staaen i ham, sin Udvikling og sit Maal fra

ham og ved ham. Det er Livets sikre Grund-
vold, at Universet og enhver dets mindste Del
hviler ubetinget i Guds, den stsrke, gode, ufor-

anderlige Guds Magt og Viye. — Dette er den
religiose Tro om Gud, som Krdm. forkynder.

>Gud< erEgennavn (nomenproprium), Navnet
paa dette bestemte Vtesen. Men >Gud< er ogsaa
Fellesnavn (nomen appellativum), der betegner
en vis Art. Men der er af denne Art kun
denne ene. Imidlertid herer denne Erkend-
else i sin Klarhed og Renhed kun hjemme i

Krdm. og delvis i de monoteistiske Religioner.

De lavere Religioner har ikke bejere Fore-
stiUinger, end at de ganske naturligt tanker
sig Here Veesener af denne Art: flere >Guder<.
Disse Forestillinger er yderst forskellige, efter-

som Religionerne selv er til. Ganske vist synes

de forskellige Ord for Gud i de semitiske og
indogermanske Sprog alle at tyde hen, dels til

den Forestilling om Gud, at han er den stsrke,

som man tneder hen til i Frygt og Sky, dels

til Forestillingen om Gud som den lysende,

den kloge ordnende, — begge Dele Forestil-

linger af saa hej Art, som Folkene dengang
overhovedet magtede. Men disse Forestillinger

har ikke formaaet at holde sig og udfolde sig

i sin Renhed. Den almindelige Opstykkethed,

som tilherer Slaegtcns Barnealder i det Hele,

flk Magten ogsaa over Gudsforestillingerne, og
der blev mere og mere Plads for flere, for

mange Guder. En forholdsvis sildig Tids
fllosofisk-panteiserende Reaktion magtede ikke

noget mevnevssrdigt mod et tiltagende Fler-

guderl med dets Udvorteshed og Overtro. Og
jo dybere Folkene er sunkne i Degeneration,

desto mere ufonnuende er de blevne til at

fastholde den Forestilling af Ophejethed, som
er Grundlaget for den virkelige Gudsforestil-

ling. Men en liden Rest er dog altid bleven
tilbage. Guderne opfattes dog altid paa en
eller anden Maade som Magter af aandig Be-

skaffenhed, de bar dog altid med Menneskene
og Verden at gore. De har en Vilje, som de
ger gaUdende. Og derfor guelder det at holde

sig til Vens med Guderne. Guderne maa dyrkes

for at vindes. Dette er det laveste Vrsenge-

billede af det i sig frie, seedelige Forhold mellem
Gud og Mennesket.
Der har tiltnengtes lang Tid, inden Menne-

skene kunde naa frem til de kr. Forestillinger

om Gud. Det er noget, som ligger i deres hejt

aandelige Karakter. Saavist som en Sen be-

gynder som umyndigt Barn og trsenger baade
til lang Tid og Opdragelse, inden han bliver

den frie myndige Son, har det gaaet ligedan

med Mennesleegten. Det er den samme Gud,
som fra Begyndelsen har handlet med den.

Men Menneskene har i den ferste Tid set paa
bam med andre 0jne. Det ferste Trin har vi

i den gltestl. Aabenbaring. Alene her og i

KristusforeliggervirkeligAabenbaring. Hvad
Hedningerne har besiddet, selv i sine bedste

Religioner, er i Sammenligning hermed veerdi-

lest Det har indeholdt altfor faa Momenter
af Sandheden, og Udviklingen har vseret for

overvejende intellektualistisk. Det er ikke Me-
ningen hermed at nssgte, at Gud i Virkelig-

heden har handlet med Menneskene ogsaa
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udenfor Israel. Det har han gjort i hele
H is torien. Men kun i Israel er denne Handlen
blevet saa fyldigt felt og opfattet, at den har
givet andet end vage, intellektualistiske Fore-
stillinger og Begreber. Selv de hejeste hedenske
Gudsforestillinger er dannede ved filosofisk

Speknlation, temmelig uafhaengigt af det virke-

lige Liv. Anderledes i Israel. Den filosofiske

Spekulation har der vaeret ringe. Men Folkets

oplevede Historie har vaeret Grundkilden til

Gudserkendelsen og dennes Udvikling. I G. T.,

denne Oplevelses religiose Literatur, trader for-

nemmelig den Side af Guds Faderforhold i For-
grunden, der maa gore sig gaeldende mod Sonnen
i de nmodne ofte noget vrange Gutteaar. Gud
er den heje og insegtige, den hellige og nid-

kasre, men og den gode, milde, trofast mod sit

Folk og ubetinget at stole paa. Han vil ikke
andet end sit Folks Vel, ikke for dets For-
traefteligheds Skyld, men for sin Trofastheds,

sine Letters og sin ^Eres Skyld. Der Andes
ingen anden Gud, der Andes ingen Magt i Ver-
den, der formaar noget ved Siden af ham.
Men han lader sig heller ikke fere bag Lyset,

ikke ved noget Slags Middel. Der Andes hos
ham ingen Personsanseelse, men den ubredeligste

Retfaerdighed. Hans Vilje maa frem, og enhver
vil faa efter sin Opfersel. Efter Tidernes Med-
fer handlede han med sit Folk, straftede det,

straftede det haardt, naar det ikke vilde here
og lyde; tilgav og tog sig af det, naar det
ydmyget og ringe segte ind til ham og vilde

lyde.

Dette er Hovedtraekkene i den gltestl. Guds-
opfattelse, saaledes som den havde dannet sig

under Folkets historiske Oplevelser. De ud-
ger Forudsaetningerne for den nytestl. Guds-
opfattelse. I den ovrige Verden var i samme
Tid den almindelige (kulturelle) Aandsudvik-
ling i intellektnel Henseende foregaaet. Den
gav de fornedne Tankeformer baade til det
omfattende Blik paa Guds Verdensforhold, For-
holdet til hvert enkelt Menneske, til hele Slaegten

og til Gudsforholdets helt igennem etiske Ka-
rakter. Tidens Fylde var naaet, og den kr.

Opfattelse kunde danne sig, saaledes som vi

ovenfor har skitseret det.

I N. T. har Gud helt og fuldt aabenbaret
sig for Menneskene. Det ejendommelige ved
denne Aabenbaring er, at den er sket ved
Jesus Kristus. Og Jesus Kristus betegnes
som Guds Sen, der var hos Gud, Faderen, fra

Evighed, og atter er vendt tilbage til ham, og
nu er hos ham i Evighed, som han var hos
ham fra Begyndelsen. Han har vaeret hos
Gud og er hos Gud og er selv Gud. Og hos
Gud er en Hellig-Aand, som han og Sennen
sender til Verden, og som virker i Menigheden.
Heraf erkendes en ny Ejendommelighed ved
Gud: der er ikke flere Guder. Men dette, at

der blot er en Gud, er dog saa at opfatte, at

Gud har en Sen og en Aand af samme Vaesen
som sig selv. Denne Side ved den kr. Guds-
erkendelse har Kirken segt at give Udtryk i

sin Treenighedslaere (se d. Art.).

Ved den praktisk-religiese Gudserkendelse har
den kr. Teologi ikke kunnet blive staaende.
Saa snart den kom i Berering med den al-

mindelige Dannelse, maatte den tage Stilling

til de videnskabelige Gudsforestillinger. Disse

er vaesentlig fremgaaede af Betragtninger af
Verden: af Naturen udenom Mennesket og
af Menneskenaturen (se Beviser for Gudstil-

vaerelse, I, 283).

Ferst er det Spergsmaalet, om Gud over-

hovedet lader sig erkende. Det er hovedsagelig

2 modsatte Ansknelser, som herom har gjort

sig gseldende. Paa den ene Side har man paa-

staaet, at Gud som det uendelige Vaesen ikke
kan erkendes af den endelige Menneskeaand.
Denne Anskuelse naar sin Yderlighed i Agno-
sticismen, der erklserer enhver Erkendelse

af Gud for umulig ; ikke engang om nogen Gud
Andes, kan vi faa at vide. Denne Antagelse

hviler paa den irreligiese Forudsaetning, at der
intet Virkelighedsforhold Andes mellem Gad
og Menneskene. Paa den anden Side bar man
paastaaet, at Gnd lader sig erkende af den
foreliggende Verden: af Virkningen maa jo
Aarsagcn kunne kendes. Denne Anskuelse har
naaet sin Yderlighed i den Antagelse, at Gnd
kan erkendes helt og fuldt ud af Menneskene.
Denne Antagelse hviler paa den i sin Grund
panteistiske Forudsaetning, at Gud ikke er mer,
end hvad der er kommet frem i Verden. — I

Modsaetning til disse 2 Yderligheder har den
kirkelige Teologi gennemgaaende fastholdt, at
Gud vistnok ikke kan udmaalcs af menneskelig
Erkendelse, men at der dog Andes en praktlsk

sand og fuldt paalidelig Erkendelse af Gud.
Denne vindes. imidlertid ikke gennem Filoso-

Aen, men gennem Aabenbaringen og dennes
videnskabelige Bearbejdelse i Teologien. Dette

maa jo ogsaa anses for det rette. Med andre
Ord vil dette jo nemlig sige, at Gud, som alt

hvad Mennesket skal erkende, maa ferst og
fremmest empirisk, gennem Liv og Erfaring,

optages i vor Erkendelse. Bllver nu dette

rigtigt udfert, saa bliver det et Spergsmaal af
anden Rang, hvor meget af Guds bele Fylde,

vi paa denne Maade kender og erkender.

Dernaest er det Gudserkendelsen selv. Den
har lagt til Grand dels den Tanke, at Gnd
er det vaerende, dels den Tanke, at Gud er
en Person. 1)Den Gudserkendelse, dergaarnd
fra, at Gud er det vaerende, var den fremher-
skende i den aeldre Teologi. Den skrev sig fra

den graeske FilosoAs IndAydelse paa Middelal-

derens og paa Reformationens Teologi. Den op-
fatter Gud som det rene Vaesen (ipsum esse sub-

sistens; mera essentia) og knytter hertil de gud-
dommelige Egenskaber. Guds levende Personlig-

hed kommer herved tilkort, og den religiose In-

teresse hungrer. Den har derfor knn haft hjemme
i de teologiske Lsereboger og i den AlosoAske
Spekulation isaer i panteistiske Systemer. I K. og
i Menigheden har den vaeret en fremmed Plante.

2) Den anden Gudserkendelse opfatter og frem-
stiller Gud som levende Personlighed med de
guddommelige Egenskaber som denne Person-

ligheds Livsytringer. Den stemmer med de
religiose Interesser. Men det feltes i alt Fald
en Tid, som den ikke havde let for at gere
Fyldest for Videnskaben. Man gjorde nemlig
gaeldende, at allerede det at opfatte Gud som
en Person var en Indskraenkning af Gnds
Uendelighed og derved i Modsigelse med selve

Gudsbegrebet. — Dette har i vort Aarh.s Teo-
logi fort til en naermere Undersegelse af selve

Gudsbegrebet. Man har eftervist fra den ene
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Side, at Personlighed maa tillasgges Gud; det
upersonlige kail nemlig ikke vsere Aarsag til

Personligheder. Skal derfor Gud vtere Aar-
sagen til Universet med dets Personverden,

saa maa Gud ogsaa selv viere en Person. Og
paa den anden Side kan Gud jo heller ikke
viere noget ubestemt. Guds Uendelighed kan
ikke betyde, at hans Vaesen flyder ud i en
Uendelighed, som beraver den ethvert bestemt
og denned ethvert virkeligt Indhold. Guds
Uendelighed kan kun viere et Udtryk for hans
obetingede Fylde og Overlegenhed udover Skab-
ningen og al Skabulngens Maalestok. Saaledes
indferer Antagelsen, at Gud er Person, ikke
nogen Modsigelse i Guds Vsesen.

Denne Opfattelse af Gud udtrykkes af den
nnvserende Teologi saaledes: Gud er den abso-
lute Personlighed. Ved Personlighedsbe-

grebet vaernes om den religiose og den etiske

Interesse, ved Absoluthedsbegrebet om de In-

teresser, der knytter sig til Opfattelsen af Gud
som Verdensaarsagen.
Det teologiske Arbejde paa en videnskabelig

Opfattelse af Gud er en nodvendig Folge af

den kr. Religions og K.s Stilling i en Menneske-
slsegt med Videnskab. Men dens Hovedkilde
maa aitid blive ikke Spekulationer udenfor det
religiose Liv, men hvad det religiose Liv op-
lever af Gnd. Fr. P.

Gud, Johan af (J uan d i D io), se Art. Barm-
hjertlge Bradre I, 219.

Guddom, Kristi, se Jesus Kristus og Kri-

stologi.

Gude, Lndvig Jacob Mendel, dansk Praest

og Teolog, fedtes 23. April 1820 i Rude ved
Holsteinborg, hvor Fadereu var Birkedommer.
1829 blev han Discipel i Slagelse herde Skole,

hvorfra han dimitteredes 1837. I Studenter-
aarene fik Martensens Forelaesnlnger sterk Ind-

flydelse paa ham; senere udviklede der sig et

Venskab imellem disse to Msend. Mynsters
Praedikener og Paavirkningen af J. H. Panlli

skyldte Gude ligeledes meget, og i Hajesterets-

assessor Stellwagens Hns fandt han et velsignet

Hjem. Da han 1844 var bleven teol. Kand.,

underviste han i Religion i Borgerdydskolen
og manuducerede i Filosofi og Teologi. Han
havde ensket at blive i Kbhvn og mulig gaa
Universitetsvejen. Imidlertid blev han 1848
Spr. for Hunseby Menighed paa Laaland. Her
havde han god Tid til Studium, men led under
en Felelse af Ensomhed. Dog mindedes han
med Taknemligbed Samlivet med Pastor Bergen-
hammer i Maribo. 1866 blev han Domprovst
i Roskilde. Her dede han 26. Maj 1895. I

en Aarrxkkc var G. Censor ved teol. Embeds-
eksamen. G. var en fin, konservativ, viden-
skabelig anlagt Natur. Hans Pnedikener ud-
mserkede sig baade fra Indholdets og Formens
Side. Foruden Afhandlinger i Tidsskrifter og
et Par mindre Arbejder om S. Kierkegaard,
om Kirkeforfatningssagen, om Sendagen og om
Daaben har han udgivet : >lrvingianismens Be-
tydning i vor Tide (1859); >Den hellige Nad-
ven (I—II, 1874—87 ; I forsvarede han for den
teol. Doktorgrad); Jnleaftenstaler (I—II, 1873
—79). A. S. Ponlsen udgav en Samling af
hans efterladte Pnedikener (1895). J. P.

Gudgoda (haggudgoda), en af Israeliternes

Lejrpladser under Vandringen til Kanaan, for-

modentlig i eller naer ved Araba ; ntevnes kun
i 5 Mos. 10, 7, men er ejensynlig det samme
som Hor haggidgad i 4 Mos. 33, 32. L. G.
Gndhems Kloster i G.s Herred og Sogn i

Vestergotland var et Nonnekloster af Cister-
cienser-Ordenen og omtales ferst i et Brev fra
Kong Knut Eriksson, hvori han stadftester sin
Forgsengers (Erik d. hi., hans Fader, eller Karl
Sverkersson?) Gave af Gaarden G. til kirke-
lige Formaal. Grundlsggelsen falder o. 1160.
Alexander III stadfsestede Gaven o. 1175, og
siden udvidede Konger og Dronninger m. fl.

den. Saaledes skaenkede Erik Erikssons Dron-
ning, Katarina (d. 1252), der havde til Hensigt
at tage Sleret, en stor Del af sin EJendom,
bl. a. Indkomsterne af de Gaarde, hun ejede i

Danmark. Hertugerne Erik og Valdemar
sksenkede 1308 Gaarden Aranas under Betin-
gelse af, at Nonnerne skulde flyttes derhen;
paa lignende Vilkaar gav Kong Magnus Eriks-
son 1334 Gaarden Rackeby. Cistercienser-
Ordenens Abbed i Paris overdrog Abbederne i

Varnhem og Alvastra, om der var Grand dertil,

at stadfaeste denne Flytning, som var bestemt
uden Generalkapitlets Samtykke. 1349 be-
falede Kongen, at Nonnerne skulde saettes i

Besiddelse af Aranas, hvorhen de nu skulde
flyttes, og 1351 naevnes virkelig Aranas-Kloster,
men i et af Kong Albrecht 1368 udfserdiget

Vsernebrev finde vi, at Klostret er flyttet tll-

bage til G. Dronning Margareta gav G. 13
Gaarde under Betingelse af, at Messer og Aars-
dage skulde holdes for hende og Kongerne
Hakon og Magnus ved et af hende til Maria
opfort Alter. 1347 solgtes de danske Gaarde
for 300 Mark ledigt Selv, men Betalingen
synes at vaere udeblevet. Til sidst byttedes
de med Gaarde i Vestergotland. I Tidens Lob
fik G. mere end 100 sv. Gaarde, og det blom-
strede, til Reduktionsbeslutningen 1527gennem-
fertes. Tilmed edelagde en Ildebrand 1529
Klostret. Nu staar blot ubetydelige Rester af
de af las Kalksten opforte Bygninger. O. A.

Gnftjohnsen, Pjetnr, isl. Organist, f. 1812,
d. 1877. Som Sangherer i Reykjavik og Orga-
nist i 30—40 Aar samtved Udgivelsen af Psalme-
melodier, har han indlagt sig en stor For-
tjeneste af den islandske Psalmesang i Kirken
og Hjemmet, der far ham var i stor Vanregt
og muligvis endda gaaet tilbage ved, at den
gamle >Messesangbog< (Graduate, Grallari), med
sin musikalske Vejledning, var fortnengt af
den nye Psalmebog (1801). 77i. B.
Gudmenneskelighed, Kristi, se Jesus Kristus

og Kristologi.

GuSmondsson, Dadi, isl. Bonde paa Refor-

mationstiden, J6n Arasons (I, 131) kraftigste

Modstander. G. maa vsere fadt ved Begynd-
elsen af 16. Aarh., da vi made ham som en
allerede rig og msegtig Mand lige efter 1540,

eller ved den Tid Ref. havde sejret i Skalholt-
stift. Sine store Jordejendomme havde han
skaffet sig under Pest og Dyrtid med Void og
List Gaarden Sndksdalur i Dalasyssel paa
Vesterlandet, hvor G. boede, harte til Skal-

holtstift, og den rige Bonde stod sig godt med
Bisperne, der maatte bsere over med hans
store og grove iEgteskabsbrud, der endda for-

argede hans ellers i den Slags Sager over-
bserende Samtid. I Egenskab af Provst ind-
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samlede han saaledes for den ferste lutfa. Bisp

GIssur Einarsson (I, 731) Blspetiende og >Pe-

terspengec paa Vesterlandet. Den verdslige

0vrighed var ham ogsaa bevaagen for nans
Kamp mod den opsaetslge J6n Arason, og han
sad inde med forskellige Sysselembeder, alt-

sammen en ny Kilde til Magt og Rigdom.
Under Ref. bar han sikkert set en god Lejlig-

hed til at berige sig af K.s Midler, og han fik

ogsaa Raadighed over det rige Helgafellskloster

paa Snatfellsnaesset. G. var gift med en Soster

til Marteinn Einarsson (I, 131), som blev Gis-

sur Einarssons Efterfelger paa Skalholt 1548.

Marteinn Einarsson var ikke som Forgaengeren

nogen handlekraftig Mand, Svogeren kom der-

for til at fore den afgorende Kamp med J. A.

De 2 lidenskabelige og hensynslese Modstand-
ere fik hinanden domt fra Gods og iEre, og
deres Kamp kaster et ejendommeligt Lys over
Retstilstanden. Lovmanden paa Vesterlandet,

>der aldrig kunde sige Nej<, domte for og imod,
eftersom de skiftevis fik Magt over ham. Om
Kampens Afslntning kan henvises til Art. Jon
Arason. G. dede 1563 efter en langvarig og
pinefuld Sygdom, der belt udelukkede ham fra

Omverdenen (Spedalskhed?), hvilken Sygdom
efter Folkets Mening skyldtes J6n Arasons
Bandsaettelse. Th. B.

Gudsbilledet (imago Dei) udtrykker Men-
neskets ideale Vaesen og Bestemmelse, dets

Herlighed fremfor hele den ovrige jordiske

Skabning (1 Mos. 1, 26—27). Msket er en Af-

spejling af Gnds Vaesen og Egenskaber. Naar
Gud er den absolute Personlighed, der har den
hellige Kaerlighed til sit Indhold, saa vil Mskets
Gudbilledlighed sige, at det er en skabt, en
relativ Personlighed med den hellige Kaerlighed

til sit Indhold.

Medens hele den ovrige jordiske Skabning er

npersonlig, er Msket Personlighed. Person-
lighedens Eksistensform er Enhed af Selvbe-

vidsthed og Selvbestemmelse (Fornnft og fri

VHje); dens Udtryksform er Ord og Handling.

Alt dette er G.s formelle Side. Den gudbil-

ledlige Personligheds Indhold er den hellige
Kterlighed, et Indhold, der knn kan haves ved
det levende Samfund med Gud, som er Hellig-

hedens og Kasrlighedens eneste Kilde. Msket
er altsaa som gudbilledligt skabt til at leve af

og i Guds Kterlighed, til at elske ham igen og
gore Samlivet raellem Mskene indbyrdes til et

Kasrlighedens Samfund, — og til i alt dette at

have et rent Hjerte, som er fremmed for Syn-
den og er Guds Helligheds Afbillede i al sin

Vaeren. Skal Mskets Selvbevidsthed og Selv-

bestemmelse vaere fyldt med dette Indhold, da
maa dets Selvbevidsthed ikke blot vaere en
Bevidsthed om sig selv og sit Forhold til

Verden, men tillige en Bevidsthed om sit

Forhold til Gud (Samvittigheden, Barnebevidst-
heden), og dets Selvbestemmelse maa af Kaer-

lighedens Drift ville det samme, som Gud
vil. Tilstedevaerelsen af G.s Indhold forud-
saetter saaledes et bestandigt Samfund med
Gud, en bestandig Tilforelse fra hans evige

Kilder. Dette Forhold har sit fuldkomne Ud-
tryk i ham, som er G. i dets absolute Fylde
(Kol. 1, 15): han kan intet gore af sig selv,

men Faderen elsker ham og viser ham alt

(Joh. 5, 19—20); dette gaelder da ogsaa Mskene,

der ere skabte i og til Sonnen (Kol. 1, IS) og
saaledes skulle afspejle hans Forhold til Fa-
deren. — G.s inderste Vaesen er altsaa et For-
hold opad, til Gud; men deri er ogsaa givet

et Forhold nedad og udad: Msket maa ifelge

sit Forhold til Gud staa som Guds Reprsesen-
tant overfor hele den ovrige jordiske Skab-
ning d. e. vsere sat til at herske over Jorden.
Det var naturligvis en Miskendelse af det rette

Forhold, naar Socinianerne og Arminianerne,
ud fra et Gudsbegreb, hvor Vaegten blev lagt

paa Almagten, lod G. gaa op i Herredemmet
over Jorden; det afledede gores her til det
vsesentlige. Men paa den anden Side kan
denne Mskets Herskerstilling ikke udelukkes
fra at here med til G., da dette maa omfatte
hele Mskets Herlighed og praege alle de men-
neskelige Livsforhold. Der gives ingen Form
af menneskelig Virken, hvor ikke Gudsfor-
holdet bor vaere det beherskende. AI sand
menneskelig Udvikling (den sande Humanitet)
har til sin Livsrod Samfundet med og Afhtengig-
heden af Gud ; Lesrivelsen fra Gud er Frihedens
Karikatur, 0delaeggelse af Mskets sande Vaesen.
Ingen nok saa udviklet menneskelig Kultur
kan her give Erstatning. Msket er ikke skabt
til at vaere sin egen Herre, men til at have
sit Vaesens Norm i Gad. >Humanitet uden
Divinitet bliver Bestialitetc. — Gudbilledlig-
heden er ifelge Sagens Natur en Bestemmelse
ved Mskets aandelige Side; thi Gud erAand,
og Aanden er det herskende i Msket; kun en
udskejende antropomorfistisk Betragtning (An-
dianerne I, 170) har kunnet sage Mskets Gud-
billedlighed vtesentligi dets Legem lighed. Paa
den anden Side kan Legemet ikke vaere uden
Forhold til Gudbilledligheden, men er middel-
bart delagtig i den; thi Legemet er Bollg og
Redskab for den gudbilledlige Aand og Afbillede
af Mskets aandelige Personlighed. — I G. Ugger
endelig Mskets personlige Udodelighed;thiet
Vaesen, der er skabt til at dele Gnds evige Liva-
indhold, hans Hellighed og Kaerlighed, med
ham, maa som saadant vaere skabt til evig Eksi-
stens (Luk. 20, 38); det kan undlade at virke-
liggore sin religios-saedelige Bestemmelse ; men
det kan ikke undfly den guddommelige For-
dring, som ligger udtrykt i den medskabte
Udodelighed, der da bliver it med evig Usalig-
hed. Dette er ferst og fremmest indlysende
for Menneskesjaelens Vedkommende. Men Sjael

og Legeme here" sammen i den menneskelige
Personlighed som en aandslegemlig Helhed;
derfor kan det ikke Iigge i Mskets oprindelige
Bestemmelse eller i dets harmoniske Udvik-
ling, at Sjael og Legeme skulle adskilles; men
begge ere skabte til at vaere evigt forenede.

Denne Udvikling af G.s Indhold stemmer
med de Anrydninger, Skriften giver til Begrebets
rette Forstaaelse. Skriften opholder sig ikke
ved Personlighedens formelle Bestemmelser,
at Msket er et selvbevidst og selvbestemmende
Vaesen, men bevaeger sig om G.s Indhold, dear
ganske vist forudsaetter hine ; det blotte Person-
lighedsbegreb spiller overhovedet ikke i Skriften
den Rolle som i Nutidens Bevidsthed ; Skriften
taler hverken om Gud eller Mske 1 abstrakte
Personbetegnelser, men fremstiller dem i deres
konkrete Vaesensbestemmelser og i deres mang-
foldige Egenskaber. I Grundstedet 1 Mos. 1, 26
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siges kun, at God skabte Msket >i sit Billede,

efter sin Lighed*, uden at der gives nogen
Forklaring af disse Ords Betydning. Tilfej-

elseo >og de sknlle herske over Havets Fisk
og over Himlens Fugle og over al Jorden* vil

ikke give en udtemmende Forklaring, men ud-
trykke den Stilling, Msket paa Grund af sin

Gudbilledlighed kommer til at indtage overfor

de ovrige jordiske Skabninger. Det er ofte

fonagt at sastte en Indholdsforskel mellem
Grundtekstens to Udtryk: Billede (zelem, tlxuv,

imago) og Lighed (d'tnuth, ifutfoimt, timilitudo),

eaten saaledes, at > Billede « skulde betegne

Fornuften og den frie Viye, >Lighed < det

religias-ssedelige lndhold, eller saaledes, at

> Billede* skulde betyde det fra Begyndelsen
tilstedevserende, >Lighed < det, der skulde naas
gennem Udvlkllng. Men det er klart af andre
Steder, hvor et enkelt af de to Udtryk staar

alene for at betegne det hele (1 Mos. 1, 27;

5, 1; 9, 6; Jak. 3, 9; 1 Kor. 11, 7), at de ere

identiske af lndhold, kun at det ene er det

konkrete Udtryk (Afbillede af Gud), det andet
det abstrakte (Lighed med Gud) ; Dobbeltheden
skal kun Ijene til at forstserke Lighedens Frem-
hnvelse. Hvor Skriften taler om G.s lndhold,

fremluever den snart den ene, snart den anden
Side. 1 Kor. 11, 7, hvor G. sserligt tilhegges

Manden, hentydes der til Herredommet over
Jorden; Jak. 3, 9 slgtes der til, at Msket er
skabt til Delagtighed i Guds Velsignelse, saa

at ingen tor forbande det Ef. 4, 24 og Kol.

3, 10 siges, at det genfedte Mske er skabt efter

Gods Billede, og at det som saadant har til

sit lndhold dels den Retferdighed og Hellig-

hed, som virkes af den i Kristus aabenbarede
Sandhed, dels det Kendskab til Gud, som frem-
gaar af Erfaringslivet i Samfundet med ham.
Heri er G.s dybeste V«sen udtalt. —

Efter Udviklingen af G.s Begreb og lndhold
staar det tilbage at sparge om Stadierne i dets

Virkeliggorelse. Navnlig 2 Spergsmaa) frem-
stille sig for Betragtningen: 1) Var G. virke-

liggjort i Msket allerede ved dets Skabelse,

saa at der kan tales om en oprindelig Fuld-
kommenhed for Syndefaldet, eller har Mskets
Tilstand fra Begyndelsen staaet paa et aande-
ligt Nulpunkt, saa at G. ferst skulde frem-
komme som Resultat af Mskets egen Udvik-
ling? 2) Er G. tabt ved Syndefaldet, eller er

det endnn til Stede hos Msket i Syndighedstil-

standen?

Sporgsmaalet om Mskets oprindelige Tilstand

kunde synes orkeslost, da denne Tilstand i

alle Tilfaslde nn er forsvunden. Alligevel har
det en uafviselig Interesse for den rette For-
staaelse af vor nuvasrende Syndighed. Thi
Synden kommer til at staa i et ganske andet
Lys, hvis den betragtes som liggende i Mske-
naturen fra Begyndelsen, end hvis den er en
Forvanskning af Mskenaturen, opstaaet ved et

Syndefald. I forste Tiifffilde kommer man ind
paa en Tankegang, der strider mod Krdm.s
Vtesen : Synden bliver et uundgaaeligt Moment
1 Mskets Udvikling; Gud bliver direkte eller

indirekteSyndensOphav; MsketsSkyld svcekkes,

og Synderen maa vsesentlig blive Genstand for

Gods Medynk, ikke for hans Vrede. Denne
Betragtning er raadende i den nyere Tids Na-
turalisme, der vil opfattc Mskeslsegtens Udvik-

ling som en sukcessiv Fremskriden fra det lavere

til det hejere, fra Barbari til Kultur i be-

standig tiltagende Hurtighed. Msket skal vasre

begyndt i en dyrisk Raahedstilstand, bundet
i sine blinde Instinkter og sanselige Drifter,

fra hvis Herredemme det efternaanden ved
Fornuftens og Viljeus Opvaagnen skulde fri-

gore sig. Skriftens Tale om en oprindelig fuld-

komnere Tilstand og et derefter felgende Synde-
fald forklares som en Myte; hvad der gentager

sig gennem Tiderne i ethvert Mskes Liv, at

det ser tilbage til sin Barndomstid som en
Uskyldighedsperiode i Sammenligning med den
voksne Alder, har i disse Fortsllinger antaget

Skikkelse af en enkelt Begivenhed, der skal

have tildraget sig en Gang for alle i Mske-
slaegtens Historie. Schiller, Fichte og Hegel
betegne det saakaldte Syndefald som et nuegtlgt

Fremskridt i Mskets Fornuftudvikling, — som
den lykkelige Begivenhed, hvormed Msket be-

gynder at frigere sig fra Naturdriftens Herre-
demme, begynder at gaa over fra en dyrisk

til en menneskelig Tilvierelse. Dette har faaet

sin stasrkeste Udforelse i den moderne Evolu-
tionsteori, ifolge hvilken Msket baade efter

Sjsel og Legeme skal have udviklet sig af en
af de hejeste Dyreformer. Indenfor Teolo-

gien er hln Grundbetragtning, der inddrager
Synden i Mskets oprindelige Tilstand, gjort

gaeldende af Schleiermacher : Mskets medskabte
Fuldkommenhed maa ikke forstaas som en
forbigangen Tilstand, der er ophert ved et

Fald, men er det gennem alle Tider tilstede-

vserende religiose AnUeg, Evnen til ved den
menneskelige Organisme at naa op til de Selv-

bevidsthedstilstande, i hvilke Gudsbevidstheden
kan virkeliggere sig. Denne medskabte Fuld-

kommenhed har ikke vasret tilstede i sasrlig

Grad i Mskeslsegtens ferste Tid ; tvsertimod maa
ifolge Sagens Natur den menneskelige Udvik-
ling begynde med, at Kodet, den sanselige

Bevidsthed, har Forspring for Aanden, for

Gudsbevidstheden; den forste Skabelse er ufuld-

kommen og venter paa sin Fuldkommengorelse
ved den anden Skabelse, Forlesningen i Kristus.

Den samme Betragtning deles f. E. af R. Rothe.

Ritschl finder i Talen om Mskets oprindelige

Fuldkommenhed kun en Foruddatering af det

kr. Livsideal.

Anderledes opfatter Pelagianismen og efter

den Socinianismen og Rationalismen Mskets
oprindelige, medskabte Tilstand: ikke som en
uren, men som en indholdsles, der hverken i

religios eller etisk Henseende havde nogen be-

stemt Retning (at tine virtute, sic sine vitio);

Msket er skabt med Fornuft og Frihed (formel

Valgfrihed) til at vselge mellem godt og ondt;

derved skulde det arbejde sig op til at ligne

Gud ogsaa i etisk Henseende. Disse Evner
har Msket beholdt ogsaa efter Syndefaldet.

En saadan Laere passer ganske ind i den pela-

gianske Helhedsbetragtning ; den mangier en
alvorlig Syndsbevidsthed og tlUsegger Msket
Evne til selv at virkeliggore sin Bestemmelse
i Stedet for at forstaa, at al Mskets Kraft ud-
springer af Samfundet med den sig meddel-
ende Gud. Enhver dybere Antropologi maa
forkaste den Lasre, at Mskenaturen i sig selv

fra Guds Haaud er indifferent i aandelig Hen-
seende (tabula rasa). Hvis Mskenaturen ikke
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bar i sig Retningen hen imod det sande og
gode, vilde den aldrig kunne naa virkelig Hvile

og Tilfredsstillelse. Vor Erkendelse kunde da
kun komme i et udvortes Forhold til sin Gen-
stand, ikke erkende Sandhedens tvingende Magt.

Vor Vilje vilde da i og for sig kunne befinde

sig lige vel ved at afvise og ved at folge Idealet.

Og hvis der ikke i vort inderste Vaesen var

indplantet en Retning hen imod Gud, hvis vi

ikke i denne Betydning vare skabte til ham,
vilde Gndsforholdet ikke kunne give Sjaelen

den dybe GUede og Fred. Sandhedens, Saede-

lighedsidealets og Gudsforholdets Indplantelse

i Msket fra Begyndelsen er Betingelsen for, at

Msket kan faa nogen virkelig aandelig Ejen-

dom. Mskets aandelige Liv begynder ikke i

Tomhed, med lige Mulighed til alt, men med
en bestemt iboende Retning, der har Spire-

kraft og Drift hen imod sin Fuldendelse. Dette

gaelder i Aandens ligesom i Naturens Verden.

>Adam var ikke blot skabt med Forstand og

Vilje, men med en saadan Forstand og en saa-

dan Vilje, at han denned forstod Gud og vilde,

hvad Gud vil< (Luther).

Paa ejendommelig Maade er den rational-

istiske Anskuelse paa dette Punkt optagen af

Romerk. Den indifferente, indholdslese Til-

stand skal vaere Mskets egentlige Natur (pura
naturalia), men dertil har Gud fojet det relig.-

saedelige Indhold som en overnaturlig Gave
(donum superadditum). Om denne Tilfejelse

er sket samtidigt med eller efter Skabelsen,

lader K.laeren ubestemt ; de fleste Dogmatikere
haelde til den ferste Betragtning ; men Sporgs-

maalet er uvaesentligt overfor den faelles Grund-
anskuelse, som er tilstede baade i Tridentinum

og i den rom. Katekisme, og som Dogmatikeren
Rob. Bellarmin har givet et klart Udtryk i

folgende Laere : Den egentlige Mskenatur (para
naturalia) bestaar paa den ene Side i den
sanselige Natur med dens Drifter (concupis-

centia), paa den anden Side i Fornuften og
den frie Vijje, Evnen til at kende Gud og op-

fylde hans Bud; denne hejere Natur skulde

holde den sanselige Natur i Tomme og for-

maaede det ogsaa, om end med Kamp og uhyre
Vanskelighed. For nu at lette Msket Kampen
og Opnaaelsen af dets Maal tllfojede Gud den
overnaturlige Gave, (don. superadd.), den op-

rindelige Retfaerdighed (justitia originalis), som
bestod i Hellighed, Retfaerdighed, Samfund med
Gud, Herredammet over Skabningen og Udode-
lighed. Ved Faldet mistede Msket denne over-

naturlige Gave, men hvad der herer til selve

Naturen, forbliver vaesentlig uforandret. Msket
synker altsaa ved Faldet tilbage til status puro-
rum naturalium med den iboende Strid mellem
Naturens sanselige og aandelige Side. — Denne
Laere staar i naje Sammenhseng med hele den
rom. Frelsesleere og er opstillet for at tjene

denne. 1) Det mekaniske Forhold, her saettes

mellem Natur og Naade, er gennemgaaende i

hele den romerske Krdmsanskuelse. Naaden
er udenfra tillagt Msket, kan udvortes mistes

og atter udvortes skaenkes; den mistede Gave
tilfores mekanisk og magisk gennem K.s Naade-
midler, uden at der kraves nogen Receptivitet

af virkelig aandelig Art Her miskendes, at

den sande Mskenatur er den, der er gennem

-

trtengt af Naaden ; Gndsforholdet er ikke noget,

der ligger udenfor Mskenaturen, men det udger
dens inderste Vaesen. 2) Romerk.s mserkelige

Forening af pelagianske og augustinake Ele-
menter har i denne Laere sit antropologiske
Grundlag. Naar det faldne Mske endnu har
bevaret den oprindelige Naturs Evner ufor-
vanskede, saa er det i sin Orden, at der kan
tales staerke Ord om Mskets Kraft til at op-
fylde Guds Vilje; paa den anden Side prises

Naadens Storhed, der baade fra Begyndelsen
havde bragt og nu gennem K. bringer den
overnaturlige Hjaelp. 3) Laeren om, at Mske-
naturen ikke er skabt med en iboende Ret-
ning, men med formel Valgfrihed og Handle

-

evne, er Grundlaget for den atomistiske Be-
tragtning, der lader Mskets Helliggorelsesliv

faide ud i lutter Enkeltheder. 4) Den op-
rindelige Splid mellem Mskets sanselige Drifter

og dets Fornuft og Vilje svaekker Erkendelsen
af Syndens etiske Karakter og hindrer Erkend-
elsen af Legemlighedens rette Stilling under
Heliiggorelsen.

Overfor disse Vildfarelser fremhaever Prote-
stantismen, at Mskets medskabte Tilstand inde-
holdt den livskraftige Begyndelse til alt, hvad det
var bestemt til at blive, den gode Retning hen
imod Gud og hans Vilje. Alligevel kan denne
medskabte Tilstand ikke vaere Virkeliggerelsen
af Mskets Ideal (1 Kor. 15, 45 f.). Begyndelsen
maa vaere en saadan, at den krsever Udvik-
ling og Fremskridt, samtidig med, at den an-
viser den sande og sunde Retning (1 Mos. 1,31).
Hvis der ikke var Plads baade for det intellek-

tuelle Arbejde og for den etiske Frihedsudvik-
ling, kunde der ikke fremkomme et virkeligt

Personlighedsliv. Thi et Personlighedsliv er
kun til Stede, naar der er foregaaet et Friheds-
valg, naar Viljen har gjort sig til Subjekt for
de medskabte Krcefters Brug. Personligheden
kan ikke nejes med at forefinde sig selv som
et givet, men maa tage sig selv, sit Forhold
til Gud og til Verden i Besiddelse. Saa laenge

Msket ikke har gennemgaaet Prevelsen, kan
den iboende rellg.-saedelige Retning kun vaere

en ureflekteret og umiddelbar. Derfor betegner
Luther Adams Tilstand far Faldet som Barnets
Uskyldighed, der skulde aftases af Mandens.
Mskesjaelen har som uvilkaarlige Livsytringer
baaret i sig Forstaaelse af Guds Ord og Vilje

(1 Mos. 2, 16—17; 3, 2—3), Tillid og Kwrlig-

hed til ham og Lydighed imod ham, hvortil

endnu kom et umiddelbart Klarblik paa den
omgivende Skabning (1 Mos. 2, 19 f.\ — men
alt dette uden Bevidsthed om Forskellen mellem
godt og ondt (2, 17; 3, 5), altsaa netop i en
barnlig Umyndighedstilstand (5 Mos. 1, 39),

hvor Refleksionen endnu ikke var vaagnet, men
hvor alt ligesom fulgte af sig selv. Mskets Na-
tur indeholdt ikke urene Tilskyndelser, som
kunde friste til Synd (1 Mos. 2, 25), og dets

Legemlighed skulde, skent dannet af forknenke-
ligt Stof (1 Mos. 2, 7), have naaet Forklarelsen

uden at gaa igennem Deden (1 Mos. 3, 22;
Legemets posse non mori skulde vaere blevet

til non posse mori). Mskeslaegtens Begyndelses-
tilstand maa altsaa opfattes som ei med Maalet
i Henseende til Indhold og Retning, men som
forskelligt fra Maalet i Henseende til UdVik-
ling. Msket er skabt paa en Gang i og til

Gudbilledligheden; G. er fra Begyndelsen til
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Stede som Gads Gare, men tillige som Mskets
Opgave. Dette har faaet sit traeffeade Udtryk
i Apologien til den augsb. Bek. (S. 53—54):
>Den oprindelige Retfierdighed skulde indeholde

ikke blot en ligelig Blanding af Legemets Egen-
skaber, men ogsaa folgende Gaver: en sikrere

Kondskab om Gud, Gudsfrygt og Tlllld til Gud
eller i det mindste den rigtige Retning og Beskaf-

fenhed og Evnen til at tilvejebringe disse Tinge.

For at blive tro mod dette Standpunkt, bor
man om Mskets oprindelige Tilstand bruge Be-
tegnelser, som udtrykke baade at den gode
Retning er til Stede, og at den kun er til Stede
som den indholdsrige og spirekraftige Begynd-
else. >Uskyldighedstllstandenc er en for svag
Betegnelse, da den kun udtrykker det negative,

at Msket ikke har gjort sig skyldigt i Synd,
men ikke det positive, at det har sit Maal
indplantet i sig. Kirkelseren bruger hyppigst
Betegnelserne »den oprindelige Retfierdighed

(justitia originalis)* eller >den medskabte Hel-
lighedt ; de vilde vaere vildledende, hvis Ret-
fierdigbed og Hellighed forstodes i den Betyd-
ning, hvori de bruges om den personlige Hellig-

gerelsestilstand ; men de have deres Ret, naar
de forstaas om det Gudsforhold og den Ren-
hed, som er Helliggorelsens Udgangspunkt, en
Betydning, der er berettiget udaf den bibelske

Sprogbrug (1 Kor. 6, 11). Mest vejledende er
vel den ligeledes af Kirkelseren hyppigt brugte
Betegnelse ttatus integritatis d. e. den Tilstand,

da Mskets Vsesen endnu var til Stede i ufor-

dservet Renhed, den uforstyrrede normale Be-
gyndelse, da Msket stod i det uvilkaarlige Til-

lids-, Kterligheds-og Lydighedsforhold til Gud.—
Vi vende os tilsidst til Sporgsmaalet om

Syndefaldets Virkning paa Mskets Gudbilled-
lighed: hvorvidt det faldne Mske har mistet G.
eller endnu besidder det. Spergsmaalet staar i

neje Forbindelse med Opfattelsen af Syndens
Magt i Mskenaturen. Fra den ene Side hares
den Paastand, at G. er bevaret vtesentlig ufor-

andret, — en Paastand, der hviler paa den
urigtige Forudseetning, at G. kun bestaar i de
formelt-personlige, intellektuelt-fysiske Fortrin,

som Msket altid vil beholde fremfor de evrige

jordiske Skabninger. Fra den anden Side heevdes,

at G. er mistet ved Syndefaldet; denne Paastand
hviler paa en Sammenblanding af G. og >den
oprindelige Retfserdighed< (Konkordieformlen
p. 640 § 10); det miskendes, at den oprinde-
lige Retferdighedstilstand var G.s normale Be-
gyndelsesstadium i relig.-ssedelig Henseende,
men ikke ndtommer det til Grand liggende
G. selv. Man kunde forsoge at forlige de
modsatte Paastande ved at sige, at Msket
har bevaret G. i videre Forstand (late dicta)

': Fornuft og fri Vilje, men at det har mistet
det i snsevrere Forstand (stride dicta) a: dets

relig.-etiske Indhold. Saaledes de gamle luth.

Dogmatikere. Men en saadan udvortes Deling
lader sig ikke gennemfore. Vistnok har Faldet
mest indgribende berert det relig.-etiske, idet

det har forstyrret og odelagt Mskets Forhold
til Gud og nans Vilje. Men alligevel er For-
holdet ikke dette, at det intellektuelt-fysiske

er forblevet uberert; Erfaringen lserer os til-

fulde, at ogsaa Erkendelsen og Viljesfriheden
er svaekket ved Synden. Heller ikke er For-
holdet det, at Msket, idet det ved Syndefaldet

Kkko-L»k8»koQ fur Norton, n.

er blevet gennemtrtengt af Egenkterlighed og
ond Begser, har mistet sit relig.-stedelige Anheg;
det har endnu bevaret en Samvittighed og en
Trang til Gud, som ikke lader det flnde Fred
og Hviie i Sjaelen, ferend det er kommet i

Samfund med ham. Saaledes gselder det om
G. som Helhed, at det er forstyrret og for-

vansket, men ikke udslettet ved Syndefaldet.
Deri forenes Skriftens Udsagn, som paa den
ene Side tale om G. som bevaret (1 Mos. 9, 6

;

1 Kor. 11, 7; Jak. 3, 9) og paa den anden Side
tale om Genfadelsen som dets Fornyelse (Ef.

4, 24; Kol. 3, 10). Den skriftmsessige Betragt-
ning er, at G. var til Stede for Syndefaldet i

sit normale Begyndelsesstadium, at det efter

sin Forstyrrelse ved Syndefaldet fornyes ved
Genfedelsen, udfolder sig i Helliggorelsen (Mt.
5, 48; Ef. 5, 1) og naar sin Fuldendelse i

Herliggorelsen (1 Joh. 3, 2). (M. Pfannenstiel,
Om gudsbelatet. En dogmatisk-etisk under-
sakning pa de lutherska bekannelsesskrifternas
omrade. Lunds univ.' arsskrift XXXIII, 1897;
O. Zockler, Die Lehre vom Urstand des Men-
schen, geschichtlich u. dogmat.-apologet. unter-
sucht, Gutersloh 1879; R. Ruetschi, Geschichte
u. Kritik der Lehre von der ursprunglichen
Vollkommenkeit, Leiden 1881). P. M.
Gudsdom eller Ordal (af angelsachsisk

:

ord&l = Urtheil; lat: judicium Dei; oldnord.:
tkirsl = Rensning), en Handling, hvorved Guds
umiddelbare Indgriben til Vidnesbyrd for en
uskyldig antages at maatte finde Sted, har i

lange Tider, isaer i Middelalderen, spillet en
Rolle som Uskyldsbevis ved Rettergang.
Oprindelsen er ukendt, men ligesom Troen paa
Guddommens Vsernen om Retfaerdighed og
Magt og Vilje til at haandhaeve den, er almen-
menneskelig, Andes der Vidnesbyrd om G. hos
mangfoldige Folkeslag, hvor Samfundslivets
Former endnu ere uudviklede, eller Retslivet
stserkt knyttet til et forholdsvis barnligt reli-

giest Standpunkt. Ganske med Urette har man
tidligere segt Oprindelsen til G. i et rom.-kat.
Prsestebedrag. Selv hos ret hejtstaaende Old-
tidsfolk Andes G. (hos Joderne kendes kun et

forbigaaende Eks., jvfr. det >beske Vandc 4.

Mos. 5, 11 f.), og hos lavtstaaende Nutidsfolk
er dette Procesmiddel velkendt. At Troen paa
Guds umiddelbare Indgriben og Styrelse med
Rette tolker og nsevner visse Tilfselde af Straf
som Guds Dom (jvfr. f. E. Ap. G. 5) har intet

med G. at gore, heller ikke har Lodkastningen
i Almindelighed (i N. T. Ap. G. 1, 26) G.mens
sterlige Prseg, og i den seldste kr. K. er der ikke
Vidnesbyrd em G.mens retslige Anvendelse.
Naar G. derfor i de germanske Folk kom til

at spille en saa fremtrsedende Rolle, ligger det
naennest at antage, at den har seldgammel
Haevd, selv om Sydgermanerne og Nordens
Folk forst synes at kende den efter deres
Beroring med Krdm.
At den kr. K.s Maend imidlertid allerede i

9. Aarh. optog G. i kirkl. Rettergang, skabte
saerlige Former for G. (Korspreve, Nadverprove)
og omgav dem med en Kreds af liturgiske

Former, er sikkert; men Bestraebelser for at ind-

sknenke G.mens Brag, som subsidiaer, til Nods-
tilfaelde, hvor aim. Rettergang forekom upaa-
lidelig, og for at ssette Grasnser for dens over-

troiske Brag, fremkom ogsaa (principiel For-
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290 Gudsdom — Gudsfred.

demmelse udtalte allerede Agobard af Lyon,
se d. Art), og, naar undtages visse Formers
sejge Liv, led der snart Advarsler og ligefremme
Forbud fra K.s Msend (isser Hildebrandinerne)

mod den Fristelse af Gnd, som G.menes egen-

msegtige Paakaldelse af Gnds Indgriben var (isser

fra 12. Aarh.; bestemt Forbud mod Prsesters

Medvirken paa Laterankonciliet 1215). G.men,

der i visse Tilfselde, naar Beviset mislykkes, i sig

indeslutter Straffen, er dels ensidig, dels tvesidig.

Sserlig mod sidstnsevnte Form (Tvekamp) ret-

tede K. tidlig Angreb. Blandt de mest gaengse

Former kan naevnes: I Id proven (probatioper

ignem, isser Jaernbyrd: den anklagede bar et

Stykke gledende Jasrn eller gik visse Skridt

over gledende Plovjsern ; Haandens eller Fodens
uskadte Tilstand var Vidnesbyrd om Ret; an-

vendt i Danmark allerede under Harald Blaatand,

i Norge oftere under Kongestridighederne; for-

budt begge Steder for Midten af 13. Aarh.),

Korspreven (Modstanderne stillede sig med
udrakte Arme op mod et Kors; den, hvis Arme
forst sank eller rystede, var skyldig; allerede

Ludvig d. fromme forkastede den som ukriste-

lig), Vandproven (baade judicium aquae fri-

gidee, ligeledes forgaeves forbudt allerede af Lud-
vig d. fromme: en Nedkastning i koldt Vand,
hvor det, at man fled, vidnede om, at det

rene Vand ikke taalte det urene i sig, eller at

Trolddomsmidler hsevede de ssedvanlige natur-

lige Love ved Hidferelse af en sserlig fysisk

Tilstand — brugt endnu i moderne Tid ved
de modbydelige Hekseprocesser — og Ked el-

fang, hvor man optog en Genstand af det

koghede Vand), Prevebidden (judicium offas,

panit adjuratce, casibrodeum, hvor den mis-

lykkede Nedslugning af et Indviet Stykke Bred
og Ost var Tegn paa Skyld) og den sserlig

for Gejstlige anvendte Nadverprove (purgatio

per eucharistiam, hvor Sygdom eller Ded efter

Kommunionen var Skyld tegn). Ogsaa L o d d e t

brugtes. — En sserlig Rolle har Baarepreven
(cruentatio) spillet i Rettergangen. Heller ikke

dens forste Fremtraeden (i 12. Aarh. omtales
den i Artur-Romanerne) tyder paa kirkelig Op-
rindelse. Efter den opriudelige Forstaaelse var

den ikke en G., thi det opfattedes ikke som
et Mirakel, at Liget blodte, naar Morderen
fortes til det eller traadte det naer, men som
en Naturlov, der forklaredes paa forskellig Vis

af Folket og de lasrde, der heller ikke tvivlede

om, at den fandt Sted. Fra Midten af 13.

Aarh. betragtede dog ogsaa K.s Msend Baare-

preven som G., men da K. dengang stillede

sig afvisende overfor G., begyndte man ikke

denne Handling, som man havde gjort ved
andre, med en Messe med Kommunion, og den
blev ikke heller udstyret med de saerlige litur-

giske Formularer (adjuratio hominis, Besvserg-

elsen om at tale sandt, Eksorcismen af de onde
Aander bort fra Ordal-EIementerne, samt bene-

dictio og conjuratio, Indvielsen af Elementerne
til Brug ved denne Tjeneste i Guds Navn samt
Guds Anraabelse). Om end Tanken om Baare-

preven som en G. stadig holdt sig (findes ogsaa

hos Reformatorerne), herer derfor denne Skik,

saavel som >Heksesvemningen<, hvor det ogsaa
antoges for en Hgefrem fysisk Lov, at Legemet
ikke sank, og hvor vi heller ikke mode kirke-

ligt Ceremoniel, ikke til G. i egentlig Forstand.

Medens de fleste G.me forsvandt i 14.—15. Aarh.,
holdt netop saadanne Former som Baarepreve
og Heksesvemning (siden ogsaa Heksevejning),
der kun indirekte have K.s Sanktion eller i

alt Fald ikke foretoges med dens saerlige Skikke,
sig laenge paa Grand af folkelig Overtro og den
barnlige Naturopfattelse, og i den moderne Tids
Hekseprocesser (sed. Art.) oplevede >G.mene< en
Slags Renaissance i protestantisk Rettergang.
Et stort retsligt Fremskridt var vel ikke de
raa Torturundersegelser, hvormed Juristernc
efterhaanden a fleste de lidet betryggende G.me
(Dahn, Studien zur Gesch. der german. Gottes-

urtheile, 1857; Planck, Das dentsche Gerichts-

verfahren im Mittelalter II, 1879; Kaegi, Alter
u. Herkunft des germ. Gottesurteils, 1887;
Patetta, Le ordalie, 1890; C. V. Christensen,
Baarepreven, 1900). J. O. A.
Gndsfred (pax s. treuga Dei, Trewa, treat

de Dieu o: Vaabenstilstand) kaldes de Paabud,
som ved K.s Bestrebelser for Fredssagen (II,

112) fremkom isser siden 11. Aarh., og hvis
Formaal var at indskraenke de Landefejder og
den herskende Selvtsegt, der hele Middelalderen
igennem som Felge af de gammelgermanske
Retsgrundsaetninger var Samfundslivets For-
dterv. Udgangspunktet for disse Forseg paa.

at give det borgerlige Liv et dybere ndvortes
Praeg af de kristelige Idealer og derigennem
psedagogfsk lede til en inderligere Tilegnelse
af Kserlighedsbudet, udgik fra Frankrig. Siden
990 indgik man i Syd- og Mellemfrankrig For-
pligtelser, der paa en vis begrsenset Tid for-

bandt visse i Ed tagne Msend til at anerkende
sserlige, isaer kirkelige, Ejendommes og visse

Samfuudsklassers varige Fredshelg (de kirkelige-

lige Bygninger og andre Besiddelser, Klerke og
Mnnke, Kvinder, Pilegrimme, Kebmaend, Bender
og deres Ejendom). En videre Udvidelse af
disse Bestrebelser var den G., der til Stadighed
helligede visse Dage og Tider, saaledes at Fejde
paa dem straffedes som saerlig Knenkelse af
Guds Lov. Det var isaer den beremte Abbed
Odilo fra Cluny (se d. Art), der o. 1040 vakte
Begejstring for G. i Frankrig, og snart for-

plantede Bevaegelsen sig til de religiest vakte
Kredse i Landene mod N., S. og V. — Koncilier

fastslog G.en, og den verdslige Magt stettede Be-
strsebelserne, der saaledes bleve en Slags udvidet
Kongsfred (Mainzer-Synoden 1085: conttitatio

pads Dei Henrici IV imperaloris). Ved Pave-
demmets Medvirkning hsevedes G.en fra at vaere-

Forpligtelse for de sserlig beedigede til at vaere

en almengyldig Kirkelov (Urban II paa Synoden
i Clermont 1095, fornyet paa Lateranmederne
1123, 39, 79). — Udgangspunktet er den aeld-

gamle kirkelige Ugebetragtning, idet man —
udover Sendagshelgen (fra Lerdag Aften tn
Mandag Morgen) — >bandt< de ved Herrens
Lidelse, Ded og Opstandelse helligede Dage
(Onsdag Aften til Mandag Morgen), men her-

til fejedes snart Kirkeaarets Hejtidstider (Faste-

tiden med Paaske, Advent med Juletid samt
enkelte Helgendage). Efter 3dobbelt forgaeves

Formaning fulgte Ekskommunlkation, Penge-
bede eller Godskonfiskering. Skent G. endnu
langt senere af og til bekrseftes enkelte Steder,

optoges dog siden 13. Aarh. de uigennemferlige

Bestrsebelser isaer paa det Grundlag, at Fyrst-

erne paabed Landefred paa en vis Rsekke
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Aar. Med Kejsermagtens Styrke stod og faldt

disse Fredspaalaeg i det rom. Rige, og de prak-

tiske Folger af G.en saavel som af Landefreden
blev, som rimeligt var, i det hele afhaengige

af det religiose og sociale Livs Styrke. Om
Gennemferelse af >evig< Landefred se Freds-
sagen (Kluckhohn, Gescb. des Gottesfriedens,

1857; Haberti, Rechtsgesch der Gottesfr. u.

L&ndfrieden I, 1892; Dahn, Fehdegangu. Rechts-

gang der Germanen, 1877 ; Semichon, La paix et

la treve de Dlen, I—II, 1869). J. O. A.
Gads Moder, se Maria.

Gads Ord, se Skrift, den hellige.

Gads Rige, >j fiaatktCa tov 9ioi, er et for

N. T. ejendommeligt Udtryk. Den deri lig-

gende Tanke om Gud som Konge Andes dog
ofte i G. T. Han er her ferst og fremmest
Israels Konge, men tillige den, hvis Magt
stnekker sig over hele Verden. Hertil knytter
sig den af Profeterne naerede Forventning, at

denne Israels Gnds Overmagt over Verden en-

gang vil trsede synlig og herlig frem, men
dette nationale Haab er etisk betinget 3: for-

enet med Forkyndelsen af Straffedommen over
Folket, for saa vidt det ikke omvender sig.

Indenfor denne Forventning rummes ogsaa
Haabetomden messianske Konge, Davids-
sennen, gennem hvem Gnd vil oprette Israel

Riget. Det er paa Basis af denne Forventning, at

Jesn Forkyndelse af Gnds Rige maa anskues. I

Stedet for den af Profeterne hsevdede etiske

Betingethed, var der imidlertid i Sammen-
haeng med Folkets Udvikling fra Profeterne til

Loven efter Eksllet, traadt en ydre religias

Betingethed, nemlig den ydre korrekte Over-
holdelse af Lovens Bud. I Kraft heraf
klyngede man sig til Haabet om Mcssias-
tidens Frembrud, som den apokalyptiske Li-

teratur efter Daniel skildrede i staerke Farver,
og bar sikkert ogsaa samlet dette Haab i Ud-
trykket >Guds Rige<, da Forkyndelsen af dettes

Frembrud i Johannes Dobers og Jesu Mund
straks saetter Folkeskarerne i Bevaegelse. Men
idet Johannes Dobers Forkyndelse af Guds-
rigets Komme bliver en Omvendelsesprrediken
(Mt. 3 og Parallelsteder), gaar han altsaa til-

lage til Profeternes Standpunkt og bliver der-
ved Profetiens Fnldendelse og Jesu Vejbereder,
idet han proklamerer den afgorende Mod-
satning, hvori Jesu Forkyndelse af Guds Rige
maa komme til at staa til den davaerende fari-

saiske Forventning.
Undersoge vi nn N. T.s Sprogbrug, stade vi

ferst indenfor de synoptiske Evang. paa den
nuerkelige Forskel, at medens Mk. og Lk.
overalt benytter Udtrykket: »G.s R.<, flnde vi

hos Mt. gennemgaaende Betegnelsen: Himme-
riges Rige, ij jlaoiUia iw ovQayioy (kun 12,28;
19, 24; 21, 31. 43 >G.s R.<). Det for begge Form-
ler fajlles Ord jlaatUla kan baade betyde den
kongellge Magt og Vasrdighed (saaledes hyppig
i LXX, men sjaeldent i N. T. udenfor Joh.
Aab.) og Kongerige. Om Betydningen af >Him-
meriges Rige< er man uenig, idet nogle mener
(se SchOrer i >Jahrb. f. prot. Theol.< 1876) at

>Himlene< er en Omskrivning for >den, der
er i Himlene<, medens andre deri ser en Be-
tegnelse for Rlgets Udspring og Vassen. Hvor-
vidt Jesus virkelig har brugt begge Betegn-
elser (hvad vistnok er det rimeligste) eller kun

den ene og da hvilken, er ligeledes omstridt
Sikkert er imidlertid, at Riget, dets Komme
og Indhold, efter Synoptikerne er det sammen-
fattende Udtryk for Jesu Forkyndelse, medens
det i paafaldende Grad trader tilbage i de
ovrige nytestl. Skrifter: >G.sR.< kun hos Joh.

(3, 3. 5), Ap. G. (7 Gange) og Paulns (11 Gange).
I Jesu Mund faar Udtrykket imidlertid en

ny og rig Betydning. Medens det tidligere be-
tegnede en udelukkende fremtidig Virkelig-
hed, saa taler Jesus ogsaa om det som naer-

vaerende, ikke blot i den Forstand, at Guds
Riges Goder er preeksisterende til Stede i

Himlen, men det er med ham i nservaerende
virksom Tilstedevaerelse paa Jorden. Vel er
Synspunktet af det fremtidige saa langt fra

forsvnndet hos Jesus, at Guds Rige som Gen-
stand for de troendes Laengsel ogsaa hos ham
er Hovedsagen, og vil (jvfr. 3. Bon i Fadervor)
vsere det for alle Tider. Men at han, der nu
er kommen, ogsaa skal vsere Midtpunktet i

det kommende Rige, har nodvend ig til Folge,

at dette principielt maa vaere til Stede i ham.
Dette er da ogsaa principielt ndtalt Mt. 12,

28; Lk. 17, 21; sml. Mt. 11, 12; jvfr. Lign-
elserne Mk. 4, 26 og Mt 13. Og dette maa
bestemt fastholdes overfor den moderne Skole,

der soger saa vidt muligt at reducere Jesu
Tanker til, hvad hans formentlig udelukkende
apokalyptisk interesserede Samtid sandsynlig
kan have siddet inde med, og derfor har sogt

at bortforklare eller endog ved vilkaarlig >Kri-

tik< bortskaffe de Steder, der udsige G.s R.s
Naervaerelse (saaledes J. Weiss, Der Predigt

Jesu vom Reiche Gottes, Gatt. 1892). Det er

netop Jesu Persons afgorende Betydning, saa-

dan som Jesus selv, ogsaa hos Synoptikerne,
hsevder den, der udvider og omformer Begrebet,

saa at vi ikke blot hare om et fremtidigt G.s
R., der skal frembryde plndseligt og i Herlighed
med den forklarede Menneskesan, men ogsaa
om et nservaerende Rige, der vokser sin stille

Vaekst i Hjerterne. Denne Jesu Midtpunkt-
stilling i Riget viser os tillige den aandelige

Enhed med Joh. Evang.; thi ogsaa her drejer

det sig jo dog om, i hvilken Betydning Jesus

er Konge (18, 37). Derfor kan ogsaa Riget til-

lsegges Jesus (Joh. 18, 36; Kol. 1, 13; Ef. 5, 5;

jvfr. 1 Kor. 15, 24; Rom. 14, 17 f.), og ogsaa

efter Paulus er det baade et kommende (>arve

G.s R.<) og et aandeligt naervaerende (Rom. 14,

17 ; 1 Kor. 4, 20).

Men Jesu Midtpunktstilling i G.s R. betegner

ogsaa en vidtgaaende jEndring i Opfattelsen

af dets Vaesen. Det politisk-nationale Element
deri forsvinder (jvfr. Mt. 8, 11); hans Rige

er ikke af denne Verden (Joh. 18, 37). Det
aandeliggores saadan, at det kan betegne en
rent aandelig indre Virkelighed, nemlig den
Tilstand, hvor Guds Vilje raader (jvfr. Rom.
14, 17). Derfor er Jesus Rigets Konge, fordi han
er det personlige, evige Udtryk for Guds Vilje

(jvfr. Joh. Evang.). Derfor bliver Riget farst

og fremmest det hojeste Gode, som skal sages

farst (Mt. 6, 33) og i Vaerdi overgaar alt andet
(Mt. 13, 44 f.). Det tegges i Hjerterne ved Men-
neskesennens Ord for at vokse derinde (Mt.

13, 1 f.). Og ogsaa som det, der forventes i

Herlighed, er det ferst og fremmest det hojeste

Gode, der skienkes af Faderens Velbehag (Lk.
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12, 32). Men det gives kun til dem, der tillige

soger dets Retfterdighed (Mt. 6, 33). Saaledes

bliver G.s R. tillige det etiske Ideal; i G.s R.

skal der baeres Frugt (Mt. 13), og arbejdes (Mt.

20, 1 f.), alle uretfaerdige udelukkes derfra (der-

for horer Dommen og den endelige Adskillelse

mellem onde og gode med til Skildringerne af

G.s R.). Hermed forbindes ogsaa Forestillingen

om G.sR. som Lonnen (Jvfr. Mt. 25, 34); men
saaledes, at enhver farisaeisk Tanke om en
menneskelig Retsfordring overforGud er bort-

falden (Lk. 17, 10). Derimod maa det siges,

at Tanken om G.s R. som et Samfund er paa-

faldende lidt fremme; vel peges der i nogle Lign-

elser (f. E. Gaestebuds-Lignelserne) paa Faelles-

skabet mellem dem, der skulle arve Gads Rige,

men intet Steds saettes Gads Rige lig med
Menigheden. Her staar vi ved Forklaringen

til, at G.s R.s Begreb trader saa staerkt tilbage

i N. T. udenfor Evangelierne. Menigheden
stifles og udbredes vel ved G.s R.s Forkyndelse
(jvfr. Stederne i Ap. G.), men i Brevene til de
stiftede Menigheder er det ganske naturlig

Menigheden og dens Krav, der trader i forste

Rcekke. Men Grundtanken: at det for enhver
i Menigheden gaelder om at besidde G.s R.s

Kraft og Retfaerdighed og have Jesus til Herre,

er ikke forsvunden.
Vi kunne da sammenfatte dette saaledes:

G.s R. er den Tilstand, bvor Guds Vilje raader,

og som i Kristi Person er principielt til Stede,

som det er den hojeste Salighed at besidde og
det hojeste saedelige Ideal at tilstrabe, som en
Gang med Jesu Genkomst skal bryde frem i

Herlighed og da skaenkes til dem, der som
Jesu Disciple aandelig besad det her og for-

ventede dets Fuldendelse.
Medens man i K.s forste Dage havde mere

Syn for G.sR. som det fremtidige Herligheds-

rige (jvfr. Kiliasmen), hvilket Synspunkt For-
folgelsestiden maatte laegge saerlig nter, saa
indtrader med Statskirkens Dannelse og i

Vesterland vaesentlig med Augustin den Ven-
ding, at G.s R. identificeres med Kirken. Vel
befries Vesterleden ved den skarpe Adskillelse

mellem K. og Staten for den osterlandske By-
santinisme, men den rom.-kat. Grundtanke, at

K. er it med G.s R., betegner en Forvansk-
ning af dette Begreb. Derved bliver det nemlig
atter afhaengigt af en menneskelig Retsordning
(nemlig K.s Organisation), og dets Omraade ind-

snaevres fra at omfatte alle Ytringer af et

kristelig religiost og saedeligt Liv til det kirke-
ligt sanktionerede, hvormed ogsaa fblger en
Indtraengen af falske mystisk-asketiske Livs-

idealer. Det eskatologiske Synspunkt finder

da i Reglen kun Talsmsend hos svaermerske
Retninger. Naturligvis medforer Reformationen,
med dens helt nye Syn paa K. og Krdm.,
faktisk ogsaa en Forandring i Forstaaelsen
af G.s R., som saerlig hos Luther finder sit

Udtryk i en dybere Forstaaelse af Rigets
aandelige Vaesen, en nodvendig Folge af det
grundige Brud med det udvortes Kirkebegreb.
Men Protestantismens nye Tanker finder ikke
deres vtesentlige Udtryk i en Genoptagelse
af Udtrykket G.s R. I den luth. Dogmatik
faar Begrebet kun en meget lidet fremtred-
ende Plads, nemlig som regnum Christi i den
naermere Udvikling af Kristi kongelige Ger-

ning, der skildres som regnum potentice, gratia

og gloria (klart gennemfort hos J. Gerhard,

paa lignende Vis om end i noget anden Betyd-

ning hos Calvin og de reformerte Dogmatikere).

Denne Indsnaevring af Begrebet skyldtes det

maaske, at visse reformatoriske Grundsaetninger

om det jordiske Kalds saedelige Betydning (over-

for Munkeidealet) traadte tilbage under Udvik-

lingens Lab, saa at >G.s R.< paa Pietismens

Tid saerlig kunde bruges om denne Retnings

ensidig religiose Foretagender (i alt Fald blev

det Sprogbrug i Pietismens senere Udvikling^.

Paa reformert Grand medferte Federalteologien

her en Forandring (Coccejus, Panegyricut de

regno dei, 1660); paa luth. Grand sker der

imidlertid forst et delvis Omslag ved Kant,

der ved G.s R. forstaar saa at sige en ssedelig

Menighed: det organiserede Samfund af alle

dem, der handler efter rent moralske Bevng-
gruude, efter det kategoriske Imperativ. Saa-

ledes bliver G.s R. de saedelige Formaals Rige,

et rent saedeligt Ideal. I denne rationalistiske

Form kunde dog Begrebet umulig finde Plads

i nogen positiv Teologi. Paavirket af Kant var

Fr. Theremins Forseg paa at give G.s R.s Be-

greb den ledende Plads (>Die Lehre vom gottl.

Reiche<, 1823). Forst i nyere Tid er denne
Tanke bleven optaget af A. Ritschl. Han over-

ser vel ingenlunde den religiose Betragtning.

at G.s R. er det hojeste Gode, men bestemmer
det dog tillige paa en Maade, der mere minder
om Kant end om N. T., nemlig som et saede-

ligt Samfund, hvor Bevaeggranden til den gen-
sidige Handlen er Kaerlighed. I denne Betyd-
ning har han hsevdet det som det dogmatiskc
Grundbegreb og gennemfort dette Program i

en skitseret Dogmatik (>Unterricht in d. christi.

Religion «, 4. Aufl. 1890). Efter ham har andre,
af ham paavirkede, Dogmatikere optaget dette

Synspunkt, saaledes F. Nitzsch (Lehrb. d. evang.

Dogm, 2. Aufl. 1896), H. Schultz (Grundriss d.

evang. Dogm, 2. Aufl. 1892); desuden er Be-
grebet bleven Genstand for ivrige historisk-

eksegetiske Undersogelser (foruden de naevnte
Skrifter jvfr. A. Ritschl, Rechtfertigung u. Ver-
sohnung, I—HI, 3. Aufl. 1888—89; J. Kaftan.
Das Wesen d. christi. Religion, 2. Aufl. 1888

:

E. Schurer, Die Predigt Jesu Christi in ihrem
Verhaltnisse zum A. T. und zum Judentume,
1882; O. Schmoller, Die Lehre vom Reiche
Gottes in den Schriften des N. T.s 1891; E.
Issei, Die Lehre vom Reiche Gottes 1m N. T.

1891, og den hele Flod af hertil sig knyttende
Skrifter af J. Weiss, Ehrhardt, Bousset, Titios,

Haupt, Schnedermann o. a.; se herom Over-
sigten i H. Holtzmann, Lehrb. d. neutestl.
Theologie I, 1897, S. 188 f.; jvfr. ogsaa Lsere-
boger i nytestl. Teologi af B. Weiss, W. Bey-
schlag o. a. og saerlig: J. Kdstlin, Religion u.

Reich Gottes 1894 og A. Hering i >Zeitschr. f.

Theol. u. K.« 1899, S. 472 f.). J. P. B.
Gudstjeneste hos Joderne, se Art Tempel

og Synagoge.
Gudstjeneste hos de Kr. Allerede den Di-

scipelmenighed, der samledes i Troen paa
den opstandne og himmelfarne, holdt G. med
Bon og Paakaldelse (Ap. G. 1, 14). Men forst
da den hellige almindelige K paa Pinsefesteo
traadte frem af Discipelmenighedens Sked med
de Aandens Midler, som Herren havde lovet
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og anordnet: Evangelieforkyndelsen, Daaben
eg Nadveren, kunde der blive Tale om den
kr. K.s G. Den beskrives straks i Ap. G.

2, 42: De holdt vcd i Apostlernes Laere og
Sunfandet og Bredsbrydelsen og Bennerne. I

Evangelieforkyndelsen og Nadveren (>Apostler-

naL«re og Bredsbrydelsen <) modtog de dabte

altid paany Aandens Liv fra Kristus, i >Bon-
ocrnei bad de derom og takkede derfor, og
det skete altsaramen i et indbyrdes Broder-
ksrllghedens >Samfund<, som fik et saeregent

Udtryk 1 gndstjenstlige Gaver til fattige Bredre
(sml. 1 Kor. 16, 2). Man forstaar saaledes

den kr. G.s Vaesen: Den er Kristi K.s forste

(nmiddelbare) 0velse af sit Liv i Gud ved at

modtage hans Naade i Ord og Sakrament og
give sig selv hen til Gnd i Tilbedelse og Kaer-

1. I den apostolske Tid finder vi baade
i de jedekr. og hedningekr. Menigheder 2 Slags

godstyenstlige Forsamlinger. I Jerusalem for-

telles der om en G. >i Templet' (Ap. G. 2, 46;
3, 1, 11 osv.), hvori de Kr. samledes med Ja-
derne, og som de benyttede til en missionerende
Erangelieforkyndelse. Paa samme Maade del-

tog de ndenfor Jerusalem i Synagogegudstjenest-
erne (Ap. G. 13, 15; 19, 8). Men ved Siden
deraf de debtes egentlige G. >i Husenec (Ap.

G. 2, 46) med Ben (Ap. G. 4, 24) og Evangelie-
forkyndelse (5, 42), men saerlig >Bredsbrydelse<
d. e. den hellige Nadver ved Slutningen af de
feUes Maaltider (Kaerlighedsmaaltider, Agaper
Joda 12). I de hedningekr. Menigheder finder
vi Iignende Forhold. I Korinth var der en Art
Gudstjenester, hvis Hovedindhold var Ordets
Forkyndelse ved de mange overordentlige Naade-
gaver, og som fornden den ligefremme Menig-
hedsopbyggelse havde en missionerende Hen-
rigt, idet ogsaa ikke-troende havde Adgang til

dem (1 Kor. 14). Og desuden taetslnttede Guds-
tjenester kon for den debte Menighed med
Agaper og Nadver (1 Kor. 11). Til Nadveren
narte en taksigende og velsignende Indvielse

(1 Kor. 10, 16) med en Forkyndelse af Herrens
Dad (1 Kor. 11, 26), der antagelig liar inde-
slnttet Indstiftelsens Ord (1 Kor. 11, 23 f.). At
Skriftlaesning af G. T., begyndelsesvis ogsaa af N.
T.s Skrifter, herte hjemme i den apostolske Tids
G., aes af 1 Tim. 4, 13, Kol. 4, 16, Joh. Aab.
1, 3. Blandt Bennerne har Forbennerne for
alle Mennesker, saerlig for 0vrigheden (den
senere almindelige Kirkebon) haft en frem-
tnedende Plads (1 Tim. 2, 1 f.). Om Sang og
Psalmer taler Ap. G. 2, 47, 1 Kor. 14, 15, Ef.

5, 19 (sml. ogsaa 1 Tim. 3, 16 og en Raekke
hymnelignende Ord i Joh. Aab.).

2. Den oldkatolske Tid (indtil Begynd-
eljen af 4. Aarb.). Det forste Stykke af Guds-
tjenesten, der efter den apostolske Tid kommer
tQ Syne, er den almindelige Kirkebon, idet
Siemens Romanes s 1. Brev til Korinthierne
fr» Aar 96 giver den rom. Menigheds udforlige
form for Kirkebennen. Saerlig bar maerkes
den skanne Ben for den hedenske, fjendtlige

(foighed. Den naeste Efterretning skyldes den
"Ha. Statholder i Bithynien, Plinius secundus
tlM— 11). Han skriver til Trajan om de Kr.,
* de plejede paa en bestemt Dag (Sendagen,
«ml. Ap. G. 20, 7; 1 Kor. 16, 2; Joh. Aab. 1,

10) ved Daggry at komme sammen og synge

Psalmer for Kristns som for en Gnd og forpligte

sig ikke til noget ondt, men til ikke at begaa
Tyverier, Reverier, Hor osv. Derpaa skiltes

de for atter at komme sammen til et nskyldigt

Maaltid. Her genfindes fremdeles den ap. Tids

dobbelte G. Skriftet > Apostlernes Laere < (fra

forste Halvdel af 2. Aarh.) giver dernaest for-

uden andre Oplysninger om G. saerlig en Raekke
skenne Nadverbanner (>Spise og Drik har dn
givet Menneskene, at de skal takke dig, men
os har dn naadig skaenket aandelig Mad og
Drik og evigt Liv ved din Sen. — Taenk, Herre,
paa din K. for at frelse den fra alt ondt og
fnldende den i Kserlighed, og samle den fra

de fire Vinde, den helligede, ind i dit Rige,

som du har beredt den. Naaden komme og
Verden forgaa! Hosianna, Davids Sen! Hvo
der er hellig, traede naer, hvo der ikke er det,

gore Bod! Maranatha! AmenU). Endelig viser

Justins Apologi fra 139, hvorledes den for

dobbelte G. var blevet til 6n fortlebende G.

:

Paa Solens Dag kommer alle sammen, og der
oplaeses af Apostlernes Mindetegninger eller

Profeternes Skrifter saa meget, som Lejligheden

tillader. Derefter formaner Forstanderen til

at efterfelge det gode, som er hart. Saa staar

alle i Faellesskab op og beder. Derefter bringes

Bred og Vin og Vand, Forstanderen opsender
Banner og Taksigelser, og der sker Uddeling
og Nydelse af de viede Gaver. Her er Ele-

menterne fra Ap. G. 2, 42 ndformede i den
Orden og Enhed, hvori de endnu giver vor
evang.-luth. Hoved-G. sit Praeg: Skriftlaesning,

Praediken, Kirkebon, Nadver. De historiske

Grunde til denne Sammenslutning maa seges

dels i mislige Forhold ved Agapeme, som gjorde

det enskeligt at skille Nadveren fra dem (sml.

allerede 1 Kor. 11, 20 f.), dels i Kristenforfelg-

elserne. Men det maa tillige antages, at det

gudstjenstlige Livs Drift til Enhed virkede med.
Gennem hele 2. Aarh. synes G. derefter kun
at vaere beregnet paa den dabte Menighed.
Men fra Midten af 3. Aarh. genoptages, dog
no inden samme C, den tidligere Deling, idet

G.s forste Del med Skriftlaesning og Praediken op-

lukkes ogsaa for udebte og kaldes missa cate-

chumenorum til Forskel fra de debtes G. med
Nadveren, missa fidelium. Det er Hensynet
til de segende Hedninger og navnlig til Kate-

kumenernes voksende Tal, som gjorde det na-

turligt for K. (saerlig efter at der ved Gallienus's

Toleranceedikt af 259 var indtraadt fredeligere

Forhold) at stille Adgangen aaben til Gnds-
tjenestens forste Del som til en stor Faellesunder-

visning i Krdm. Desto mere afgjort blev Nadver-

G. forbeholdt den dabte Menighed og skete inden

strengt lukkede Dare, en Hemmelighedsfuldhed,
der var arvet fra Forfelgelsestiden og saerlig i

4. og 5. Aarh. meget forhojedes ved den senere

saakaldte Arkandisciplin (I, 141), hvorefter be-

tydningsfulde Stykker af Menighedens Liv og

G., deriblandt ogsaa Nadverritus'en, ikke maatte
opskrives og ikke meddeles uindviede. Naermere
Besked om disse G.r faar vi i de forste mere
fuldstaendigt optegnede Liturgier, som er komne
til os (i 2. og 8. Bog af de saakaldte apostoliske

Konstitutioner, maaske fra 4. Aarh., sml. ogsaa

den aethiopiske Liturgi). De vassentlige Traek

er disse: 1. Psalmesang og Skriftlaesning af

Loven og Profeterne, Epistlerne og Evangelierne;
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ved den sidste Laesning rejser alle sig og

der svares: Laus tibi, Christe! 2. Praediken.

3. Bennehandlingen, der falder i 2 Dele. Ferst

bedes for Katekumener, Energumener (besatte),

Daabskandidater og Penitenter, som derefter

bortsendes. Saa folger den troende Menigheds
egen Bon, den egentllge Kirkeben. Diakouen
naevner Bonnens Iudhold : for nydebte, for dem,
som er udenfor og i Vildfarelse, for K.s og

Verdens Fred, for denne Menighed, for syge,

forfulgte osv., og Menigheden optager hver

Gang Bennen som sin Ben med et Kgrie eleison.

4. Nadverhandlingen, Offeret. Der begyndes

med Fredskys og Formaning til indbyrdes Kaer-

lighed: Ingen have noget imod nogen, ingen

hykle! Derefter Prsefationen : Hjerterne opad
osv. Saa folger Indvielsesbennen, der begynder
med Taksigelse for Gud Fader, Skaberens Vel-

gerninger, fortsaetter med Taksigelse for For-

lesningens Velgerninger, folgende Herrens Llv

fra Fedsclen til Himmelfarten, med. sit Hjerte-

punkt i de frit udferte Indstiftelsesord i Bonne-
form, og ender med Paakaldelseu af den Hellig-

Aand (Epiklesis), at han skal gore dette Bred
til Kristi Legeme og denne Kalk til Kristi Blod.

Derefter (ikke i de apost. Konstitutioner, men
allerede hos Tertullian og andre) Fadervor.

Saa folger Uddelingen efter Biskoppens: det

hellige for de helliget og Menighedens Svar

med Gloria og Hosianna. Biskoppen raekker

Brodet med Ordene: Kristi Legeme; Diakonen
Kalken: Kristi Blod, Livets Kalk, den mod-
tagende svarer Amen. Der sluttes med Takke-
bonner ogVelsignelse. De apost. Konstitutioners

2. Bog har her den aronitiske Velsignelse, som
ellers neppe optrseder. — Den nu skildrede G.

har mange skonne Enkeltheder og er ogsaa

som Helhed forholdsvis sund. Der er dog
ogsaa Ting, som ferer 1 en ny Reining. Allerede

den skarpe Afsats mellem missa catechumeno-
rum og mista fidelium er betsenkelig, idet G.s

ferste Del derved kommer til at synke i Vserd.

Men betegnende er Biskoppens fremtredende
Stilling, nans Benaevnelse som Ypperstepraest,

den Maade, hvorpaa > Offeret < omtales. Det er

det nye Prsestebegreb og det nye Offerbegreb, som
ever sin Indflydelse. Allerede over for Montan-
ismens Profeter havde man tillagt Embedet
apostolisk Autoritet. Biskopperne bliver Apost-
lernes Efterfolgere, ved selve sin Stilling
den Hellig-Aands Redskaber. Fremdeles, medens
Offeret fra ferst af havde vaeret Menigheden
selv med sin Tilbedelse og Taksigelse og sine

Gaver (sserlig Brodet og Vinen til Nadveren,
Oblationerne), blev efterhaanden den udferte
gudstjenstlige Handling, sserlig Nadver-
handlingen, Offeret. Men derved blev G.s Vtesen
forandret. Havde den fer voeret en fri Ud-
stremning af den prastelige Menigheds Liv til

dens Opbyggelse ved den Hellig-Aand, gik den
siden efterhaanden over til at blive en Ydelse,

der bragtes Gud gennem et midlende Prseste-

skab. Disse Tanker skaffer sig altid tydeligere

Udtryk i Liturgierne og frembringer det gr.

gudstjenstlige Drama og den rom. Messe.
3. Den graeske Kirkes Gudstjenste. I

0sten kendte man foruden den saakaldte kle-

mentinske Liturgi fra Antiokia (Apost. Konsti-
tutioners 8. Bog) flere andre Liturgier, der bar
betydelige Navne : Jakobs (Jerusalem), Markus's

(Alexandria) og Basilios's og Krysostomos's
(Konstantinopel). Denne sidste, der tilhorer
7. eller 8. Aarb., fik ved Hoffets Indflydelse
Overvsegten og blev deu herskende Liturgi i

0sten, saerlig efter at den 987 var indfert i

Rusland. Den gr. K.s G. er blevet til en sym-
bolsk-dramatisk Fremstilling af Aabeubarings-
historien. Lerdagsaften-Tjenesten afbilder den
hi. Historie fra Skabelsen til Kristi Fedsel,
Sondagsmorgen-Tjenesten Kristi Historie fra
hans Fodsel til nans Daab, og Hovedgudstjene-
sten Herrens Liv fra Daaben til Himmelfarten.
Hovedgudstjenesten indledes med en Forbered-
elseshandling ved et Offerbord udenfor Alteret,

hvorunder Nadverelementerne beredes. Den
egentllge G. begynder med Katekumen-Messen
(idet den tidligere Adskillelse mellem missa cate-
chumenorum og missa fidelium formelt er be-
holdt), der i sine Grundtrak forleber som Car,

men har optaget i sig lange Bonner af Kirkeben-
nens Art (de saakaldte Ektenier) og desuden sser-

lig karakteriseres ved det saakaldte >lille Indtog<

,

hvorved Evangeliebogen under Bon og Sang
bliver baaret til Alteret, en symbolsk Fremstilling
af Kristi Lserergerning. Ogsaa i missa fidelium
genflndes i Hovedsagen de tidligere Stykker.
navnlig ogsaa Paakaldelsen af den Hellig-Aand
ved Nadverindvielsen. Men derasest ogsaa det
saakaldte > store Indtog<, hvorved Nadverelemen-
terne og de hellige Kar bliver baarne fra Offer-

bordet gennem Kirken til Alteret, en symbolsk
Fremstilling af Kristi Begravelse, idet Alteret
er Graven. Varmt Vand i Nadvervinen sym-
boliserer Kristi Opstandelse, og Himmelfarten
afbildes derved, at de hellige Kar igen bringes
tilbage til Offerbordet og fremvises for Folket.
— Den gr. G. er en Overgangsform mellem den
oldkatolske Form og den rom. Messe. Den
har det tiltselles med den rom. Messe, at det
er Pnesteskabet, som udferer den, og ikke den
pnestelige Menighed, og i Sammenhsng der-
med, at det er den udferte gudstjenstlige Hand-
ling, som er Hovedsagen, ikke Menighedslivets
frie Ovelse i Gud. Men medens denne guds-
tjenstlige Handling efter den rom. Messe er
et real t Offer, der bringes Gud, det altid gen-
tagne, sonende, ublodige Kristusoffer i Nad-
veren (hvorved Menigheden til Dels ikke engang
nodvendig maa vaere til Stede [de stille Messer]),

giver den gr. G. en symbolsk Fremstilling
af Kristi Livs og Dods ene Offer, der knever
Menighedens Nservaerelse som Tilskuer og Vidne
og sigter til dens Opbyggelse.

4. Den romerske Messe. Ogsaa den
rom. G.ordning havde at kaempe med provin-
sielle Liturgier, den galliske, den spanske, den
mailandske (hvilken sidste beraaber sig paa
Ambrosius og endnu gaelder i Milanos iErke-
bispedemme). Disse Liturgier staar alle den
esterlandske Form nsermere (de har en gltestl.

Lektion, formel Adskillelse mellem missa cate-

chumenorum og missa fidelium, Paakaldelsen
af Aanden ved Nadveren). Den rom. Messes
Historie knytter sig til Pavenavnene Leo I (461),

Gelasius (496) og sserlig Gregor den store (604),

idet dog det saakaldte Sacramentarium Gregori-

anum falder omtrent 150 Aar efter Gregor,

og heller ikke ellers alt, hvad der tilskrives

Gregor, med fuld Sikkerhed stammer fra ham.
Gregor gennemforte Messeofferets Id£, den hele
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G. sigtede til Kristusofferet i Nadveren. Der-
ved Ilk Gudstjenestens ferste Del med Skriftlses-

nlng og Pnedlken en mere indledningsnuessig

Karakter, Praedikenen flk efterhaanden en
usikker SUUing og blev tilbejelig til at bort-

fslde, Kirkebennen sammenskrumpede, mens
ogsaa Sangen overdroges til et Kor. Paa den
anden Side indferer Gregor en rig Afveksling

i G., forkorter de brede Bonner til knappe,
fyndige Kollekter, giver Stodet til en hoved-
sagelig ny og vcerdifuld gudstjenstlig Indled-

ningsdel : Introitus, Kyrie og Gloria. Den senere

Middelalder uddannede Messen videre; af vig-

tige Tilfejelser nsevnes Syndsbekendelsen (Con-

fiteor 8. Aarh.) og det niksenlske Credo (1014,

i 0stens G. fra 471). Den rom. Messes nu-
vsrende Norm er missale Romanum, endelig

festslaaet under Urban VIII 1634.

Der begyndes med initium missce, en For-

beredelses- og Renselsesakt (med introibo Ps.

43 og adjulorium Ps. 124), hvori saerlig Con-
fiteor tneder frem som Prsestens Rcnselse til

Offerhandlingen. Dernsest indledes den egent-

lige Messe med Introitus (1. et Skriftord, 2. et

Vers af en Davidspsalme, 3. det lille Gloria),

der peger paa Dagens saeregne Karakter og
Naade, hvortll stutter sig Kyrie, Raabet fra

det dybe (Kyrie eleison, Chritte eleiton, Kyrie
eleison, 3 Gange gentaget) og Lovprisningen
fra det heje, det store Gloria (Englesangen Lk.

2, 14 og Hymnen Laudamus). Saa begynder
Skriftkesningen, indledet med: Herren vaere

med ederl — og med din Aand! og med en
eller flere Kollekter. Efter Epistlen folger den
musikalske Messe ved Koret (Graduate, et

Skriftord med Versus, et andet Skriftord, og
Halleluja eller i Fastetiden et klagende Ord
Tractus, til Halleluja slutter sig paa Hojtiderne
Sekvenserne, stort anlagte Psalmer). Saa Evang.s
Ltesning omgivet af stor Hejtidelighed, og, som
Overgang til den egentlige Offerhandling, den
nikieniske Trosbekendelse. Offerhandlingen be-

gynder med Offertoriet (en Levning af de
gamle Oblatloner), hvorunder Nadverelement-
erne beredes, og der bedes over de endnu ikke

viede (forvandlede) Gaver, som de allerede var
Offeret. Her Sndes ogsaa Spor af Paakaldelsen af

den Hellig-Aand (Epiklesen), mens det ellers er

det prsestelige Embede, som traeder i Forgrunden
ved Forvandlingen og Offeret. Offertoriet slutter

med de stille Bonner (seereta), hvori Offerets

Kraft nedbedes over de Forhold og Personer,

hvorom der er Tale. Dernaest forer Praefa-
tion en (med Sanetus og Benedictus) over til

den egentlige Konsekrations og Offerhandling,

den saakaldte Canon missa. Der bedes for

Kirken og Regenten (Levninger af Kirkebennen),
for de levende, for hvem Offeret frembseres

osv., og saa felger selve Konsekrationsbonnen
med de noget frit udforte Indstiftelsesord midt
i sig. Ved Ordene: hoc est corpus meum, op-
leftes og tilbedes det forvandlede Brad under
Kneelen og Klokkeringen (Elevation og Adora-
tion), ligesaa siden Kalken med de tilsvarende
Ord. Her er den hele Gudstjenestes hemme-
Hghedsfulde Midtpunkt, som siden endnu soger
sig Udtryk gennem 3 Banner (for de bort-
gangne osv.), indtil Kanons 7 Bonner ender
med Fadervor. Med Fredsonske (Pax), Agnus
Dei og andre Bonner skrides derefter videre

til Prsestens Kommunion. Han bryder
Bredet (fractio panls), og med Ordet Mt. 8, 8
nyder han det og siger: Vor Herres Jesu Kristl

Legeme bevare min Sjsel til det evige Liv.

Med Ps. 116, 12 f. drikker nan Kalken (med
en deri oplest Del af Hostien) og siger de til-

svarende Ord. Handlingen slutter med Takke-
benner (Postcommunio) og Velsignelse. Tll-

sidst laeses Joh. 1, 1—14 for det Ords Skyld,
hvori Messens Indhold soges samlet: Og Ordet
blev Ked. — Den rom. K. har uden Tvivl i

det stadlg gentagne, sonende Krlstusoffer fundet
et vseldigt og betagende Midtpunkt for sin G.
Men det er ikke det rette Midtpunkt efter Evang.
(sml. saerlig Hebrseerbrevet). Derfor er G.n blevet
en pnestelig Sag i Stedet for en Mentghedssag,
en Ydelse i Stedet for en Livets frle Ovelse.
Det rette Offer er skadet (sml. Kirkebennen),
ligesaa EvangelieforkyndeIsen(sml. Pnedlken),og
Nadversakramentets Karakter er forandret. Den
rom. Messes Afstand fra Pinsefesten med Evan-
geliet paa alle Folketunger og Modersmaal be-
tegnes ogsaa saerlig ved det ene dede og frem-
mede latinske Sprog, som paatvinges Folkenes G.

5. Reformationens Gudstjeneste. Ref.

saa det som sin Opgave igen at give Guds Ord
og Sakrament (>Apostlernes Laerec og >Brods-
brydelsenc) sin rette Plads i G. og at gore G.

til en Menighedens G. (>Bonnerne« og >Sam-
fundetc). Den luth. Ref. sogte Udtryk for dlsse

sine Grundsaetninger gennem en Kritik af den
overleverede G. og Benyttelse og VIderedannelse
af dens Former, efter at det uevangeliske var
udskilt derfra. Der er vistnok Udtalelser af
Luther, hvorefter han taenkte sig Oprettelsen

af en Art nye Gudstjenester for viderekomne
og bevidst troende (som en Genoptagelse af G
»i Husenec og missa fidelium) ved Siden af
de offentlige (paedagogiske) G. for den folke-

kirkelige Menighed af dobte. Dog gjorde han
med Rette intet Forsog paa at gennemfere
denne Tanke, hvortil den belejlige Tid paa
Grand af den almindelige Barnedaab endnu
ikke var, men nejede sig (i Overensstem-
melse med den evang. Kirkeopfattelse) med at

nedlsegge dens Idealitet i den for alle debte
faelles G. Af Luthers 2 Former for Hoved-
gudstjenesten : Formula missa af 1523 og
>Deutsche Messe < af 1526, knytter den forste

sig mest konservativt til den rom. Messe, efter

at alt om Messeofferet er borttaget. Der be-

gyndes med Introitus, Kyrie og Gloria. Skrift-

lsesningsdelen har derefter Hilsen og Kollekt,

Epistel med Graduate og Halleluja, Evangelium
med Lam tibi Christe. Dernasst det nikieniske

Credo. Nu kan Prsedikenen folge, hvis den ikke

heller som en raabende Rost, der kalder de
vantro til Troen, bar gaa foran den hele Messe.

I Nadverdelen bortfalder -det hele Offertorium,

og der begyndes med Prafationen, hvorefter

af Canon missa Indstiftelsesordene udtages som
Konsekrationsord med paafolgende Fadervor.
Efter Fredsonske og under Afsyngelse af Agnus
Dei raekker Pnesten Sakramentet forst til sig

selv, derefter til Folket Der sluttes med Tak-
sigelse og Halleluja og den aronitiske Velsign-

else. Her er Gudstjenesten endnu vtesentlig

kun Messe, Nadvertjeneste; Prsedikenen har som
Folge deraf en usikker Stilling og Karakter, lige-

som Kirkebennen endnu ikke har fundet nogen
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sikker Plads (den folgte allerede fra 12. Aarh.

af ofte Praedikenen sammen med en Form for

det almindelige Skriftemaal), og det latinske

Sprog delvis benyttes. Deutsche Messe,
der ser hen til >det enfoldige Lsegfolk«, gaar

videre. Der begyndes med en tysk Psalme
og det ene (treleddede) Kyrie, saa altsaa Introi-

tus og Gloria bortfalder. Dernaest Kollekt,

Epistel, tysk Psalme i Stedet for Graduate,

Evangelium, Credo, som tysk Psalme, Prcediken.

Saaledes har den eyang. K.s 2 store Naadegaver:
Praedikenen og Psalmen, fundet sit faste Sted,

om det end er tvivlsomt, hvorvidt Psalmen
med Rette har fortraengt Introitus og Gloria

og saerlig Trosbekendelsen efter dens historiske

og ekumeniske Form. Som Indledning til

Nadveren felger dernaest en Parafrase af Fader-
vor og en kort Nadverformaning. Ved Konse-
krationen bruges blot Indstiftelsesordene; ferst

indvies og raekkes Bredet, derefter paa samme
Maade Kalken. Der sluttes med Takke-Kollekt

(den vi endnu bruger) og den aronitiske Vel-

signelse. I denne Nadverliturgi mangier Prse-

fationen, Fadervor er parafraseret og fjernet

fra sit gamle Sted ved Konsekrationen, mens til

Gengaeld en Nadverformaning er optaget. — I

16. og 17. Aarh. bygger en Raekke tyske Guds-
tjenesteordninger(seRichter, Dieevang. Kirchen-

ordnungen des 16. Jahrh.. Weimar 1846) videre

paa disse Lathers Former, i Nord- og Mellem-
tyskland sserlig paa Formula missa, og giver

Indblik i en rig og efter Kirketiderne udprseget

G. med de gamle Hovedstykker: Skriftlaesning,

Prcediken, Klrkebon (der vistnok lider ved en
altfor nser Forbindelse med Praedikenen, men
har det rette Indhold og en forholdsvis menig-
hedsmaessig Form), Nadveren (der anses som
vaesentlig for Hovedgudstjenesten og kun bort-

falder, naar der beklageligvis ikke er Kommu-
nikanter, i hvilket Tilfaelde oftere Kirkebonnen
trader ind i sin fuldt menighedsmaessige Form
som Litani). — Efter at saerlig Rationalismen
havde bidraget til at gore G. torn og negtern,

fremkaldte det nyvaagnende Kirkeliv megen Be-
vaegelse paa det gudstjenstlige Omraade. Saerlig

Betydning fik den nye unerede preussiske Agende
(1816), idet den greb tilbage til Oldkirkens og
Reformationstidens liturgiske Ordninger og gav
Stedet til nye historiske Undersagelser og princi-

pielle Overvejelser. Siden har en Raekke tyske
Landskirker faaet fornyede gudstjenstlige Ord-
ninger: Baiern 1856 og 79, Sachsen 1880, Han-
nover 1889, Preussen 1895, Braunschweig 1895
osv.

Den reformerte K. med sin svagere hi-

storiske og kirkelige Sans soger ogsaa i G. mere
umiddelbart at fortsaette Aposteltiden. Saaledes
faIderKirkeaaret,deoverleveredeSkriftlaesnings-

stykker (Perikopeme), den frie Menighedssang
(der synges heist Davids Psalmer) osv. Zwinglis
forste Form for G. : De eanone missa 1523
ligner vistnok meget Luthers Formula missa,
men han gik snart videre og forordnede navnlig
1525 en ny Form for Nadvergudstjenesten i

reformert Aand. I det hele adskiller den ref.

K. Praediken-G. og Nadver-G.; den forste er
den almindelige Hoved-G., den anden kommer
til 4, 6 eller Here Gange om Aaret. Calvins
Form for Prsediken-G. (Formes des priires 1536)
er denne: Syndsbekendelse, fri Ben med Fader-

vor, Tekst og Praediken, Ben med Fadervorr

Trosbekendelse, Velsignelse. Der begyndes og
sluttes med Psalmesang. Denne Form er

siden dels udvidet (saerlig med Oplaesning af
de 10 Bad foran Syndsbekendelsen), dels for-

kortet. Nadvergudstjenesten ordnedes gerne
saaledes, at Deltagerne satte sig om et i Kirken
henstillet Bord; der begyndtes med Ben og
Trosbekendelse, derefter Indstiftelsesordene i

Oplaesning af 1 Kor. 11, Nydelse, Takkeben og
Velsignelse. Under selve Handlingen ophestes
ofte Skriftstykker som Joh. 6, Joh. 13—15,

Jes. 53 osv. — Om den anglikanske K.s
gudstjenstlige Saerstilling se Art. Book of Com-
mon Prayer (I, 360).

6. De nordiske Kirkers G. A. Den
danske og norske Kirke. Efter en Over-
gangstid (se Chr. Bruun: Danske Psalmebeger
fra Reformationstiden, Kbhvn 1865) blev den
evang. G. i Danmark og Norge ordnet ved
Christian Ill's Kirkeordinans. Udkastet blev
gjort af >h0jlserde Maend og Praedikanter af
Kirkerne i Danmarks Rige og vore Hertng-
demmer<, blev gennemset af >vaerdige Fader
Doktor Morten Luther med andre flere hoj-
lserde Maend af Wittenberg', ned godt af »os

elskelige Hans Bugenhagens< Raad og Tilhjaelp

(Bugenhagen blev i 1537 kaldt til Danmark),
blev vedtaget af Rigsraadet 1537 og Lov paa
Herredagen i Odense 1539. Ved denne Ordi-
nans blev G. ordnet for den ferste Dels Ved-
kommende indtil Praedikenen i Hovedsagen
efter Luthers Formula missa, tor Nadverdelens
Vedkommende mere efter >Deutsche Messe«.
Medens »Tjeneren« knaelende og for sig selv

beder Conpteor og en Ben for Ordet, for Konge
og Rige, synges Introitus (eller en tilsvarende

dansk Psalme), derefter Kyrie og Gloria. Efter
Hilsenen felger dernaest Kollekt (fra font af
de oversatte gregorianske, ved Siden af dem
fra 1556 en ny Rsekke, vore nuvaerende Kol-
lekter (af Veit Dietrlchs i Nfirnberg 1549), fra

1564 disse sidste alene), Epistel med Hallelnja

og dansk Psalme, dog ogsaa nogle Vers af en
>Grale< (Graduate) og Sekvenser efter Kirke-
tiden, Evangeliet med den nikaeniske Trosbe-
kendelse paa Latin og dansk Psalme: Vi tro

allesammen paa en Gud. Saa Prsediken med
anhangsvis tilfojet Kirkebon (der dog har en
forholdsvis menighedsmaessig Form : Praedi-

kanten skal tilraade Folket at bede for alt

det behov gores, og saa skal den menige Kr.

bede Pater noster, desuden foreskrives ofte

Litaniet). Nadverhandlingen begynder med en
Formaning om Sakramentet (fra Bispemedet i

Kbhvn 1540 den nuvaerende fra Tysk oversatte),

saa Fadervor og Indstiftelsesordene, Uddeling
(med Adgang til Selvkommunion for Praesten;

ved Uddelingen skulde intet siges, efterdi det

er sagt for, saaledes i det hele til 1646), Luthers
Takke-Kollekt, den aronitiske Velsignelse og en
kort Psalme. Paa de store Hejtider skulde
desuden en Raekke gudstjenstlige Stykker, der-

iblandt ogsaa Praefationen, udfores paa Latin.
— Gudstjenestens almindelige Gang bestemmes
ved Ordinansen, Haandbegerne (saerlig Frauds
Wordmordsens af 1539) giver Kollekter og For-

mularer, Alterbegerne (Palladius's fra 1556)

giver dernaest ogsaa Epistler og Evangelier, og
Gradualet (Niels Jespersens af 1'573) ordner
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Gudstjenestens mnsikalske Del, hvortil eodnu
kommer Bestemmelsen om, at Vor Frue Kirke

i Kbhvn skal give Monstret for den naermere
liturgiske Udferelse.

Den gudstjeostlige Udvikling til Ritualet af

1685 og Alterbogen af 1688 betegnes ved en

sterk Fremtneden af Pnedikenen og Psalmen.
Mens Gudstjenesten for Ordinansen endnu
vsesentlig er Nadverhandling, Messe (>Messen
er intet andet end Herrens Nadvers Brag<,

»der skal boldes en Hejmesse om Sendagen
for dem, som vil berettes*), fremhaever Ritualet

saa stserkt Pnedikenen, at Nadveren faar en
mere anhangsvis Stilling. Ordinansen angiver

kun Pnedikenens Plads i Gudstjenesten for

straks at gaa videre til Nadverhandlingen og
ferst siden ndferllgere at handle om Pnedi-
kenen; Ritualet handler udferligt om Pnedi-
kenen paa dens Plads i Gudstjenesten og naevner

kun Nadverens Sted for siden blandt de andre
gudstjenstlige Handlinger ogsaa at dvsele ved
den. Ligeledes faar Psalmen paa Modersmaalet
ikke blot sin rette stterke Plads, men ogsaa
en Rjekke karakteristiske gudstjenstlige Ord
blev opleste i Psalmer (Introilus, Kgrie, Gloria,

Trosbekendelsen, Agnus Dei), hvorhos de faste

Psalmer traadte meget frem til Betegnelse af

Kirketiden. Pnefationen bortfaldt med Latinen.

Af Enkeltheder mterkes, at Introitus eller In-

troitus-Psalmen er veget for en kort Ben med
Fadervor ved Klokkeren i Korderen, mens en
tilsvarende Ben slutter Gudstjenesten, begge

oversatte fra Tysk. Fremdeles, at den anhangs-
vise Kirkeben nu fremferes i direkte Ben ved
Pnesten, at ogsaa Pnedikendelen (med Kirke-

bennen) slutter med den aronitiske Velsignelse,

at Uddelingsordene ved Nadveren lyder: Dette

er Jesu sande Legeme, sande Blod (allerede

Bispemedet af 1540 havde givet Tilladelse til

at sige: Annam Jesu Kristi Legeme-Blod; fra

1646 efter Biskop Brochmands Forslag: Dette

er Kristi Legeme-Blod).
Den ritualmsessige G. med sine Mangier (for-

uden Enkeltheder, sierlig: 1. et uorganisk For-

hold mellem Pnediken og Nadver. 2. en an-

hangsvis Kirkeben. 3. Tab af ekumeniske guds-
tjenstlige Ord) og sin kristelige Art optog i den
pietistiske og rationalistiske Tid intet nyt 1 sin

faste Ordning, idet Forandringen i Daabs-
ritualet af 1783 kun mere uegentllg vedkom-
mer Hovedgudstjenesten. De Forandringer, den
synkende Kirketid (sml. den slesvig-holstenske

Adlerske Agende af 1796 og Bastholms Skrift

af 1785: >Forseg til en forbedret Plan i den
ndvortes Gudstjeneste<) medferte, var mest
Forkortelser. Ved Reskript af 1802, der giver

Regler for G., hvor den evang.-kr. Psalmebog
indfores, afskaffes Kgrie og erstattes med en
Indgangspsalme, Credo-Psalmen flyttes fra sit

Sted og veksler hver anden Sendag med Gloria-

Psalmen. Kirkebennen sammenskrumper yder-

lig (sml. den danske Alterbog 1882, S. 229);

i Norge fik man i 1814 en Stump af den
svenske Kirkeben, noget udvidet i 1855. Ved
Resolution af 1850 bortfalder i Norge Evange-
liets Lsesning og Tros-Psalmen overalt paa alle

Sendage, som ikke er Festdage. I det hele

kan G.n karakteriseres som en temmelig negen
Pruediken-Gudstjeneste, der kun fattigt svarede

til Ap. G. 2, 42 og den aegte historiske Ud-

vikling. I Indledningsdelen var Introilus, Kgrie
og Gloria gerne blevet til en Indgangspsalme
(en almindelig Bedepsalme), Skrifthesningsdelen

havde mistet sin Hovedsag, Evangeliet med
Trosbekendelsen, Kirkebennen var kvantitatlvt

og kvalitativt sammenskrumpet, paa mange
Steder holdtes kun Nadver visse Tider om
Aaret, sserlig Vaar og Hest. I Danmark har
den stigende Kirketid, fornden en fornyet
Psalmesang og Pnediken, medfert en Rjekke
mere enkeltvise Udbedringer af G.s faste Ord-
ning. Af disse kan for Hovedgudstjenestens
Vedkommende neevnes en ny Rsekke Pnedlken-
tekster (28. Jan. 1885; mlndre Forandringer i

disse 3. Aug. 1898), en revideret Form for G.s
Kollekter og Benner, der iblandt ogsaa Kirke-

bennen, og en revideret Nadverliturgi (begge

af 10. Jan. 1895), desuden Bestemmelser om
Prsesternes Adgang til at deltage i Menigheds-
Badveren ved Selvkommunion (15. Sept. 1886
og 21. Nov. 1898). Ved en kgl. Res. af 22. Jan.

1897 er det endelig bifaldet, at der finder nogle

Forandringer Sted i den aim. G. paa Sen- og
Helligdage (Ophsevelse af de gamle Evangelie-

teksters Eneret til at lyde ved Altertjenesten

;

Tilladelse til at slutte Pnediken med 2 Kor.

13, 13 i Steden for den aronitiske Velsignelse

og til at udelade Fadervor ved Indgangsbennen
i Korderen og paa Pnedikestolene).

Norge fik i 1886 2 Rrekker nye Pnediken-
tekster (dannede efter de tilsvarende svenske)

og en ny Skriftemaalsordning; i 1887 blev det,

hvor Menigheden enskede det, tilladt at bruge
en udvidet Form for Hovedgudstjenesten, des-

uden blev der samme Aar givet 2 i Indhold
meget udvidede Former for den almindelige

Kirkeben og en revideret Kollektnekke. I 1889
udkom saa Alterbog for den norske K.,

der i rituel Henseende afleste Ritualet af

1685. Den udvidede Form for Hovedgudstjene-
sten har en Indledningsdel med Indgangsben,

Psalme (der ialfald paa Hejtiderne skal vsere

en Introitus-Psalme), Kgrie (med forangaaende
Syndsbekendelse) og Gloria. Saaledes har Guds-
tjenestens Grundtoner begyndelsesvis faaet

sit Udtryk. Skrifthesningsdelen har faaet

Evangeliet tilbage og slutter med den aposto-

liske Trosbekendelse. I Pnedikendelen, hvor-

til Kirkebennen fremdeles anhangsvis knytter

sig, er der kun sket smaa Forandringer, idet

dog Kirkebennen indholdsvis er kommet til

sin Ret. Nadverhandlingen har faaet sin or-

ganiske Plads som Gudstjenestens sldste nor-

male Hoveddel og lndledes med Pnefationen.

De mere vaesentlige Opgaver, som endnu staar

tilbage at lese, er rimeligvis disse: 1. At give

Kirkebennen dens rette og mere selvstandlge

Sted ved Alteret og en mere menighedsmsessig
Form. 2. At give Udtryk for Velsignelsen og
Taksigelsen ved Nadveren, idet Indstiftelses-

ordene i deres nuveerende Enlighed kan give

Indtryk af magisk virkende Ord. 3. At bringe

sterre Rigdom ind i Gudstjenestens noget ens-

formige Gang ved en naermere Tilslutning til

Kirkeaaret.

B. Den svenske Kirke. Olaus Petris

•Svenske Messe< af 1531 er bygget paa Lu-
thers Formula missa, men har sine Ejen-

dommeligheder (om end i mindre Grad end
andre svenske gudstjenstlige Ordninger, sml. O.
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Quensel, Bidrag til Svenska Liturgiens Historia,

I, Upsalal890): Gudstjenesten fremtrieder saa

udelukkende som Nadvertjeneste, at Praedikenen

end ikke naevnes (d. e. den gaar forud for den
hele G.); 1 Stedet for Kirkeaarets gamle Peri-

koper forordnes som Regel en sammenhaengende
Laesning af Evangelierne og Brevene. Desuden
er i Nadverdelen en Nadverformaning optaget,

og den hele G. begynder med en ved en Til-

tale indledet, udfarlig Syndsbekendelse med
Ben om Syndsforladelse. Allerede i 1548
Andes dog Pnedikenen paa sit faste Sted i

Gudstjenesten, ligesom der gives Valg mellem
de gamle Perikoper og den sammenhaengende
Skriftlaesning. I >Kyrkohandboken« af 1614
fremtraeder saa Reformationsaarhundredets
gudstjenestlige Erhvervelser faestnede: Ordets
Forkyndelse er kommet til sin fulde Ret ved
Siden af Sakramentet, Kirkeaarets Id6 er sikret

ved den udelukkende Brag af de gamle Peri-

koper i Skriftlaesningsdelen ; der gives, lige-

som tidligere i 1571, naermere Bestemmelser
om den til Praedikenen knyttede Kirkeben.
Haandbogen af 1693 gar derhos endnu den
tidligere gudstjenstlige Ordning noget fastere

og rigere og betegner i saa Maade et Hejde-
punkt. Men medens den dansk-norske K. i

Rationalismens Tid undgik nogen egentlig Re-
vision af sin Gudstjeneste-Ordning, fik den
svenske K. en saadan i >Handboken< af 1811.

Vistnok var denne Revision for saa vidt af en
paaskennelsesvaerdig konservativ Karakter, som
den kun gjorde faa Forandringer i G.s faste

Ordning; det kan nsevnes, at Evangeliets Laes-

ning udgik af Skriftleesningsdelen og blev
forbeholdt Prsedikestolen, mens Praefationen

naesten helt bortfaldt. Men Revisionens For-

mularer og Banner, saaledes den Lovprisning,

hvormed Gudstjenesten indlededes, fremdeles
Nadverformaningen og Kirkebannen, bar til-

dels temmelig staerke Spor af Tidens svagere
kristelige Aand og svulstige Stil. Ordningen
af 1811 har vaeret gaeldende i den sv. K. ind-

til den sidste Tid, den vaesentlige Forandring,
som er sket, er Indferelsen af 2 nye Praediken-

tekstraekker i 1860, ved hvilken Lejlighed ogsaa
Evangeliets Laesning fra Alteret blev genoptaget.

Men i 1894 udkom en ny >Handbok for
svenska Kyrkan< med det Formaal at ud-
slette hine Spor fra den rationalistiske Tid og
nyttiggore den senere gudstjenstlige Udvikling
i den evang.-luth. K. Efter denne Ordning
begynder Hovedgudstjenesten med en Introitus-

Psalme, hvorefter felger Syndsbekendelse med
Kyrie, indledet med Sanctus og en kort Tiltale

(Syndsbekendelsen er den aervaerdige gamle fra

Olaus Petris Messe af 1531, der den hele Tid
ned igennem har vaeret karakteristisk for den
sv. G.). Derefter Gloria med ferste Vers af
Psalmen: >AUena Gud i himmelrik« eller paa
Hojtiderne et forkortet Laudamus. Skriftlaes-

ningsdelen har Kollekt, Epistel, Gradualpsalme,
Evangelium, den apostoliske Trosbekendelse
eller en Credopsalme (allerede Messen af 1531
naevner fortrinsvis den apostoliske Trosbekend-
else, de fleste andre evang. Kirkeordninger
foreskriver den nikseniske enten ordret eller

som Psalme). Til Prsedikenen kan Kirke-
bannen knytte sig, men som Regel bedes den
fra Alteret uden dog at have fundet nogen

fuldt menlghedsmaessig Form. Nadverhand-
Iingen (hvoraf Nadverformaningen er bortfaldet)

indledes med Praefationen, derefter Indstiftelses-

ordene som Konsekrationsord og Fadervor.
Med et fornyet Sanctus (Benedictus og Hosi-
anna), Fredsenske og Agnus Dei ledes over til

Kommunionen med disse Uddelingsord : Kristi

lekamen, for dig utgifven; Kristi blod, for dig
utgiutet. Nadverhandlingen slutter med en
Takke-Kollekt og Benedicamus, og den hele
G. med den aronitiske Velsignelse og et Psalme-
vers.

7. Det betydeligste Spergsmaal vedkom-
mende G., som i vore Dage bevaeger den evang.
luth. K., er det, om ikke G.n atter som i Be-
gyndelsen ber deles i to, en Gudstjeneste, der
samler sig om Ordets Forkyndelse, og en anden.
der samler sig om Nadveren. De fleste og mest
ansete Liturgikere besvarer for Tiden dette
Sporgsmaal bekraeftende. De nordiske Kirkers
GudstjenesteordDinger viser dog, at de i saa
Maade vil holde fast ved Reformationsaarhun-
dredets stadige Tankegang: en sammenhaeng-
ende Hovedgudstjeneste med Ord og Nadver.
Vist nok kan man antage, at de samme mis-
sionerende og kateketiske Hensyn, der fra ferst

af frembragte de dobbelte Gudstjenester og siden
den skarpt todelte G., i sin Tid igen vil frem-
bringe det samme Resultat. Men denne Tid
kan ikke siges at vaere kommet, saalaenge der
endnu er almlndelig Barnedaab og Folkekirker.

Det var den almindelige Barnedaab, som for

udslettede Adskillelsen mellem missa catechume-
norum og missa fidelium. Den K., der doner
alle, skylder ogsaa at byde alle den frie og
uhindrede Adgang til sin G., som den ene
sammenhaengende Hovedgudstjeneste med Ord
og Sakrament er Udtryk for (om den kr. G.s
Historie i Almindelighed : Koestlin, Gesch. des
chr. Gottesdlenstes, Freiburg 1887; Fr. Nielsen,

Haandbog i Kirkens Historie og hans, Aktstykker
til G.s og Liturgiens Hist., Kbhvn 1878; H. He-
ring, Hulfsbuch zur Einfuhrung in das litnrg.

Studium, Wittenb. 1888. — Til 1 og2)Th. Har-
nack, Der chr. Gemeindegottesdienst im ap. und
altkath. Zeitalter, Erlangen 1854. 3) A. Malt-
zew, Die Litnrgien der orthodox-katholischen
Kirche des Morgenlandes, Berlin 1894. 4) Thal-
hofer, Katholische Liturgik, Freiburg 1883 og
94. 5) Jacoby, Die Liturgik der Reformation,
Gotha 1871 og 76. 6) Engelstoft, Liturgiens
Historie i Danmark 1840; Osc. Moe, Vor Hoj-
messe-Gudstjenestes Historie, Kristiania 1888;
Ullman, Liturgik II, S. 86 f.; Quensel, Det
svenska Hegmassoritualets Historia intill 1614,
Upsala 1890). G. J.

Gudsvenner. I 14. Aarh. gik der en maegtig
mystisk Streaming gennem en stor Del af
Mellem-Europa; den maerkes lige fra Neder-
Iandene til Italien og Ungarn. Knudepunkt-
erne for Bevaegelsen vare Koln, Strassburg og
Basel; en stor Del af Lederne vare Medlem-
mer af Dominikaner-Ordencn. En Gruppe af
disse Mystikere, kaldtes, med et Navn fra Jon.
15, 15, G. Bevaegelsen traadte frem som en
staerk relig. Vaekkelse, praeget af kontemplativ
Mystik ; den spores baade i Ridderborge, K»b-
mandsgaarde og Haandvaerkerstuer, og saavel
Maend som Kvinder kom med i den. G.ne
sergede dybt over det saedelige og relig. Livs
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Nedgang og navnlig over Pnesteskabets Til-

stand. I Lendom evede de sig i >at aabne
deres Sjtele for Gud<, og de stod i noje Forbind-
else med hverandre. Snart sendte de hlnanden
Breve, Beger, Helgenlevuinger, Laegemidler,
Peberkager eller hvide Lommeterklteder med
Jesu Navn i rede Sting, snart gik de paa Rejse
for at besege binanden. Der var noget hemme-
lighedsfuldt over G.ne; >ingen kunde sigehver-
ken ondt eller godt om dem<. Mester Ecke-
hart (I, 709) indskerpede sine Tilhorerinder
at tage venligt imod saadanne >gotliche Men-
scben<, som kun kunde aabne deres Hjerter,

naar de stedte paa ligestemte Sjtele, og nan
priste det Rige saligt, der havde mange af dem
i sin Midte. Henrik Sense var alle G.s be-

synderlig gode Ven, og de lyttede med Be-
undring til hans Tale. Se forevrigt Artiklerne:

Mystik, Merswin, Sense og Tauler.
Gudum Kloster i Skodborg Herred, 91

/* Km.
0.S.0. for Lemvig, er stiftet i 13. Aarh. for

Nonner af Benedictiner-Ordeaen og neevnes al-

lerede i et Testamente 1268. Stifterens Navn
er ukendt. I Spidsen for Konventet stod en
Priorinde ; en Prior, vistnok en af de Pnester,

der yente i Klostret, synes dog at have haft

Del i Styrelsen. Men Klostergodsets Styrelse

var overdraget en Forstander, en af Omegnens
formaaende Adelsmarod, der valgtes af Konven-
tet Valget skulde stadfsestes af Kongen. 1459
segte Nonnerne Paven om, at faa valgt nogle
ansete Prrelater, der kunde beskytte dem imod
Bispen af Ribe, som plagede dem med Gtesteri

og hindrede dem i at modtage Reformation
efter Bnrsfelde-Kongregationens Regler (I, 422).

Denne synes at vaere gennemfort 1466. Klostret

laa dengang i en Dal Syd for G. Kirke, men 1484
flyttedes det op til Kirken, som indlemmedes
i Nybygningen. Efter Reformationen blev Klo-
stret Kronlen med Forpligtelse til at under-
holde Nonnerne. 1573 var der endnu 3 til-

bage. 1716 gik Gaarden over i privat Eje.

Men allerede 1631 vare Klosterbygningerne
brsendte med Undtagelse af den sendre Ffoj,

der endnu tjener som Sognekirke (Daugaard,
Klosterhistorie, S. 437 ; O. Nielsen, Skodborg og
Vandfuld Herreder, S. 99 f.; Kirkehist. Sml. 4

R. V, 96). S. M. G.

Guelfere var i Middelalderen oprindelig Be-
tegnelse for det paveligt sindede Parti, der
kaempede mod de kejserligt sindede Ghibellinere

(se 211). Navnet er dannet af det tyske Welfer,

et Fyrstehus, hvis Stamfader var Welf I (Lud-
vig den frommes Svigerfader), og som i lange

Tider afvekslende herskede over Here tyske Pro-
vinser, bl. a. Baiern og Hertugdammet Sach-
sen. Markgrev Welf IV, som Hertug kaldet

Welf I, blev Stamfader for den yngre Linie

Welf-Este, der havde Besiddelser i Norditalien.

Fra det welfiske Fyrstehus stammer den i

1866 fordrevne hannoveranske Kongefamilie og
Huset Hannover i England. Welferne kaempede
ofte mod den tyske Kejser, men stod til andre
Tider paa hans Side. I Italien blev under
Hohenstaufer-Kampen G. Navnet paa det pave-
ligt sindede Parti, der bekjempede den tyske
Kejsers Indflydelse. Partiet var ister staerkt i

Milano, men fandtes ogsaa i mange andre
Byer. Frederik II slog med en Hser af Sara-

cenere og Hjselpetropper fra de ghibellinske

Byer G.ne fra Milano, Bologna og flere andre
Byer, men uden at bryde Partiets Magt. I Tos-
cana flk Ghibellinerne for en Tid Overmagten,
men i hele Lombardiet holdt G.ne dem Stan-
gen. Efter at den gamle Strid mcllem Kejser-

demmet og Pavedemmet var endt, fortes der
i Italien heftige Kampe imellem forskellige Ad-
elssltegter og politiske Partier, og disse beholdt
da i Reglen de gamle Navne fra Hohenstaufer-
tiden ; der blev saaledes henge ved at vaare G.,

der i Pavens Navn ktempede for deres politiske

Interesser. C. E. F.

Gueranger, Prosper Louis Pascal, Abbed,
beremt fr. Liturgiker, fodtes 4. April 1805 1 Byen
Sable ved Sarthe-Floden (Stiftet Le Mans). 1827
biev han prsesteviet, og kort efter begyndte han
sine liturgiske Studier. Den ncermeste Anledning
til disse var Iagttagelsen af Forskellen mellem
den gallikanske og den romerske Liturgi, der
gjorde ham til en ivrig Forksemper for Roms
Liturgi. Han var tidlig bleven paavirket afJoseph
de Malstres Skrifter, og der samlede sig en for

Rom begejstret Kreds om ham. G. mente, at

Afskaffelsen af den gallikanske Liturgi vilde

vsere det bedste Middel til at overvinde Galli-

kanismen, og han haabede ved en Genoplivelse

af Benedictiner-Ordenen i Frankrig at kunne
bane Vej for Ultramontanismen. 1833 er-

hvervede han det gamle Benedictiner-Kloster

Solesmes, og dette Kloster blev et HJemsted for

hans Anskuelser. 1836 udgav han Skriftet:

Origines de Viglise Romaine, der var et Pro-

gram for hans Virksomhed, og efter at han 1

Abbediet S. Paolo ved Rom havde gennemgaaet
det saedvanlige Novitsiat og lsert Benedicts Or-
den at kende fra Grunden af, udnevnte Gregor
XVI ham til Abbed for Solesmes og Pnefekt

for den nye Benedictiner-Kongregatlon, der
skulde grundlaegges i Frankrig. 1853 aabnedes
atter Klostret i Ligugl, der 3 Aar senere blev

et Abbedi, og 1865 blev der grundlagt et Bene-
dictiner-Kloster i Marseille. 1866 blev der
ogsaa i Solesmes aabnet et Kloster for kvinde-

lige Benedictinere ; det blev indviet til den hi.

Ctecilia. Samtidig var Dom G. i huj Grad frugt-

bar som Forfatter, navnlig paa det liturgiske

Omraade. Hans Hovedvserk er L'annte litur-

gique (1841 f.), der foreligger i 12 Bd.; de 3

sidste kom forst frem efter hans Dod. Et
andet, i roin.-kat. Laegmandskredse meget skattet

Arbejde er: Hist, du St. Cicilie (1848), der senere

blev efterralgt af St. Cicile et la sociiti Ro-
maine (1873; Pragtudg. 1874). 1850 tog han
til Orde for Marias ubesmittede Undfangelse,

og 1870 traadte han i Skranken for Pavens
Ufejlbarhcd. Han dede 30. Jan. 1875 (A. G.

Kaufmann, Das Kloster Solesmes und Dom G.,

Wfirzb. 1877).

Gnericke, Heinrlch Ernst Ferdinand, tysk

Kirkehistoriker, fodtes i Wettin 25. Febr. 1803.

Efter at have studeret i Halle vandt han der
1824 den fllos. Doktorgrad og Aaret efter den
teol. Licentiatgrad (ved en Afhandling om Kate-

ketskolen i Alexandria). 1827 udgav han et

Skrift om A. H. Francke, og 1829 blev han
ekstr. Prof, i Teol. 1 Halle. 1833 sendte Tu-
bingen ham den teol. Doktorgrad. I de felg-

ende Aar udfoldede han en rig Forfattervirk-

somhed. Han skrev >Handb. der Kirchen-

gesch.< (1833, 9. Aufl. 1866), som vandt stor
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Udbredelse og blev oversat paa flere Sprog;
en Symbolik (1839; 3. Aufl. 1861); en Isagogik

(1843; 3. Anfl. 1867), og >Lehrb. der christl.-

kirchl. Archaologie. (1847; 2. Anfl. 1859). Da
den gammelltith. Bevaegelse kom item (S. 166),

sluttede G. sig med Begejstring til den. 1834
viede Schelbel ham til Prsest for en lille gam-
melluth. Menighed, der var i Fserd med. at

danne sig i Halle. Regeringen straffede ham
med Afssettelse fra Professuren, og under mange
Vanskeligheder segte G. at eve en Hyrdeger-
ning for sin lille Flok, indtil de fleste vare
rejste til Amerika. 1840 begyndte han, sammen
med Rudelbach, Udgivelsen af >Zeitschrift f.

die gesamte lnth. Theol. und K.<, som blev
fortsat, tilsidst sammen med Delitzsch, indtil

1862. G. var tillige virksom i det kommu-
nale Liv, og da Revolutionen udbrad, stillede

han sig uforfserdet imod den. Han dede 4.

Febr. 1878.

Gttibert af Nogent. Abbed, fodtes 1053 i

Clermont. 12 Aar gl. kom han i Klostret Flay
ved Beanvais, og der lsertc han Anselm af Bee
(I, 99) at kende. 1104 blev han Abbed i Maria-
klostret i Nogent. Han dede mcllem 1121 og
1124. Han har efterladt en Rfekke Skrifter,

der vise, at hans Styrke laa paa Moralens
Omraade. Fra hans Haand have vi ogsaa den
ferste udforligere Skildring af det ferste Kors-
tog, der gaar fra 1096—99. Grnndlaget for
hans Fortelling er et Skrift af en Korsfarer,
som er gaaet tabt, men dette er udfyldt ved
andre Korsfareres Beretninger. G. har ogsaa
skrevet en Slags Selvbiografi, der giver os et

interessant Indblik i de Tiders Klosterliv.

Gnido, pavelig Legat, af Fodsel en Burgun-
der, blev Cistercienser-Mnnk og Abbed for

Hovedklostret i Citeaux. Da den fromme og
Iserde Mand 1262 i Ordensanliggender opholdt
sig ved Kurien, blev han optaget i Kardinal-
ernes Forsamling (Dec. 1262). 8. Juni 1265
beskikkede Pave Clemens IV G. som legatus
de latere til en vigtig Senderejse til de nord-
lige Lande, og gav ham Fnldmagt til i Danmark,
Sverig, samt i iErkesiederne Bremen, Magde-
burg, Salzburg og Gnesen, >som en flittig Gart-
ner at luge og oprykke, sprede og rydde, bygge
og plante, som Herren skyder dig i Hu<. Han
skulde paakalde den verdslige Magts Hjtelp,
om nedigt var, og ikke hindres ved nogen
Appel, ligesom ellers gyldige Privilegier ikke
hasmmede hans Myndighed. Han repreesen-
terede saaledes med faa Undtagelser den fulde
pavelige Magt og var ogsaa udstyret med serlig
Dispensationsret. Det vigtigste Formaal for
hans Legation var Bilaeggelsen af Kirkestriden
i Danmark (se Jakob Erlandsen I, 795), og
Paven har sikkert ventet sig det bedste Re-
snltat af den godhjertede Kardinalpresbyter til

S. Lorenzo in Lucina. Over Citeaux, hvor G.,
der for Resten paa hele Rejsen var stcerkt op-
taget af Cistercienser-Sager, skulde bilsegge en
Strid, kom han til Kfiln og Hamburg, og, efter-

at have dvtelet 5 Maaneder paa tysk Grand,
kom han i Foraaret 1266 til Danmark, hvor
han i MaJ blev modtaget af Enkedronningen
og den unge Konge med skyldig iErbedighed
i Roskilde. Her modte ogsaa samtlige Cister-
cienser-Abbeder og klagede over Aarhus-Bispen
Tyges Behandling af 0m (se d. Art.). I Aug.

traf ban, efter et kort Beseg i Sverig, atter

sammen med Kongehuset og medtes af en
Protest mod Henheggelsen af Sagens Forhand-
llng og Paakendelse til Slesvig. Trods den
Magtfuldkommenhed, hvormed han var ud-
styret, appellerede Kongen til Paven, og G.s
Dom flk ingen praktisk Betydning, da denne
Appel siden blev taget til Folgc. G., der var
blevet vundet for Prselaternes Sag, optraadte
nemlig, efterat have forladt Riget, direkte mod
Kongehuset. I Lubeck fordrede han de for-

drevne Gejstliges Genlndssettelse og lyste, i Til-

fselde afVeegring, Enkedronningen, Kongen og
deres Raadgivere (later Biskop Tyge) i Band,
samt belagde Riget med Interdikt ; iErkebispen
tillagde han en Erstatning af 10,000 Mark,
Peter Bang af Roskilde 20,000. Nov. 1266 for-

lod han Lubeck og holdt Provinskoncilier i

Magdeburg, Bremen, Breslau og Wien. I Magde-
burg lagde han Afgorelsen af 0ms Klager i

Hsenderne paa Biskop Bonde i Slesvig, Tyges
Fjende. Skant en pavelig Skrivelse (Febr. 1267)
omstedte hans Afgerelse, og han i MaJ fritoges

fra det Hverv, han ikke havde vist sig voksen,
gik han alligevel atter til Lubeck (Sept. 1267),

forkyndte Dommen offentlig og udslyngede en
tordnende Bandbulle mod Kongen, Dronningen
og flere danske Pnelater, der ikke havde holdt
lnterdiktet; her besatte han ogsaa flere Bispe-

stole. En ny Skrivelse fra Paven (Okt. 1267)
kaldte ham imidlertid ufortovet tilbage, og
Sagen flk sin endelige Afgerelse ved Gregor X
1272. 20. Maj s. A. dede G. (C. Paludan-Muller,
Studier til Danmarks Hist, i 13. Aarh. i Viden-
skabernes Selskabs Skrifter, 5 R., hist.-phil. Afd.
IV, 1872). J. O. A.
Guido fra Arezzo, en Benedictiner fra 11.

Aarh. (d. o. 1050), der navnlig har naaet Be-
remmelse som Tonelterer. Som saadan har
han tidligere staaet med stor Glans, idet man
med Urette tillagde ham >Opfindelsenc af en
hel Msengde Ting, saaledes af Nodeskriften, af
det gamle Musiksystem (>Solmisationen<), af
Kontrapunkt, ja endog af Klaveret. Hans virke-

lige Betydning ligger snarere i, at han paa en
Tid, hvor Musiken havde saa vanskeligt ved
at tilegnes og udeves, virkede som en forfaren

Praktiker og bragte sine Elever forholdsvis let

ud over Vanskelighederne. Han roste sig af

at kunne ltere dem at laese og bruge Noder i

1 Maaned. Nodeskriften opfandt han ikke,

men han forbedrede den ved at anbringe No-
derne paa et 41iniet System, der betegnes med
Bogstaver (»Negler«). Hans Hovedva?rk er »Jfi-

crologus de disciplina artis musictet (findes i

Gerberts >Scripiore$* II). Om hans naermere
Livsomsttendigheder ved man kun lidt, det er

endog usikkert, om han af Fedsel er Italiener

eller Franskmand. En Tidlang tilfaerte han
Klostret Pomposa ved Ravenna, men skal

vtere fordrevet derfra af Munkenes Misnndelse.

Han fandt da Beskyttelse hos Biskoppen af

Arezzo (i Toscana), fra hvilken Tid formentlig

hans Tilnavn stammer. Senere nod han den
JEre at blive indbndt (1026) af Pave Johannes
XIX, hvem han til dennes sterste Tilfredshed

underviste i sin Kunst, saa at Paven til Be-

lenning skal have tilbudt ham en Bispestol,

hvilken G. dog beskedent ikke modtog. Om nans
sidste Leveaar haves ingen Efterretninger. A. H.
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Gnido fra Bras, se I, 386.

Goigo (Guigues), Chartreuser-Prior, f. 1083
paa Slottet St. Romain i Dauphin£, var en god
Ven af Bernard af Clairvaux (I, 271) og Peter

den ssrverdige. Han bar efterladt sig fromme
Betragtninger og en Samllng af sin Ordens
mnndtlig overleverede Bestemmelser. D. 27.

Juli 1137. Hans Skrifter ere ndg. af Migne 1

Series lat 153 og 184.

Goinea-Kysten omfatter foruden 0vre-G.,

ImeUem Senegambien og Kamerun, ogsaa Ne-
dre-G. hvortil herer Kamerun, Gabun, Kongo
og Angola. I disse sydlige Kyststrekninger
bor der Bantufolk medens 0vre-Guineas Folk
tilhere de egtl. Negere (Sudan- Negere). De tal-

rige smaa Stammer her samle sig dog i sterre

Sproggrupper, saaledes paa Guldkysten Tsji-

sprogets, der omfatter Ashanti, Fanti o. fl.

medens den langt mindre Gagruppe bl. a. inde-

slutter de omkring det gamle danske Christians-

borg boende Akra-Negere. 0st herfor har vi i

Togo Evhefolket, der er beshegtet med Daho-
meerne, og i Yoruba de talrige driftige Yoruba-
folk med mange folkerige Byer, Abbeokuta, Iba-

dan og den blomstrende Kystby Lagos, Vest-

afrikas sterste Handelsplads. Omkring Nige
rens nedre Lob bor lboer, omkring Kalabar
EBk-Stammen, de i Kamerun boende Aboer og
Dnalaer here derimod til Bantufolkene, lige-

saa Mpongwe i Gabun. Imod Vest finder vi

ved Kap Palmas de dygtige virksomme Kru-
Negere (Grebo), der fserdes som Matroser og
Arbejdere over hele Kysten, og lsengere mod
Nord Vey, Bullom og Susu.

Disse Negerfolks Religion betegnes aim. som
Fetishisme (S. 41), fordi deres Gudsdyrkelse
knytter sig til Naturgenstande, Floder, Seer,

Tneer eller til vilkaarlig valgte Ting ofte af den
ubetydeligste Art, de ikke af dem selv saakaldte

Fetisher. Men de tsenke sig disse Genstande
som besjtclede, tagne i Besiddelse af Aander.
I Virkeligheden har de Troen paa en evig,

alnuegtig Gud, Verdens Skaber og Dommer, der
af Tsji-Negerne kaldes Onjame, af Ga-Negerne
Nyongmo. Men denne Gud troner i Himlen i

utilg&ngelig Majestast; derfor danne hans Bern,
Wong, Aander, hvilke ban udsender, Mellemled
mellem Gud og Mennesker; til dem vende de
sig ved Hjslp af Profeter, Gbalo, og Prsester,

Wong-tsja;, der forkynde Guddommens Vilje

og forsyne dem med Amuletter og Trylle-

midler (Gri-gri).

Negerne paa Guldkysten ere overvejende
Agerdyrkere. Indenfor den sandede Kystrand
stnekker der sig en belgeformig Slette med
tiltagende Frugtbarhed, mandshejt Grass og
taette Skove op mod de bag ved liggende skov-
bevoksede Bjergstrekninger; her inde har de
deres Plantninger. Men fra Slaveriets Tid er

Arbejdet foragtet, og Befolkningen i de for

befriede Negere anlagte Kolonier, Sierra Leone
og Liberia, viser afgjort Ulyst til Arbejde og
drages til Handelen, ssrlig Smaahandel. Paa
Guldkysten har Baseler-Missionen dog med
Fremgang oprettet Haandverkerskoler. Bere-
ringen med Europa har ellers kun bragt For-
tran!. Ferst kom Portugiserne 1471, saa Fransk-
nuend, Enghendere, Holkendere, Danske. Det
var dengang Guldsandet, der lokkede. Efter

Amerikas Opdagelse og Kolonisation blev Guld-

kysten det store Jagtdistrikt, hvorfra man skaf-
fede sig Slaver til Arbejdet derovre, og over
30 Forter anlagdes paa Kysten for Slavehande-
lens Skyld. Det hede, usunde Klima — med
20—30° C. Aaret rundt og Degnet om, med
mange Sumpe i Regntiden og Malaria — for-

hindrede en virkelig Kolonisation. Nu er de
vigtigste Udferselsgenstande Palmeolle og In-
diarubber efter Slavehandlens Afskaffelse, hvor-
til Danmark gjorde Begyndelsen 1803. — Dan-
mark havde paa Guldkysten Forterne Chri-
stiansborg og Frederiksborg fra 1659 til 1850,
da de afstodes til England. Den danske Styr-
else var lemfseldig og i det hele vel lidt iblandt
de indfodte, men ievrigt levede Europajerne som
sadvanligt et vildt Liv, og de af Regeringen,
ofte med lange Afbrydelser, udsendte Kapellaner
kunde ikke udrette synderligt. Den engelske
Overtagelse og navnlig Oprettelsen af >Guld-
kystkolonienc 1874 bragte et stort Opsving og
bed re ordnede Forhold. Siden kom ogsaa
Ashanti til 1896, hvor Englsenderne nu har ned-
slaaet en farlig Opstand. Foruden Guldkyst-
kolonien, der nu teller henved 2 Mill. lndb. har
den eng. Regering ogsaa Sierra Leonekolonien,
begyndt 1787 for befriede Negerslaver, med 1

/2
Mill, og imod 0st Kolonien Lagos og det vidt-

strakte Nigerterritorium, der udvides i det Indre,

sidst med Nupe i Hausaland. Tyskland har besat
Togo (med 800,000 lndb.) og Kamerun (ca. 4—5
Mill.), Frankrig Dahome siden 1892 samt Strsek-

ninger paa Elfenbenskysten (l'/i Mill.). Den
fra Amerika oprettede Negerfristat Liberia skal
ttelle o. 1 MU1. lndb.

Begyndelsen til Missionsvirksomheden paa
Guineakysten skete i de danske Besiddelser

ved Bredremenigheden. Grev Zinzendorf tog

1735 en Mulat fra Christlansborg, Chr. Protten,
med sig til Herrnhut fra Kbhvn og udsendte
ham 1737 med en af Brodrene, som straks

dede. Efter et ustadigt Liv dede Protten 1769,
men Aaret fer havde Bredremenigheden paa
det danske Guineakompagnis Opfordring sendt
5 Bredre ud, 4 fulgte 1770, men samme Som-
mer vare alle sunkne i Graven, og Forseget endte
med de 10 Grave. I 1828 tog saa Baseler-

Missionen (I, 232) Arbejdet op efter den danske
Regerings 0nske med Udsendelse af 4 Bredre,

1832 fulgte 3 efter, men fandt kun de ferstes

Grave, de to af dem dede, og kun Sendeijyden
Andr. Riis var tilbage; ogsaa de naeste 2 ud-
sendte dede, og i 1840 kaldtes Riis tilbage til

Basel. Men 1843 optoges Virksomheden paany
og er siden bleven fortsat under store Ofre af

Liv og Helbred. I 50 Aar udsendtes 124, af

disse sank 39 i en tidlig Grav, 50 maatte rejse

hjera med nedbrudt Helbred, og de fleste kunde
kun arbejde i faa Aar. Men Baseler-Missionen

tseller nu 18,000 Kr. paa Guldkysten, og har
desuden siden 1887 optaget Arbejdet i Kame-
run, her har den samlet 2600 Kr. I det mellem-
liggende Togoland er det ogsaa Missionssrer fra

Basel, der arbejde i Bremer-Missionen (I, 384
—85), i et endnu mere morderisk Klima. De have
der samlet o. 2300 Kr. og uddannet dygtige

indfedte Hjaslpere. — Paa Guldkysten har for-

uden Baseler-Missionen ogsaa engelske Wesley-
anere arbejdet siden 1835 og har o. 7500 Me-
nighedsmedlemmer.
Endnu inden Missionen paa Guldkysten var
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bleven optaget paany, var Missionsarbejdet

kommet i Gang aodre Steder paa Guineakysten,
nemlig i Sierra Leone iblandt de befriede Ne-
gerslaver, bvor engelske Baptister begyndte
1795, Wesleyanere 1811, Anglikanere (C. M. S.)

1816. Ogsaa der krsevede Arbejdet og Klimaet
svsere Oflre; af de i de ferste 19 Aar ved C.

M. S. udsendte 89 dede 54 i det ferste Aar
efter Ankomsten. Nu er her henved 50,000 Kr.

af 75,000 Beboere. Langt ringere, navnllg i

indre Vserd, er Resultatet i den amerik. Neger-

fristat Liberia, der skal telle hejst 20,000 fra

Amerika indvandrede Negere, og der opgives

10.000 (?) Kr. vundne af de andre Beboere ved
de forskellige amerik. Missionsselskabers Ar-

bejde. — I Yoruba og Lagos arbejder Angli-

kanere (C. M. S.) og har samlet o. 9000 Kr. og
Wesleyanere med o. 2000 Kr. C. M. S. driver

fremdeles Niger-Missionen (se d. Art.) under
store Vanskeligbeder. I Kalabar har de skotske

unerede Presbyterianere under ihterdigt Ar-

bejde siden 1846 indsamlet o. 600 Menlgheds-
medlemmer af Eflkfolket. Og i Gabun have
amerik. Presbyterianere samlet o. 1600 af

Mpongwefolket under stadige Vanskeligheder

med den franske Kolonistyrelse og en katolsk

Konkurrence. Om Kongo og Angola se Kongo-
Missionen. V. Sn.

Guinness, Henry Grattan, engelsk Vsekkelses-

preedikant og Missionsleder, f. 11. Aug. 1835,

havde, allerede inden han i Juni 1857 fuld-

endte sine Studier ved New College i London
(kongregationalistisk), vakt Opsigt som Pnedi-
kant i Whiteflelds beremte Tabernakel i Moor-
fields (London), hvortil man forgteves segte at

knytte ham som Priest. G. felte Driften i sig

til at gore en >almindelig< Evangelists Gerning
og blev allerede paa sin ferste store Missions-

rejse 1857—59, ligesom Spurgeon og Radcliffe,

Redskab for en Bodsbevaegelse og Vtekkelse

i Irland, Skotland, England og Amerika, som
man ikke uden Grand har sammenstlllet med
Metodismens ferste Sejrsgang i forrige Aar-
hundrede. Sserlig 1859 blev et Mserkeaar i

>Evangelisationen< ved nuegtige >reoivals<.

Under et Rekreationsophold 1860 i Ilfracombe

lterte G. den aedle Kvinde at kende, som skulde
blive ikke blot hans Hustru og trofaste Stette,

men Leder af et betydningsfuldt kr. Arbejde,

Fanny Emma Fitzgerald. Hun var op-

draget efter Forseldrenes Dod i en Kvseker-

familie. I 12 Aar fcerdedes nu iEgteparret paa
vidtstrakte Rejser i England, de amerik. Fri-

stater, Canada og Dele af Europa, uafladelig

skiftende Bolig, skent Familien efterhaanden

egedes med 8 Born, hvis Opdragelse nsesten

helt paalaa Moderen; alligevel fik hun Tid til

baade i Ord og Gerning at vtere G.s Medar-
bejder isser ved Afholdelse af sserlige Kvinde-
meder.
Da den fr.-tyske Krigs Udbrud fordrev dem

fra en lovende Evangelisationsmark i Paris,

tog iEgteparret Ophold i London og paabe-
gyndte en betydningsfuld Virksomhed, der
sigtede til den ydre Missions Stette. G. havde
sterlig under Paavirkning af Hudson Taylor
(se d. Art), fait en stadig voksende Trang til

at arbejde i Hedningemissionens Tjeneste.

Hverken han eller Vennen, Dr. Barnardo, kom
dog, som paatamkt, til at gaa til Kina, men

iEgteparret aabnede i 1882 Bast London Trai-
ning Institute i Stepney Green, London, en
Missionsskole, hvor deres rige Erfaringer fra
Evangelisationsrejserne skulde komme talrige

fremtidige indre og ydre Missionsarbejdere til

gode (i 1873 var Dr. Barnardo Medleder af
Skolen). De begyndte uden Stette og under
Misbilligelser, da G.s Plan var, at Skolen skulde
vrere konfessionsles (interdenominational). Lige-
som han stadig, siden han vaktes til et op-
rigtigt Trosliv, havde Salt sig selv interdenomi-
national og paa sine Rejser havde erhvervet
sig en dyb irenisk Forstaaelse af, hvorledes
ffigte Trosliv formede sig kraftigt indenfor de
forskelligste Lereafskygninger, saaledes vilde
han ogsaa, at Skolen skulde tjene alle evang.
Denominationer, der vilde drage Nytte af den.
Talrige Venner fra Rejserne stettede den, saa
at Reglen, ikke at afvise nogen af Pengehensyn,
kunde gennemferes.

Elever kom snart fra forskellige Denomi-
nationer, Ja Verdensdele. Efter en Prevetid,
der sikrede, at de ikke blot havde Ksrlighed
til Arbejde for Guds Rige, men ogsaa intellec-

tual power, optoges de som Lrerlinger. Bibel-
studium, Sprogstudium for Hedningemissions-
eleverne samt praktisk Arbejde i 0st-London
er Hovedsagen. Den ferste Elev, K. Taylor,
G.s Svigersen, gik til Kina. Indtil nu er ud-
gaaet o. 1000 Msnd og Kvinder, hvoraf alene
100 til China Inland Mission, og adskillige

have vundet fremragende Navne paa Missions-
marken eller i den hjemlige Missions Tjeneste.

Store Msngder ere afviste, ofte paa Grand af
Brist paa Intelligens, idet G. mener, at Mis-
sionsselskaberne ikke bar paatage sig Ansvaret
ved Udsendelsen af saadanne. Skolen, hvis
Leder G. var, medens Mrs. G. ganske styrede
det ekonomiske og besergede den uendelige
Korrespondance, flyttedes 1873 til Harleg House,
Bow Street, E. og udvidedes efterhaanden
saaledes, at den nu omfatter Harleg College

(1878), Doric House (for Kvinder), Cliff College

(i Curbar, Derbyshire) samt Bromley Halt, en
sserlig Diakonisseskole i 0st-London (Nurses
training Home); disse 4 Skoler have aarlig 100
mandl. og kvindl. Elever. Lregemissionen har
sit Tilhold i 2 Institutioner i 0st-London (Berger
Hall og Mackenzie Memorial Hall); paa 50
Steder holdes Bymissionsmeder foruden Gade-
praediken, i Derbyshire drives fast Landmission,
og et Missionsskib sendes til Lofoten.

Mrs. G., der udgav Beretningerne, begyndte
1878 Regions Beyond, der sserlig skulde ar-

bejde for Kongo-Missionen. Da Stanleys Bog
>Gennem det merke Fastlandc var udkommet
1878, grundlagdes ved Mrs. G.s Bestnebelser
>The Livingstone Inland Mission*, der straks

sendte en Arbejder til det hidtil kr. uop-
dyrkede Kongo-Distrikt. Saaledes blev An-
stalten fra en Missionsskole tillige et direkte

Udgangspunkt for selvstendigt Missionsarbejde.

Trods Klimaets Vanskeligheder (mange Deds-
fald bl. Miss.), trods de vseldige Bekostninger
(ikke mindst ved Transport af Materiel hin-

sides Katarakterne, isa;r af en ssrlig Missions-

Dampbaad), holdtes Virksomheden gaaende ved
frivillige Bidrag. 1883 fandtes allerede 10 Sta-

tioner ved Kongo. Isser udmserkede den tidlig

afdede Adam Mc'Call sig som Leder. Ogsaa
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sproglige Hjselpemidler udarbejdedes. Medens
Miss, ved Nedre-Kongo overtoges af American
Bapt. Board, begyndte man 1888 i det inderste

Kongo Land en ny Mission, Congo Balolo Miss.

(C. B. Si.), hvortil der i 10 Aar er ndsendt
82 Miss, til 7 Stationer med 40 Arbejdere.

Bekostningernc vare i den Tid 83,318 Pd. St.

Mrs. G. styrede Missionen til 1892, da en Lam-
melse nadte bende til at opgive alt Arbejde
(d. 3. Nov. 1898). — 1888 gik G. efter et Op-
hold i Rom, hvor han skrev The City of the

7 Hills, til Amerika og deltog i Ivserksaettelseu

af Sudan-Missionen. Siden 1898 er der tillige

aabnet en Mission i Lima i Pern, og i 1899 en
saerlig Behar-Mission i Ostindicn. Det samlede
Vaerk, der tidligere bena-vnedes The East Lon-
don Institute for Home and Foreign Missions
and the Congo Balolo Mission, kaldes nu (siden

1894) The »Regions Beyond' Missionary Union;
ved Ledelsen virker foruden G., hans San og
den bekendte Praedikant P. B. Meyer; den
ene Datter, gift med Howard Taylor, har
virket i Missionens Tjeneste i Kina, den anden
udgiver det maanedlige Tidsskrift 'Regions
Beyond'. Baade G. og hans afdode Hustru
have optraadt som Forfattere; selv de Beger,

som baere hans Navn, ere for en vaesentlig

Del hendes Vserk (paa Dsk er udkommet >Lys
for den sidste Tid<, Renne 1896). Den samlede
Udgift ved Arbejdet er steget til 21,000 Pd. St.

om Aaret (Mrs. G.s Liv er beskrevet i Enter
Thou, 1899;. J. O. A.

Guiserne vare en yngre Linie af Fyrstehuset
Lothringen. Claude, Sen af Rene' II af Lothrin-
gen arvede 1506 Godser i Frankrig og blev Greve
af Guise; 1513 aegtede han Antoinette af Bour-
bon, og 1527 udnsevntes han til Hertug. De
fleste af hans Bern og Bernebern kom til at

spille en Rolle i Frankrigs Historie under For-
felgelserne mod Huguenotterne.
Claudes sidste Datter, Marie af G., blev

gift med Jakob V af Skotland, og efter hans
Dad 1542 regerede hun under Marie Stuarts

Mindreaarighed og beholdt stor Indflydelse ogsaa
efter Datterens Regeringstiltraedelse ; med Hjselp

fra Frankrig holdt hun Reformationen nede,
og forst ved hendes Dad 1560 trtengte den
igennem. Den sidste af Claudes 6 Sanner var
Frans af G., f. 1520. Han var en tapper Kriger
og vandt isaer Ry som Feltherre, da Fransk-
raa'udene under hans Anfersel 1558 erobrede
Calais tilbage fra England. Sammen med sin

Broder, Kardinalen af Lothringen, tilrev han
sig stor Magt under Frans II.s Regering (1559

—60), isaer efter at Kongen bavde segtet Maria
Stuart. Ved Kongens Dad mistede han og Bro-
deren deres Indflydelse paa Regeringen, men
1562 fremkaldte han ved sin brutale Adfierd

mod Huguenotterne den farste Religionskrig,

under hvilken han 1563 blev dadelig saaret

af en af dem. Den mevnte Broder, Charles,

Avrkebiskop af Reims og Kard. af Loth., f. 1524,

d. 1574, havde sagt at bane ham Vej til Tronen
og fortsatte efter hans Dad Forfelgelsen mod
Huguenotterne, om han end til en Tid naermede
sig til Lutherdommen pour plaire a messieurs
Its Allemands (Brantdme). Han var laerd og
veltalende og deltog i Religionssamtalen med
Beza i Poissy 1561, men han var mere Stats-

mand end en Kirkens Tjener; hans Indtaegter

vare fyrstelige, hans iErgerrigheds Maal var
Tlaraen, hans Seeder vare lose. En tredje Broder,
Louis, Kard. af G.. tog ogsaa Del i Forfelgelsen
mod Huguenotterne, en fjerde, Claude, faldt

ved Rochelle 1573.

Frans's Sanner fortsatte bans Vserk. Hen-
rik I af G., f. 1550, blev bekendt som en af
Kat.s Anfarere i Bartholomssusnatten (I, 226)
og som Ophavsmand til >den hellige Ligue<,
der dannedes 1576. Ved Hjaelp af denne segte
han at blive Konge; gentagne Gauge bragte han
Paris i Oprer, og 12. Maj 1588 (la journie dec
barricades) nedtes Henrik III til at flygte; men
Kongen lod Hertugen kalde til en Sammen-
komst paa Slottet i Blois og lod ham der
snigmyrde 23. Dec. 1577. Dagen efter blev
Broderen, Louis, /Erkebiskop af Reims, lige-

ledes draebt. En tredje Broder, Charles, Hertug
af Mayenne, undslap, og efter Mordet paa
Henrik III 1589, hvortil Jacques Clement var
tilskyndet af Hertugernes Sester, Hertuginden
af Montpensier, optraadte han mod Henrik IV
og havde i flere Aar Magten i Paris; men efter

Kongens Konversion 1593 opgav han sin Mod-
stand og modtog Stillingen som Guverner i

Bourgogne (H. Forneron, Les dues de Guise
et leur epoque, I—II, Paris 1877). C. E. F.

Guizot, Francois Pierre Guillanme, f. i

NImes 1787 af en protest. Familie, studerede
fra 1805 i Paris, isaer Historie og Sprog, og
udgav i en ung Alder baade originate Arbejder
og en Overs, af Gibbons beremte Vaerk. Som
Prof, ved Sorbonne kastede han sig over den
nyere Tids Historie. 1814—20 var han i for-

skellige Stillinger knyttet til Regeringen og
medvirkede ved Affattelsen af flere Love. Et
Skrift om det offentlige Undenrisningsvaesen

(1816) rebede psedagogisk Indsigt. Han gen-
optog sine Forelsesninger og udgav en Overs.
af Shakespeare, men var 1822—28 snspenderet
af politiske Grunde; han herte til >de doktri-

naere«, blev efterbaanden mere liberal, var
dog altid af en konservativ Aandsretning. 1830
blev ban atter revet ud af sin akademiske
Stilling, idet han blev Deputeret, kort efter

Indenrigs- og 1832 Kultusminister. Skoleloven
af 1833 blev til under hans Auspicier. Efter

en Tid at have vaeret Gesandt i London var
han atter fra 1840 Minister, tilsidst Ferste-

minister, indtil han ved Februar-Revolutlonens
Udbrud segte et Fristed i England, hvor han
forblev et Aar. Under disse Omskiftelser og
senere udfoldede han en literaer Produktion af
et imponerende Omfang: 1823 begyndte han
Udgivelsen af kaempemaessige Samlinger til den
eng. Revolutions og Frankrigs seldre Historie,

s. A. udkom Essays sur Vhistoire de France,

og derefter fulgte de beremte Vaerker om den
eng. Revolutions Hist., Civilisationens Hist, i

Europa og i Frankrig, Washingtons Liv og
den eng. Republik under O. og R. Cromwell.

G. var et fremragende Medlem af den ref.

K. og tog virksom Del i dens praktiske Ar-
bejde; bl. a. var han med til at grunde La
Sociiti biblique 1826; Soc. pour l'encouragement

de I''instruction primaire protestante 1829, og
Soc. de Vhistoire du protestantisme francais 1852.

Under Kampen mod den liberate Retning stod

han i farste Raekke blandt den gamle Be-

kendelses Forsvarere (se S. 96) og vilde ikke
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gaa ind paa noget Forlig, hvorimod han tsenkte

sig Muligheden af en Union mellem de liberate

Katoliker og de positive Protestanter. I den
senere Del af sit Liv udgav han en Rsekke
religiose Skrifter, af hvilke isaer de sidste have
et overvejende apologetisk Indhold : Miditations

et ttudcs morales, 1851 ; L'amour dans It mar-
riage, 1855; Miditations sar Vessence de la re-

ligion chritienne, 1864; Miditations sur Vital

actuel de la religion chritienne, 1865; Midita-

tions sur la religion chritienne dans ses rap-

ports avec Vitat actuel des sociitis et des esprits,

1868. Det er smukke Skrifter, men de have
langtfra saa stor Betydning som de mesterlige

Vaerker, hvormed G. aabnede en ny Mm i den
historiske Forskning i Frankrig. Han dede
1874 (Guizot, Memoires pour servir a l'histoire

de mon temps, I—IX, 1858—68; MmedeWitt,
f. Guizot, Mons. G. dans sa famille et avec ses

amis, 1787—1874, Paris 1880; Lettres de Mons.
G., Paris 1884). C. E. F.

Goldberg, Ove Heegh, er fedt i Horsens 1.

Sept. 1731. Hans Fader, Jergen Heegh, var
Kobmand, siden Bedemand ; der var smaa
Kaar i Hjemmet, og G. maatte som Barn spise

paa Omgang hos nogle af Byens velhavende
Borgere. Navnet G. antog han efter en Mor-
broder, Dines G., Prtest i Gylling, der tog sig

af ham og satte ham i Stand til at studere.

Han blev Student 1749, men maatte paa Grund
af Fattigdom forlade Kbhvn og tage Huslaerer-

pladser. 1754 tog han teol. Embcdseksamen.
Han vakte snart Opmserksomhed som en lov-

ende ung Videnskabsmand ; thi 1761 blev han
Prof, eleqoentia i Sore, og 1764 blev han kaldet

til Laerer for Arveprins Frederik, og det maa
vist nok isaer tilregnes ham, at Prinsens Op-
dragelse blev ledet i en mere dansk Retning,

end Tilfaeldet havde vaeret med nogen Prins
af Kongehuset i Encvteldens Tid. Han for-

fremmedes 1771 til sin Laerlings Kabinets-
sekretaer, og ved Hofrevolutionen 17. Jan. 1772
spillede han en Rolle, der vel endnu kun var
underordnet; men fra den Tid nod han den
sterste Tillid hos Prinsen og dennes Moder,
Enkedronning Juliane Marie, og det blev dem,
der maatte udfylde den sindssyge Konges Plads.

Der tilfaldt ham storre og sterre Del af Magten,
isaer ved Bernstorfis Afskedigelse 1780 og den
aeldre Schimmelmanns Dad 1782, saa han tll-

sidst nsesten kunde siges at were Premier-
minister i Landet, uagtet han kun bar Titel

af Stats- og Kabinetssekretter. Virkelig Stats-

minister blev han farst 6. Apr. 1784, men
allerede 14. Apr. afskedigedes han, da Kron-
prinsen efter sin Konfirraation tiltog sig Magten.
Han maatte nu gaa som Stiftamtmand til Aar-
hus, hvor han blev til 1802; siden levede han
paa Hald, som han havde kobt; han dede 8.

Febr. 1808.

Inden G. steg saa hejt, var han optraadt
som teol. Forfatter. Det Spergsmaal, som 1

hans unge Dage fyldte Teologernes Sind, var
Kampen mod Fritsenkeriet. Den fortes den
Gang her hjemme af Prof. Rosenstand Goiske
i hans Tidsskrift >Billige Tanker om ubilligt

Fritsenkeri<. I dettes 2. Bind Andes et Brev,
der fremsetter Tvivl om Krdms Laere og et

andet, hvori der takkes for den glvne Besvar-
Iese, der ganske har beroliget Brevskriveren.

Disse to Breve ere af G., der siden 1 >en om-
vendt Tvivlers Levnedsbeskrivelsec har skil-

dret den Mand, der havde skrevet dem. Det
er vel sandsynligt, at det er ham selv, der
har vseret anfeegtet; men i ethvert Tilfjelde

har han allerede her indtaget det Standpunkt,
hvorpaa han blev staaende hele sit Liv; det
er den wolfiske Filosofis Opfattelse, at der
umuligt kan vaere Strid mellem den sunde
Fornuft og den kristne Ljerdom; Fritsenkeriet

er kun vildfarende Fornuft, og det eneste virke-

lige Omvendelsesmiddel er derfor fornuftigt Rai-
sonnement. — Til Brug for Arveprinsen skrev
han >Den naturlige Theologic (1765) og >Den
aabenbarede Theologi< (1773). Den ferste skal
tjene til at >grundfaeste Ungdommen i den
allerhelligste Sandhed og vise dem det faste

Baand, som er imellem den sunde Fornufts
og den hellige Skrifts Laerdomme<. Den naar
til at bevise en Aabenbarings Nodvendighed
og fastsaette de Egenskaber, som denne o: den
hellige Skrift maa have. Paa dette Grundiag
fortstetter saa >den aabenbarede Theologi<,
hvor Skriftens Ltere fremstilles i Overensstem-
melse med Kirkelaeren.

Som Statsmand vilde han fremdrage de
Msend, der, som N. E. Balie, vilde forene Ti-

dens Videnskabelighed med Bevarelsen af Kirke-
laeren. Han understettede A. Birchs kritiske

Udgave af N. T., men han var bestemt paa at
nedslaa alle Forseg paa at udtale Anskuelser,
der stod i Strid med Kirkens Ltere. Baade
C. Bastholm og den teol. Prof. CI. Fr. Horne-
mann flk over Fingrene, da de gjorde Tillob

dertil og maatte finde sig i at fremkomme
med >friviilige< Tilbagekaldelser. Den teol.

Prof. P. Holm, der var meget konservativ, blev
paa den anden Side haardt behaudlet, da han
modsatte sig Guldbergs Reformer.

Disse gik ud paa at skelne mellem, hvad
der var berettiget, og hvad der var uberettiget

i Tidens Krav, og ved at foje sig i det ferste

blive i Stand til med desto mere Kraft at
modsaette sig det sidste. Saaledes foretoges

der Forandringer ved den teol. Embedseksamen
(1773). Der udstedtes en ny Fundats for Re-
gens og Kommunitet (1777), og det lserde Skole-
vaesen omordnedes (1775). — G. tlllige med
Biskop L. Harboe redigerede Psalmebogen fra

1778, der almindelig kaldes den guldbergske.
Det viste sig her, hvor lidt Sans han havde
for Krdms historiske Side; thi det gik stserkt

ud over de bedste af Festpsalmerne. Opgaven,
der var stillet, at optage >Lovpsalmer, fulde

af den hejestes Tilbedelse, og da isaer gjorte i

Davids Aandc, lestes ved en rigelig Benyttelse
af Md. Boyes Psalmer.

Ingen af disse Reformer flk noget langt Liv;
de Mtend, der kom til Roret, efter at Guld-
berg var faldet, kraevede noget ganske andet,
end han havde villet yde. Faelles for de guld-

bergske Reformer er, at de Kablnetsordrer,

hvorved de paabedes, allerede havde fastslaaet

Ordningerne, saa de nedsatte Kommissioner
ikke havde andet at gore end at give disse

Form og bestemme nogle Enkeltheder.
Som Stiftamtmand. i Aarhus tog G. alter

fat paa Teologien; han udgav 1785 en »Tids-

bestemmelse af N. T.s Beger< og 1794 >N. T.

med Anmaerkningerc (2 Bind). Statsminister
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Schack Rathlou, med hvem han havde haft

mange Sammensted, som dog ikke forstyrrede

Venskabet mellem dem, ogdennes Frue gennem-
saa det for ham, og han satte mere Pris paa
deres Dom end paa et helt Akademts. Han
haabede ved dette Skrift at have rejst >et

Bolvserk mod Fritaenkeriets Nyheder<. Men
det gik Skrlbenten som Statsmanden : den nye
Tids Strom var for kraftig til, at han eller

nogen anden formaaede at dtemme mod den. L.K.

Gnldglas (fondi dCoro) kaldes de Glasvarer

fra den kr. Oldtid af forskellig Storrelse og
Form (Skaaler og flaskeagtige Glaskrukker), i

hvls Bund der mellem to runde Glasskiver er

indlagt et Guldblad, paa hvilket der med Rader-
naal er udfort en Tegning ved Bortskraben.
Disse G., hvis kunstneriske Vasrd som oftest

er ringe, idet Hovedrascngden ere haandvaerks-
maessige Dusinvarer, ere isser fandne i oldkr.

Grave i Rom (dog ogsaa andetsteds f. E. i

Kfiln), Den kronologiske Bestemmelse er vanske-
lig; men denne Industri, der sptender over
3.—6. Aarh., bar isaer blomstret 1 4. Aarh. Bil-

ledernes Emner ere dels religiose, dels verds-

lige (fornden bibelske Fremstillinger og Helgen-

billeder fere Tegningerne os til saa forskellige

Emnekredse som Mytologien, Teatret, Cirkus-

livet, Haandvasrk, Handel, Familieliv osv.). Kom-
positionen er dels paavirket afSarkofag-Kunsten,

dels af det oldkr. Maleri; dog bringe de bi-

belske Billeder, der ere 1 Minoritet, enkelte

nye Fremstillinger (Jesajas Martyrium f. E.).

Fornden den gode Hyrde, Oranten osv., treffes

Fremstillinger af Maria, Paulus, Peter, Agnes,

Laurentius, Stefanus, Hippolyt o. D.; vaerdi-

fuldest ere Portrseter af Familier og Enkelt-

personer i nojagtig gengivne Dragter og med de
Redskaber, der hentyde til deres borgerlige Er-

hverv. Indskrifter vise, at den tidligere Tolkning,

der opfattede G. som Redskaber ved Evkaristien

eller Agaperne eller som Beholdere for Vievand,

er falsk. Fremstillinger af gejstlige Personer og
Hentydninger til de kirkelige Institutioner og
Skikke mangle ogsaa. G. ere aabenbart brugt
som Foraeringer ved Fodselsdag, Bryllup eller

andre Familiefester (Paralleler ere Elfenbens
Diptykerne og fra moderne Tid Mindemonter
ved Daab, Bryllup osv.) og medgivne de dede af

samme Grund som Lamper og andet Husgeraad.

De fornemme og rige have ladet de kostbarere

og mere individualiserede Kunstgenstande ud-
fere, medens de mindre bemidlede have ladet

sig noje med de hyppigst forekommende G.

med Peter- og Paulus-Billeder. Disse Helgen-
billeder tyde hen paa den om sig gribende
Helgendyrkelse og vidne formentlig ogsaa om,
at slige Gaver bortsksenkedes paa de hellige

Msends og Kvinders Festdage (Garuzzi, Vetri

ornati di figure in oro, 2. Opl. Rom 1864; H.
Vogel, Die altchr. Goldglaser i >Archaol. Stu-

dien znm chr. Altertum u. Mittelalter<, 5.

Hefte). J. O. A.

Gnldholm Kloster, se Ry.
Gummerus, Henrik Johan, f. 1774 i Menig-

heden til Koskis Kapel i Abo Len, blev prseste-

viet 1799 og ilk sin Virkekreds som Medhjaelper
(>Adjunkt<) hos Pnesten 1 Frustrams Sogn paa
Aland, da Russerne 1808 vilde besoette 0en.
G., der selv var en Herkules 1 Knefter, op-
ildnede sine Sognefolk til tapper Modstand og

Kirke-Leksikon tor Norden. n.

tog sammen med Lensmanden, Aren, Befalingen

over Almuen. Inden kort Tid lykkedes det
ham at tage hele den russiske Styrke til Fange
og bemtegtige sig Fjendens Krigskasse (4,500

Rubier). Til Len for sine Bedrifter flk G.

Medatyen for >Tapperhed i Krigen< med Svrerd-

ordenens Baand samt Titel og Rang af Hof-
prsedikant og udntevntes til Feltprsest for de
alandske Tropper. Efter Krigen (1809) flyt-

tede han til Sverig, og 1812 flk han Hogby
Pastorat paa Oland, hvor han dede 13. Juli

1836. O. A.
Gnndert, Hermann, f. 4. Febr. 1814 i Stutt-

gart, d. 26. April 1893 1 Calw. Efter en Studie-

tid i Maulbronn og Tubingen med fritaenkersk

Tvivl under Paavirkning af D. F. Strauss forte

et Gennembrud 1833 ham tilbage til den pie-

tistiske Kreds, hvortil Familien horte. Han gik
1836 til Indien som Huslserer hos den eng.

Frikirkemand Groves (Georg Mailers Svoger)

med Sigte paa Missionsarbejdet, som han op-
tog 1837 1 Tsjittur i Nordarkot. Da Groves's
Hus oplestes 1838, vendte G. sig til sine wflrt-

tembergske Venner i Baseler-Missionen paa Ma-
labarkysten og blev optaget i denne, med Sta-

tion 1839—49 i Talatsjeri, 1849—56 i Tsjira-

kal, hvor han arbejdede sammen med Hebich,
1856—57 i Mangalur. Og han nod stor An-
seelse i denne Kreds for sin videnskabeligc

Dygtighed, aandelige Modenhed og sin rene
Personlighed. Efter i 2 Aar at have vaeret

Regerings-Skoleinspektor maatte han for Hel-

bredets Skyld rejse hjem 1859. Her blev han
holdt fast som Medhjaelper for den syge Dr.

Barth (se I, 224) i Calw, og blev fra 1862 hans
Efterfelger i den store litersere Virksomhed
som Udgiver af Missionsblade og Leder af
Calwer Verlagsverein, og arbejdede desuden for

Hedningemissionen som Forfatter af >Missions-

bilder< i 6 Bd., Baseler-Missionsererne Hebichs
og MSgllngs Biografier, en Malayalam-Overs.
af N. T. og en Malayalam-Ordbog og som
utrsettelig Foredragsholder og Festtaler og er-

faren Raadgiver gennem en udstrakt Brev-
veksling (J. Hesse, Aus Dr. H. G.s Leben, Calw
u. Stuttgart 1894). V. Sn.

Gnni. 1. En Son (Sltegt) af Naftali (1 Mos.

46, 24; 1 Kron. 7, 13, jvfr. 4 Mos. 26, 48). —
2. En Mand af Gads Stamme (1 Kron. 5, 15). —
3. I 2 Sam. 23, 32 b skal i Stedet for >Jona-

tan< med Sept. lseses Jasen, >Guniten<; ogsaa

i 1 Kron. 11, 34a i Stedet for >Gisoniten<. L. G.

Gonnarsson, Halvard, Lektor, var fodt o.

1550, rimeligvis i eller i Omegnen af Sarps-

borg. Efter at have gennemgaaet Oslo Latin-

skole drog han til Kbhvn og saa til Rostock,

hvor han tilbragte Mesteparten af sin Studietid

og i 1572 blev Magister. Han blev her isaer

paavirket af Melanchthons Ven, Hnmanisten
Johannes Posselinus. Efter et kortere Ophold
i Wittenberg kom han hjem og blev i Slut-

ningen af 1570-Aarene Lektor i Teol. ved Latin-

skolen i Oslo, hvilken Stilling han beholdt til

sin Dad 1608. Han indtog en fremskudt Plads

i den Kreds af Humanister, som samlede sig

om den bekendte Oslobisp Jens Nilsson, og
er en af Norges masrkeligste literaere Person-

ligheder i sin Samtid. Hans mange Skrifter

rober paa 6u Gang Polyhistoren, Humanisten,
Teologen og Skolemanden. Hvad enten han
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behandlede teol. Emner, som 1 sine Laerebager,

eller Emner hentet fra Verdenshistorien og
Faedrelandshistorien, saa skete det i formfuld-
endte latinske Vers. Hans eneste Arbejde paa
Norsk er bans Overs, af den saakaldte »Preste-

pine<, der senere er blevet optrykt mangfoldige
Gange Iige til anden Halvdel af 19. Aarb. (Bang,
Den norske Kirkes Hist, i Reformationsaar-
hundredet, S. 126 f.). A. B.

Gunner, danskeBiskopper. 1)G. af Ribe,
en velstuderet og for kirkelige Formaal virk-

som Mand, blev 1230 Biskop i Ribe og gjorde
sig sserlig fortjent ved at bringe Kapitlets oko-
nomisk forfaldne Forhold paa Fode igen, delvis

ved egne Gaver, ligesom han 1245 stadfiestede

dets Privilegier; det synes nyt, naar han hertil

fejede Bestemmelsen om, at det ferste Aars
Indteegter af ledige Sognekald skulde tilfalde

Moderkirken, der siden Udlesningen af den i

Bornheved-Slaget fangne Biskop Tnve, var stacrkt

beheftet med Gseld. G. viste sig som en Ven
af Fransiskaner-Ordenen, der flk sit ferste

Kloster i Danmark i Ribe (1232), og da han
1246 opgav sit Bispesaede, var det for at til-

bringe sine sidste Aar i dette Kloster, der blev

Hovedet for et af Provinsen Dacias 8 (Custo-

dier. G., der havde deltaget i de vigtige For-

handlinger ved Danehoffet i Vordingborg 1241,

hvor jyske Lov vedtoges, og paa Provinskon-
ciliet i Odense 1245, som optraadte med Kraft

mod Voldsmsend overfor Kirker og Klostre og
affattede en Bandsdom mod saadanne »paa

Legmands Tinge< til Ophesning af alle Sogne-
pnester ved Hejtiderne, dode 21. Okt. 1249.
— 2) G. af Slesvig, beklsedte Stedet paa en
Tid, da vi mangle saa godt som al Efterret-

ning om denne Landsdels kirkelige Forhold;
han modtog Indvielsen af Asser, altsaa tidligst

1103, og bans Dad falder formentlig efter 1121

(23. April). — 3) G. af Viborg, en af de be-

romteste og mest tiltalende Skikkelser fra vor
kr. Middelalder, den eneste ikke kanoniserede
danske Mand, over hvem vi besidde en sam-
tidig Biografl, f. 1152, indtraadte, efter forud-

gaaende Studier i Paris 1208 i Cistercienser-

ordenen og blev 1216 Abbed i 0m. Da Vi-

borg Bispestol var ledig, lod den pavelige Kar-
dinallegat, Gregorius de Crescentia, der kendte
G. fra Pariserstudierne, ham hente til Logum,
hvor G. holdt en latinsk Prediken for ham.
Derpaa blev G. paa Kardinalens Forslag enstem-
mig valgt til Biskop 1222. Han ophorte dog ikke

at leve efterCistercienser-Regelen.— Som Biskop
vedblev han at vsere Kongen en trofast Stotte

;

det var ogsaa ham, der hentede den unge Valde-
mars Brad Eleonora fra Portugal. Efter Hans Vita

skal Kongen sserlig have lyttet til hans Raad
ved Udarbejdelsen af >Jyske Lov<, der reber
stark Paavirkning af kanonisk Ret (vedtaget

paa Danehoffet 1241 i Vordingborg, hvor G.
ogsaa var til Stede). Ikke blot som Kirkerets-

kender, men som filosofisk og teol. Lserd nod
G. Ry. Han kendte de klassiske Digteres Vers,

men kunde ogsaa sit Breviar udenad. Han for-

stod at preedike med Fynd og Klem baade om
Syndens Straf og de godes Lon, og Messen
lseste han ofte. Inden Ordinationerne provede
han neje Klerkene baade med Hensyn til

Kundskaber og Liv, og Undervisningen i hans
Domskole var beromt. Som Dommer i kirke-

lige Sager forstod han baade at vaere streng

og mild, eftersom Forholdene kraevede det til

de skyldiges Tarv. K.s Msend srede ham som
en Fader, Isaer iErkebiskop Uffe. Personlig
synes han at have veerct en jovial Mand, og
trods den Strenghed, hvormed han til daglig

levede, holdt han af at give rigelige Gsestebud
ved Festtiderne baade for verdslige og gejstlige,

ja for Klosterjomfruerne i Asmild; men han
vogtede ogsaa paa, at alt gik sammeligt til.

G. var endnu til Stede ved Provinskonciliet i

Odense 1245 (se G. af Ribe) og saa de marke
Tider bryde frem for Landet, thi han dode
ferst o. 100 Aar gammel 25. Aug. 1251 i As-
mild, men jordedes i sin Domkirke i Ordens-
dragt (Script, rer. Dan. V; Viborgbispen G.»
Levned, oversat af H. Olrik, 1892). J. O. A.
Gunnersen, Birger (Byrge), se I, 322.
Gnnnerson, Sven Rudolf, Prtest, er fedt

1844 og blev teol. Kand. 1867. Efter 1871—74
at have vaeret Ferstelserer ved Bodsfsengslet i

Kristiania drog han til Amerika for at over-
tage en Stilling som Prof, ved Augsburg-Semi-
nar. Efter 9 Aars Virksomhed her kom han
hjem til Norge, blev 1885 Spr. til GrimsUd
og 1894 Spr. til Kragero. Han er Forfatter af
flere teol. Skrifter, hvoraf vi ncevne: >Pietismens
Begreb og Vaesen«, (Kra. 1871, Prisafhandling,
som indbragte ham Kongens Guldmedaille);
>Apostelhistorien og det nye Test.< (Kra. 1874)
>Den ap. Tids Kristendom<, Minn. 1881. A. B.

Gunneras. 1) Johan Ernst G , Biskop i

Trondhjem 1758—73, blev fedt i Kristiania

16. Febr. 1718. Hans glimrende Evner vakte
allerede i Skoledagene Opmierksomhed. Bort-
set fra et 2aarigt Ophold i Kbhvn tilbragte

han hcle sin lange Studietid i Tyskland, forst

i Halle, saa i Jena, syslcnde med de forskel-

ligste Videnskaber. I Jena opholdt han sig i

hele 10 Aar. Mesteparten af denne Tid virkede
han som Privatdocent, det sidste Aar som
virkeligt Medlem af det filos. Fakultet. Han
foredrog Filosofl, Matematik og Teologi. Under
sit Jena-Ophold udgav han en Mtengde Skrifter,

hvoriblandt scerlig er at msrke et 8 Bind stserkt

Vserk om Natur- og Folkeretten. I 1754 blev
han af Statsminister Holstein kaldt tilbage til

Danmark og virkede nu her fra 1755—58 som
Regentsprovst og teol. Professor og Forfatter.

1 1758 udnaevntes han til Biskop i Trondhjem,
og fra nu af tilhorte hans Virksomhed helt

Norge. Ogsaa som Biskop vedblev G. at viere

en flittig Videnskabsdyrker. Sammen med sine

2 beromte Bysfteller Suhm og Schdning stiftede

han i 1760 Videnskabsselskabet i Trondhjem.
Med ungdommelig Iver og Energi kastede G.
sig nu over Studiet af sit Fedelands saa godt
som frcmmede Historie og Natur, og her skulde
han vinde sine smukkeste videnskabelige Lavr-
baer. Som Naturforsker, isser som Botaniker,
blev han viden beromt, og Linni ydede ham
sin Beundring. — Om hans egentlige Bispe-
virksomhed ved man Iidet. Han var en flittig

Visitator, og under sine Rejser indsamlede han
et kolossalt naturvidenskabeligt Materiale. Den
begavede Mand kunde nok udrette det ene
uden at forsomme det andet. Hans trykte
Prsekener er ikke uden Alvor og Varme. Hans
latinske Dogmatik (1765), den ferste, som bar
en Nordraand til Forfatter, viser, at bans teol.
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Staodpnnkt var ulastelig ortodokst. — G. er

Ikke blot den laerdeste Biskop. vort Land har
haft, men visselig tilllge en af de meat uni-

versale Begavelser, Norge har frembragt. Om
hans Anseelse i Samtiden vidner intet bedre,

end at Struensee i 1771 kaldte ham til Kbhvn
for at lede den paatcnkte Reform af Universi-

tetet Samtidig lagde G. s>it Normands-Sind
for Dagen, idet ban sogte at vinde Struensee

far Tanken om Oprettelsen af et eget norsk
Universitet (L. Daae, Trondhjems Stifts gejstl.

Hist. S. 174). A. B. — 2) Johan Ernst G.,

Pnest, f. 1818, blev teol. Hand. 1844. Efter

en Del Aars Laerervirksomhed blev han 1858
Stiftskapellan i Tromse, 1860 Spr. til Rouland
og 1866 Spr. til Hevne. Som Tilhamger af

Grundtvigs >kirkelige Anskuelse< kom han om-
aider paa Kant med Statskirken, idet han ikke

fandt at kunne udfore Daabshandlinger efter

den i Alterbogen foreskrevne Formular. Efter

gentagne Klager fra Almuesmsend i Hevne blev

ban 1869 suspeDderet og sat under Tiltale.

Ved Hojesteretsdom af 13. Jan. 1872 blev han
idemt en Mulkt til Statskassen, hvorpaa han
sogte og flk Afsked med Pension. Han dode
1876 i Kerteminde i Danmark. Han udgav
bl. a. et Skrift >Om Guds Ord eller om den
aaakaldte kirkelige Anskuelse< (Kra. 1874). A.B.
Gnnnlaugur Leifsson, isl. Munk og Saga-

skriver, d. o. 1218. Han levede i Klostret, der
benaevnes efter Gaarden Thingeyrar paa Nord-
landet, og blandt de isl. Klostre saerlig ud-
maerkede sig ved Laerddoro. Blandt andet bar
han skrevet om J6n 0gmundsson (se d. Art.),

den forste nordlandske Bisp, og om den isl.

Missionser Thorvaldur vfdforii. Th. B.

Gur, et Sted i Nsrheden af den til Vest-

Manasse horende By Jible'am, nu Bel'ame, ved
en Stigning af Vejen fra Jisreel. Her saaredes

Judas Konge Ahasja dedelig af Jehus Folk (2

Kong. 9, 27). L. G.

Gur-ba'al (o: Ba'alsbo), etSted eller en Egn
sydlig for Juda, beboet af Arabere, som Kong
Ussija besejrede (2 Kren. 26, 7). Analogien
fra 2 Kren. 21, 16. 17, 11 taler maaske for at

sage dem mod Sydvest (Targum : Gerar). L. G.

Gary, Johann Peter, jesuitisk Moralteolog,

f. 23. Jan. 1801 i Mailleroncourt i Frankrig,

blev 1824 Novitse i Loyolas Orden og var i

35 Aar Prof, i Moralteologi i Vals i Frankrig
og I Collegium Romanum i Rom. Han dode
18. April 1866 under en >Misslon<, som han
afholdt. 1850 udkom i Lyon den forste Ud-
gave af hans Compendium theologice moralis,

der blev en af de mest yndede Lsereboger i

rom.-kat. Moral i forrige Aarh. G. var en Di-

scipel af Liguori (se d. Art.); derfor har hans
Horalsystem vaeret Genstand for Kritik fra

deres Side, der ikke helt kunne folge Liguori.

De bedste Udgaver af hans Moralteologi ere:

den romerske (Propagandaens Trykkeri 1872),

der indebolder Tilssetninger af en unrevnt rom.
Teolog; den tyske, ved Prof. Seitz (Regensburg,
5. Opl. 1874), der ogsaa har Tillteg og tager

Hensyn til osterrigske Retsforhold; den franske
ved H. Dumas (Annecy 1875); den italienske

ved Ballerini (Rom, 6. Opl. 1882), der paa
Grand af Udgiverens lcerde Tilfojelser fore-

tratkkes af mange. G.s andet betydningsfulde
Vssrk er hans Casus conscientia in pracipuas

qvastiones theologian moralis, der ogsaa fore-

ligger i en Mtengde forskellige Udgaver (t. E.
Regensburg, 7. Opl. 1886). Om hans Llv se:

Vie du R. P. J. P. G. (Paris 1867).

Gustaf I Vasa, der stammer fra en i Sverigs
Middelalder beramt Mt, som Forfattere fra 17.

Aarh. gav Navnet Vasa, formentligt efter dens
Vaabenmaerke, en >Vase< 0: et Risknippe eller

et Neg, var Son af Rigsraad Erik Johansson
og Cecilia M&nsdotter af Eka-Sltegten og fedtes

paa Lindholm Ssedegaard i Upland, efter de
tilstedevserende Fruers Vidnesbyrd med >SeJrs-

hue paa Hovedet< og >et rodt Kors paa BrysteU.
Angivelserne af Aaret veksle raellem 1490, 95,
96 og 97; Dagen var ved Kristi Himmelfarts-
dag i MaJ. Det seldste Haandskrift af hans
Sestersens, Per Brahes, Kranike har 3. MaJ
(Dagen for Kristi Himmelfart) 1497, hvormed
stemmer Enkedronning Katarinas Angivelse af

bans Alder til 63 Aar. Efter Undervisning
ved Upsala Skole og Universitet kom han til

sin Slsegtnings, Sten Sture den yngres, Hof.

Han udmserkede sig i Slaget ved Brftnnkyrka
1518. Han horte til de Gisler, Christian II,

mod Tro og Love, forte til Danmark. Sept.

1519 flygtede han fra Kalo til Lubeck, og 31.

Maj 1520 landede han ved Stenso Odde, S. for

Kalmar. Paa sin Gaard Rafsnas i Soderman-
land erfarede han i Nov. Blodbadet i Stock-

holm, i hvilket ogsaa hans Faders Hoved var
faldet. Han begiver sig nu til Dalarne, og
efter stelsomme jEventyr for at undgaa Fjenden
og frugteslose Forsog paa en Rejsning er han
i Fserd med at forlade Landet, da Sendebud
fra Mora-Kariene hente bam tilbage. Jan. 1521
hyldes ban af Moras og omliggende Sognes
Miend til >Hovidsmand over Dalarne og menige
Sverigs Rige<. Efter Befrielseskrigen blev han
6. Juni 1523 paa Rigsdagen i StrengnSs kronet
til Konge. Her gjorde han Mester Lars's (Lau-
rentius Andres) Bekendtskab, som viste ham,
at Gejstlighedens store Magt og Rigdom ikke
havde Hjemmel i Skriften, og >at den storste

Del af alle tyske Fyrster, Grever og Herrer,

Adel og Steeder vare den Luthers Laerdom
aldeles tilfaldne, og at Klosterlivet var ved at

aflyses, og Pnestemaend ved at begive sig i

/Egteskabs Stand < (Per Brahes Kronike). Mester
Lars blev nu hans Kansler. Ref. bliver et

Middel til den store national-politiske Gen-
fodelse, hvis Maal var at grundfaeste Statens

og Kongens Ret og Magt overfor de private

Interesser. Den ved Christian II svaekkede
Adel forstod G. at gore til Kongemagtens For-

bundsftelle og Tjener. Den vigtigste Modstander
var Hierarkiet med dets udenlandske Over-
hoved og dets Besiddelse af >Storsteparten

af den bedste Indkomst< i Riget. K.s Rigdom
var den eneste Udvej til at fri Landet for den
Afhaengighed, hvori det var kommet til Lubeck
ved paadraget Gseld i Frihedskrigen. Konflikten

med Kurien opstod ved dens egen Uforstand,

idet den vasgrede sig ved at godkende Gustaf
Trolles Afssettelse og vilde paatvinge Skara
Stift Italieneren Franciscus de Potentia, og
Annaterne vilde den trods Rigets Nod ikke
eftergive. G.s Forsog endnu Sept. 1524 paa
at faa stadfaestet Valget af den pavelige Legat,

Johannes Magnus, til vErkebiskop og af 3 andre
Biskopper strandede paa Clemens VH's Uvijje,
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hvorefter Forbindelsen med Rom afbrades.

Olaus Petri og hans Meningsfteller forkyndte

frit Ref.s Lsere. Oet hjemlige Hierarkis Mod-
standskraft var ringe. Joh. Magnus blev en
Bold i Kongens Haand, den eneste betydelige

Personlighed blandt Prelaterne, Hans Brask,

savnede Mod til at staa ene og falde paa sin

Post Slaget kom ved Vester&s-Keces og -Or-

dinans 1527 : en Del af det hejere Pnesteskabs

Indkomster skulde stilles til Kongens Raadig-

hed; derhos skulde private, naar deres Arve-

ret var bevislig, kunne faa saadan Ejendom til-

bage, dersiden Karl Knutsons >rafst< (o:Lands-

tingsdom, kgl. Rettertings Dom) 1454 varsksen-

ket, solgt eller pantsat til Kirken. Guds Ord
skulde prtedikes rent; Bispernes gejstlige Magt
skulde bibeholdes, men Kongen skulde som
Lovens hojeste Hsevder have Opsigt med, at

de ej overskred deres Grsenser, ligesom Bispe-

valgene, om det end ikke ligefrem nsevnes,

faktisk kom til at bero paa Kongens Stad-

fsestelse. Orebro-Kirkemode 1529 befalede Un-
dervisning i den hi. Skrift i Skolerne og fore-

skrev Tolkning af en Del Kirkeceremoniers Be-

tydning i evang. Aand for at forekomme Mis-

brug. 1529—31 udkom, om end uden Autori-

sering, >Svenska bandboken<, >Sv. Messan<
osv., hvis Brug stilledes frit. Da der behevedes

viede Bisper til Kroningen, fik Kongen den
eneste indviede Biskop, Petrus Magni, til at

vie de udvalgte Bisper 1528, ligesom Kongens
0nske om ved sin Formteling at se en Mrke-
biskop fungere, blev Anledning til, at det ledige

.<Erkessede besattes med Laurentius Petri, der
indviedes af Petrus Magni (1531); saaledes be-

varedes den biskoppelige Sukcession 1 Sverig.

Kongens Frygt, dels for et nyt protestantisk

Hierarki, dels for Almuens Uvilje overfor de
hastige Kultusreformer, fremkaldte snart en
Spending med Ref.s Mend, som bred les 1539
og 40, og hvorved en sv. protestantisk Stats-

kirke kom i Stand. Efteraaret 1539 holdtes

et Kirkemede i Upsala, hvor man forhandler

om JEudringer af Kirkeskikke, og 8. Dec. be-
skikker G. den som Prinsens Lerer indkaldte

Pommeraner, Georg Norman, til at vsere Kongens
>Ordinarius og Superattendentc og til, tilligemed

en Adjunkt, at udove Kongens Jurisdiktion over
• Bisper, Prselater og andre Gejstlige. Nytaars-

aften foregaar en Rettergang med Laurentius
Andrese og Olaus Petri, som 2. Jan. 1540
demmes til Deden, men benaades. 1540 og
41 holdes af Norman og hans Adjunkt (Biskop
Henrik i Vesteras) Visitatser i Gotalandskab-
erne, hvor en af Norman forfattet Kirkeord-

ning (skent ikke formelig autoriseret) indfores.

En ny Kirkestyrelse med en >Konservator<
(svarende til den danske Stiflslensmand) og
>Seniorer< (2 Gejstlige, der skulde haandhaeve
Kirketugt osv.) i hvert Stift var paateenkt; Kirke-
modcr skulde holdes med Superattendenten,
hans Adjunkt, Konservatorerne osv. Denne Or-
ganisation synes blot i nogen Tid delvis at vsere

blevet gennemfert i Skara Stift. Efter Bibel-

oversaettelsens Fuldendelse(1541), og endnn mere
efter Normans Ded (1553), viser .Erkebispens
Indflydelse sig atter i Stigning. Kirkelovgiv-

ning i hans Aand (Vadstena-Artiklerne) antages

1553, i det mindste for en Del af Gota-Land-
skaberne. Kongen s0gte dog at besksere Bisp-

ernes Magt, dels ved (selv om Domkapitlernes
Mening indhentedes) at bestemme over Be-
skikkelsen af Stiftstyrerne, som han, i Modsaet-
ning til de tidligere valgte Bisper, ssedvanlig
kaldte >Ordinarier<, dels ved at dele de gamle
Stifter, idet han beskikkede Sognepnesterne i

Stockholm, Gefle, Kalmar, J6nkoping, Orebro
og Stora Tuna til Ordinarier. Trods iErke-
bispens og andre Gejstliges Protester satte han
1552 sit Giftermaal med Katarina Stenbock,
Sesterdatter til hans tidligere iEgtefselle, igen-
nem og aftvang Praelaterne en Dispensation.
Andre Principer in. H. til K.s Ejendom gar
sig ogsaa gaeldende efter 1540. En stor Del
af det Gods, hvorfra det hejere Pnesteskabs
Indtasgter kom, blev Kronens Ejendom mod
Vederlag af Tiende, der var inddragen til

Kronen. Mod Vederlag afstod ogsaa Sogne-
prsesterne deres Landgildebender, der saaledes
bleve Kronbonder, og Kirkernes Landgilde-
bender inddroges uden Vederlag. Af den gamle
Kirketiende bibeholdtes kun den saakaldte > Vin-
og Bygningsssd<. Alt Guld, Selv og andre
Kostbarheder i Kirkerne, der af Hensyn til den
forandrede Gudstjeneste kunde undvseres, ind-
samledes til Kongens Skatkammer, og adskilligt

brugtes til Smykker for Kongehusets Medlem-
mer og Slcegt osv. Ikke uden Grand klagede
Benderne over, at man havde revet, bvad deres
Ftedre >til Guds Lov havde bestemt og givet,

saa at det snart var saa yndigt at gaa i en
ode Skov, som i en Kirkec. Ikke mindst denne
Kirkeplyndring bidrog til det sidste og vanske-
ligste Bondeoprer, som G. oplevede, Dacke-
fejden (1542— 43). — Hvor gennemgribende den
politiske Omskabelse, som G. udforte, end var,
skete der blot £n iEndring i Lovens statsrets-

lige Bestemmelser: Indforelse af Arveriget (1540
og 44). G.s Styrelse var belt igennem personlig.

Den flk sit Pneg af hans overlegne praktiske
Forstand, hans Evne til at ssette sig ind i alt

og vaage over alt, hans Kraft, ofte hensynslos,
hans Klogskab, der dog stundum lod de hejere
Interesser falde for det praktisk nyttige, hans
sjaeldne Gave til ukunstlet, trseffende og folke-

lig Veltalenhed, samt hans fuldkommen ulaste-

lige, sa;delige Renhed. Det er sagt, at han ej

var nogen religies Natur, at hans Ref. ikke
lededes af religiose Motiver, samt at han ikke
evnede at skelne mellem den gamle og ny
Lere. Men Per Brahe siger i sin beremte
Karakteristik, >han var meget gudfrygtig, saa
han tjente Gud gerne baade Aften og Morgen,
fer han gik ud<. Hans religiose Grundstem-
ning tolkes bedst i hans gribende Ord til Al-

muen 1539: >Det skulle I vide, gode Msend,
at I maa true, pukke og undsige, saa meget I

har Lyst, ja drive mig fra Gods og Ejendom
. . . fra Hustru og Bern ... fra Liv og Levnet.

Men fra Guds hi. og rene Ords Lserdom, med
den sandskyldige Guds Kundskab . . ., skulle

I aid rig skille mig, saa ltenge mit Hjerte er

belt, og mitBlod varmt<. — G. dede29. Sept.

1560 og ligger begravet i Upsala Domkirke
med sine 3 Hnstruer. 0. A.

Gttstaf II Adolf — den store — Tredive-
aarskrigens udedelige Helt, blev fodt paa Stock-

holm Slot 9. Dec. 1594. Hans Fader var
Gustaf Vasas yngste Sen Hertug Karl (senerc

Karl IX), Protestantismens Redningsmand i
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Sverig, og hans Moder Krlstina, Datter af Her-

tug Adolf af Slesvig-Holsten, Sennedatter af

Frederik I I Danmark og Datterdatter af Land-
grev Filip af Hessen. Faderens klare Blik for,

hvad Sennen var bestemt til, raber sig i de
bekendte Ord: Itte faciet (han skal gore det!).

Under Johan Skyttes Ledelse, flk G. A. en
uscedvanlig omfattende boglig Uddannelse. Vel
bevandret baade i Latin og Graesk, talte han,
efter sin Ven, Axel Oxenstjernas, Udsagn, Tysk,
Nederlandsk, Fransk og Italiensk >rent som
en indfedt, og havde ogsaa faaet nogen Forsmag
paa Polsk og Russisk< . Ogsaa efter sin Tronbe-
stigelse anvendte han hver Dag nogen Tid til

Laesning, navnlig satte han Grotius's Skrifter

hejt, sserlig hans: De jure belli et pads. Efter

i sin Ungdotn at vaere bleven indviet i Stats-

sager og Krigskunst — i den sidste tog han
Maurits af Oranien til sit Forbillede — besteg
ban Tronen 17 Aar gl. i Dec. 1611. I Arv
bavde han modtaget 3 Krige med Udlandet.
Efter Freden med Danmark 1613, hvilken han,
som han ytrede til Stsenderne, slnttede >som
taaleligst og for at undgaa mere Ulykke<,
vandt han i en heldig Krig med Kusland den
naturlige og nationale Gnense til dette Land,
hvorefter fulgte en af nogle Vaabenhviler af-

bradt 12aarig Krig med Polen. Ved den sidst-

ntevnte Krig blev han forberedt til sin verdens-
historiske Opgave. Han saa klart det dobbelte
Maal: at gore 0stersoen til en svensk Indso,

og at bringe Hundredaarets store religiose

Sporgsmaal til en Losning. Kampen mod hans
Fatter, Vasa-jEtlingen og Jesuitdisciplen, Sigis-

mund, var Forspillet til Konflikten med Huset
Habsburg.

G. A. elskede ikke Krigen for dens egen
Skyld. Han kaldte Krigen >en Rod til alle

Samfundsonder, en Syndestraf< og betegnede
som sit hajeste Maal >den Lykke og iEre, at

Fsedrelandet gennem ham maatte blive bragt
lid af det brusende og stormende Krigens Hav
ind i den onskelige Fredens Havn«. Naar
man ser den nasten uafbrudte Ksede af Krige,

som straskker sig gennem bans Regeringstid,

forbavses man over det storartede Kultnr-
arbejde, som samtidig udfertes, og hvorpaa
G. A. selv, i hejere Grad end nogen anden
svensk Konge, satte Pneget. Hans Regering
er epokegerende i Henseende til Erhvervs-
vaesenet, Forvaltningen, Retsplejen og Under-
visningsvsesenet. Upsala Universitetets Fremtid
sikredes, da han ved Gavebrev af 31. Aug. 1624
sktenkede det de betydelige Gustavianske Arve-
godser, samt desuden bevilgede det en Del
Krontiende, hvorhos han gav Prsebende-Pasto-
rater til de teol. Professorer, anviste Midler til

Kommunitetets Underbold og til Stipendier,

stiftede Universitets-Biblioteket, samt lod op-
fere den, senere af Karl XI udvidede Univer-
sitets-Bygning: Academia Gnstaviana. End-
videre indrettede ban i Dorpat et Universitet

for 0stersolandene, samt grundlagde de svenske
Gymnasier ved at oprette saadanne i Viborg,
Vesteras, Strengnas, LinkOping og Abo.

>Den svenske Statsskiks Aand var bos G.

A. levende Lov«. Staenderrigsdagen flk sine
lovfasstede Former, Forvaltningen, baade den
centrale og den lokale, flk en Organisation,
som gjorde den til et Monster for sin Tid.

Rigsraadet, afdelt 1 Kollegier, blev Midtpunktet
for hele Rigsforvaltningen, og det af Axel Oxen-
sterna ved Regeringsformen af 1634 gennem-
forte System, med bestemt udtalt Myndighed
og Ansvar for Embedsmaend, blev grundlagt i

G. A.s Tid. G. A.s indre Politik er, ligesaavel

som den ydre, bestemt af store Maal og ledet

af faste Principer. Modseetningen imellem folke-

lig germansk Statsanskuelse og monarkisk Su-
venenetetsopfattelse har indenfor Vasastten
kulmineret i Striden mellem Hertug Karl og
Kong Sigismund. Slaget ved Stangebro 1598 og
Kong Sigismunds Afsasttelse bragte den ferst-

nsevnte Sejren. Den politiske Frihed, det folke-

lige Fselles-Ansvar for det hele er Grundtanken
i Hertug Karls Statsret, ved Siden af hvilken
dog ogsaa Arvefyrste-Teorien og Kongederamet
af Guds Naade gore sig gaeldende. Et Udtryk
for Trangen til at formidle disse Synsmaader
fremkommer i G. A.s dybsindige Opfattelse,

nemlig at >Konge og Staender i Ftellesskab

i Guds Sted reprsesentere den kongelige heje
Majestet«. Den guddommelige Legitimation
tanker han sig saaledes ikke indskrtenket til

den monarkiske 0vrighed, men udvidet til at

omfatte alle med offentligt Ansvar betroede
Dele af Statsorganismen. Det er Statcns )d£,

organisk opfattet, der danner den ledende
Grundtanke i G. A.s Indenrigspolitik.

Fra dette Synspunkt roaa ogsaa hans Kirke-

politik forstaas. Ved sin Tronbestigelse lovede

han at beskytte K.s Ret, og da Adelen og Krigs-

oversterne forlangte Forklaring desangaaende,
svarede han, at han derved forstod Kirkeord-

ningen, og mente, at det var hans Skyldighed
at vedligeholde Kirker og Skoler til Guds iEre
og Menighedens Tarv. Imidlertid havde K.ord-

ningen ladet et vidt Spillerum aabent for

de enkelte Biskoppers Frihed og Myndighed.
Mangelen af Forskrifter paa flere Punkter ud-
fyldtes ved KirkeStatuter (kyrkostadgar), ud-
stedte af de enkelte Bisper for deres respektive

Stifter. Den Mangel paa Ensartethed og En-
hed i Kirkeforfatningen, der saaledes fandtes,

sogte G. A. at hseve ved at indrette et General-

Konsistorium. Efter hans forste Forslag fra

1623 skulde dette Consislorium generate be-

staa af 6 aandelige (iErkebispen, Bisperne i

Strengnas og Vesteras, Koogens Hofprredikant,

ferste teol. Professor i Upsala samt Pastor
primarius i Stockholm) og 6 verdslige Med-
lemmer. Dette Kollegium skulde granske K.-

ordningen samt vaage over dens Efterlevelse

;

have everste Tilsyn med Biskopper, Superin-

tendenter og andre Prsester; demme i hejeste

Instans over Prsesters Embedsforseelser samt
i Stridigheder mellem Bisper og Sogne om
Pnesteembeders Bessttelse; visitere Skoler,

have Tilsyn med Bogtrykkerier, Hospital og
Bornehus; eksaminere dem, der meldte sig til

de kongelige Pastorater, og foreslaa dem, som
af Kongen skulle udnavnes til disse Embeder,
samt vaage over den rene Lsere. Forslaget

fraraadedes paa det bestemteste af Praeste-

skabet paa Rigsdagen 1624. Samme Skeebne
flk paa Rigsdagen 1625 to nye af Kongen frem-
satte Forslag: efter det ene skulde Lsgmsend
kun deltage i Generalkonsistoriets Overvejelser,

men ikke have Stemmeret; efter det andet
skulde Overkonsistoriet kun bestaa af aande-
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lige Medlemmer: Kongens 3 Hofpnedikanter,
en teol. Professor fra Upsala og Pastor pri-

marius i Stockholm.
G. A.s kirkepolitiske Bestrebelser, der, som

stridende mod den sv. K.s foregaaende Ud-
vikling, bekaempedes af Kirkens ledende Mend,
ere imidlertid af forsvindende Betydning i

Sammenligning med, hvad nan er bleven for

Menneskeheden som Protestantismens Red-
ningsmand. Hans Landstlgning i Tyskland,
uden aabenlyse Forbundsfaeller, paa Augsburger-
Bekendelsens 100 Aarsdag; hele hans, fra et

almenmenneskeligt saa godt som fra et strate-

gisk Synspunkt, beundringsvserdige Krigsferelse

;

det naesten enestaaende Syn i Historien af en
Haer, besjaelet af den Bonnens, Psalmesangens
og den sicdelige Krafts Aand, som udgik fra

Anforeren; den evigt niindevaerdige Dag ved

Breitenfeld 7. Sept. 1631 og hans Helteded
ved Lutzen 6. Nov. 1632, alt danner en eneste

stor helstebt Daad, og dens Felger bred de
aandelige og politiske Lsenker, i hvilke det
Habsburgske Hus og den hensynsleseste ka-

tolske Reaktion var ved at laegge Reforma-
tionens Faedreland. Den tyske Kejserkrone
liar ikke, som aeldre Historieforskere have
ment, vseret bans Maal, men derimod et pro-

test. Statsforbuud i Tyskland med Sverlg som
Hoved- og Beskyttelses-Magt og et sv. Herre-
domme over 0sterseen som en Garanti for

Protestantismens vedvarende Bestaaen. Havde
hans Statsmandssyn kunnet virkeliggeres, var
et luth. Skandinavien ved Siden af England
bleven den protest. Hovedmagt i Europa 1

Stedet for et unionistisk Preussen.
G. A. besad sjaeldne Naturgaver 1 sjaelden har-

monisk Forening og fremfor alt en beundrings-
vaerdig saedelig Storhed og Noblesse, en > Karakter
af naesten antik Enkelhed og kristelig Dybde<.
Fra hans Haand ere bevarede, dels nogle Dlgte,

blandt hvilke saerlig maa naevnes hans Krigs-

psalme: Versage nicht du haufflein klein (overs,

af J. O. Wallin, Nr. 378 1 sv. Psalmebog af 1819;
af Fr. Hammerlch 1 >Psbogf. K.ogHjemc Nr. 88;
om dens iEgthed se H. Schfick, Sv. Literaturhi-

storia I, 1890, S. 336), dels Breve, samt bans
ufuldendte >Historia om Karl den IX.s regi-

mentstid<v. Hans Taler vare af gribende Virk-
ning, enten han stod i Rigsforsamlingen eller

paa Slagmarken. Hans Ydre afspejlede den
aegte nordiske Type: den skaere Led, de blaa
0jne, den heje, lyse Pande, den heje Skikkelse,
if re d'oro, Guldkongen, som Italienerne kaldte

ham. Formaelet med Maria Eleonora af Bran-
denburg efterlod han kun en Datter, Kristina

(se d. Art.) (M. Weibull, G. II A., Stockholm,
1882; H. Hjarne, G. A., Stockholm, 1901). O.A.
Gustav-AdolfForeningen er, ifolge § I af

dens Love, >en Forening af alle de Medlemmer
af den evang.-protest. Kirke, der ynkes over
Neden hos deres Bredre, som savne Midlerne
til kirkeligt Liv og derfor staa i Fare for at

gaa tabt for den evang. K., og den har, i Ihu-
kommelse af Gal. 6, 10, det Maal, af alle Krefter
at afhjaelpe Neden bos Trosfaellerne i og uden-
for Tyskland, saafremt disse ikke kunne faa

tilstnekkelig Hjaelp i deres eget Faedrelandc.

Dens Stiftelsesdag var 6. Nov. 1832, Minde-
dagen om Gustaf Adolfs Helteded. Paa den
Dag foreslog nemlig Superintendent Dr. Gross-

mann fra Leipzig at saette Heltekongen et

bedre Mindesmaerke end Stenmonumentet ved
Lutzen. 6. Dec. 1832 kom et Opraab om Til-

traedel.se af Foreningen, der omfatter baade
luth., ref. og unerede Kristne. Den vakte Til-

slutning mange Steder, men ogsaa Modstand,
fordi den havde en uneret Tendens og kun
fastholdt det negative: Afvisning af det rom.-

kat., og en Tidlang saa det ud, som om den
kirkelige Liberalisme og Radikalisme skulde
vinde Overtaget i den. Dette er dog ikke sket;

en af dens betydeligste Ledere har G. A. Fricke

(S. 120) vasret (v. Criegern, Der G.-A.-Verein
in dem ersten 50 Jahren seines Bestehens,

Leipzig 1882).

Gutfeld. Frederik Carl, dsk Praest af den
rationalistiske Retning, fedtes i Bevtofl i Ha-
derslev Amt 9. Okt. 1761, blev 1790 Hersholrns
forste selvstaendlge Praest, 1796 Praest i Korser
og Taarnborg, 1800 f Asmindered og Grenholt
og (1807) tillige Amtsprovst og 1811 Holmens
Provst. Han var Medlem af den Kommission,
der 1813 blev indsat for at revidere Kirkelovene,

og 1817 tiltraadte han Andragendet om nye
liturgiske Formularer. Han dede 9. Jan. 1823.

1818 havde han faaet Rang med Biskopper.
Guthe, Hermann, tysk Teolog, f. 10. MaJ

1849 i Westerlinde i Braunschweig, blev 1873
teol. Repetent i Gdttingen, 1877 Privatdocent

i Leipzig, og 1884 Prof. der. Som Medlem
af den tyske Palaestina-Forening ledede han
1881 Udgravningen i Jerusalem. Han har ka-

rakteriseret sit Standpunkt som >etisk Supra-
naturalisme med Haevdelse af fuld Frihed for

den hist. Forskning<. Siden 1877 har han ud-
givet >Zeitschrift des deutschen Palastina-Ver-

eins< og desuden forskellige Skrifter om Pa-
laestina.

Guthrie, Thomas, skotsk Praest, fedtes i

Brechin 12. Juli 1803, studerede i Edinburgh og
flk 1825 af Presbyteriet i Brechin Tilladelse til

at praedike. 1826 var han i Paris for at studere
Naturnlosofi, Kemi og Anatomi, 1827 vendte
han hjem og flk Ansaettelse 1 sin Faders Bank.
1830 blev han Praest i Arbirlot, 1837 ved Old
Greyfriars-Kirken i Edinburgh. Som Praest i

Edinburgh stod han ved Chalmers's Side under
Kampen mod Patronatet (S. 127), og da Fri-

kirken dannedes, blev han en af dens bedste
Maend. Han var en i hej Grad veltalende Mand
(>Hovedstaden, dens Sorger og Synder<, 4 Taler,

overs, af P. R. Wolf, Kbhvn 1862; Speaking
to the Heart, Sermons for the People, London
1872) og har store Fortjenester af Fattigplejen

ved Oprettelsen af de saakaldte Pjalteskoler

(Ragged schools) for »By-Araberne«, der fandt
Efterligning overalt i det britiske Rige. 1864
trak han sig tilbage fra Praestegerniugen, men
han vedblev at virke for Guds Riges Sag og
forskellige sociale Formaal (t. E. Totalaf holden-
hed) lige til det sidste. Han dede 24. Febr.
1873 (Autobiography and Memoir of Th. G.,

by bis Sons 1874; Fr. Nielsen, Statsk. og Frik.,

Kbhvn 1883, 215 f.).

Guttormssen, Jon, var den forste evang.
Superintendent i Stavanger (1541—57). I de
4 Aar, som var hengaaet mellem Reforraationen

og hans Udnaevnelse, var de kirkelige Forhold
i Stiftet kommet i en sergelig Oplesning. Efter
alt, hvad man kan se, segte G. med Iver, om
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•end med ringe Held, at genoprette den klrke-

lige Orden i Ovensstemmelse med den nye
Kirkeordinans. Navnlig tog nan sig af Latin-

skolen og de forfaldne Kirker. 1557 overrakte

han personlig Christian III nogle >Nodagtige
Artikleri, hvori han krsvede Pengehjaelp og
anden Stotte til Gennemferelsen af sine Re-
former. Desvaerre var hans Bon forgaeves.

Huligen i Harme herover eller af Mismod
sagte han samme Aar Afsked fra Bispeembedet.
Senere finder vi ham sora Spr. ved Stavanger
Domkirke. Han dode 1577 (Bang, Den norske
Kirkes Hist, i Reformationsaarhundredet, S.

2021). A. B.
Guyon, Jeanne-Marie Bonvier de la Motte,

kvietistisk Svtertnerinde, fodtes 13. Apr. 1648
i Montargis i Loing-Dalen. Hendes fromrae
Moder overgav hende tidlig til et Kloster for

at faa Tid til sine egne Andagtsovelser, og i

Klostret lserte det skrobelige Barn Frans fra

Sales's (S. 100) og Fru de Chantals (I, 495)
Skrifter at kende. Hun sycde et Stykke Papir
med Jesu Navn paa sit Bryst og onskede at

trede ind i Salesianerindernes Orden. Men det
vilde hendes Moder ikke tillade, og 16 Aar
gl. blev hun gift med den rige Jacques G.,

seigneur de Chesnay, som hun saa for forste

Gang et Par Dage for Brylluppet. Ved Gifter-

maalet med ham kom hun ind i en helt verdslig

Krcds, men sogte saa Trost i asketisk Mystik
og stiftede Bekendtskab med flere af de franske
Mystikere, navnlig Bertot og Benedictiner-Prior-

inden, Moder Granger, der fik hende til (1672)
hojtideligt at vaelge Jesus til sin >guddomme-
lige iEgtefaelle<. 4 Aar senere dode G., og Fru
G. fik derved helt frie Hinder. Hun rejste da
forst til Paris, hvor hun mente at erfare, at

det var Guds Vilje, at hun skulde skaenke sin

Formue til Oprettelsen af en Forening for i

Sandhed omvendte Kr. i Geneve. I Geneve
traf hun Pater la Combe, der efter Bertots

Dod blev hendes Sjaels Leder. Blandt de ny-

omvendte i Geneve folte hun sig snart ilde,

hvorfor hun flygtede til Ursulerinderne i Thonon,
og der svaslgede hun i Syner og Henrykkelser.
Denne Flugt bragte hende et daarligt Rygte;
man beskyldte hende for at staa i et utillade-

ligt Forhold til la Combe. Paa hans Raad
rejste hun til Torino og senere til Frankrig,

men 1685 sogte hun, trods Modstandernes Be-
skyldninger, Tilflugt hos la Combe, der da boede
i Vercelli. Sygdom nodte hende dog snart til

at rcjse til Paris sammen med la Combe, men
ved Ankomsten dertil blev la Combe paa JErke-
biskoppenaf Paris's Befalingsati Bastillcn(1687).

Kort efter blev hun selv anklaget for at udbrede
en kvietistisk Mystik og en Tidlang sat i Forvaring
hos Salesianerinderne i Faubourg St. Antoine,

indtil Fru de Maintenon skaffede hende Friheden.
1688—94 levede hun i Paris, og i denne Tid
lserte hun Fenelon (S. 33) at kende. Hun gjorde
ogsaa ofte Besog i Fru de Maintenons Op-
dragelsesanstalt i St. Cyr, men for disse Besog
blev der sat en Stopper, da Bossuet (I, 370) var
bleven betsenkelig ved hendes kvietistiske My-
stik og ved forskellige Rygter om hendes Levned.
For at Bossuet kunde laere hende bedre at

kende, rejste Fru G. til Meaux, og der blev

hendes Sag undersogt af en Kommission, af

bvilken ogsaa Fenelon var Medlem. Kommis-

sionen fordomte 30 Saetninger afhendes Skrifter,

men da han (15. April 1695) tilbagekaldte dem,
gav Bossnet hende Attest for god katolsk Taenke-
maade. Efter at vaere vendt tilbage til Paris,

blev hun dog atter mistenkelig, og Mistanken
forte til, at hun blev holdt i Fasngsel, forst i

Vincennes, senere i Bastillen. Paa iErkebiskop
Noailles's Forbon blev hun sluppet ud af Ba-
stillen og bragt til et Kloster i Vaugirard.
1699 dode la Combe i Vanvid, men far sin

Dod sendte han Fru G. en Billet, hvori han op-
fordrede hende til at brende nogle Breve. Da
la Combes Billet blev vist til Ludvig XIV, befalede
han, at Fru G. atter skulde saettes i Bastillen.

1700 eller 1702 kom hun dog ud af Bastillen,

da Bossuet erklterede, at hendes Vandel efter alt,

hvad der var kommetfrem, havde vaeret ulastelig,

og fordi hun ikke selv drog de farlige Kon-
sekvenser, der kunde drages af hendes Mystik.
Derpaa levede bun bos en Son i Dlziers ved
Blois, og der dode hun 9. Juni 1717. Af hendes
Skrifter maa isaer naevnes hendes Selvbiografi,

Mogen court et tres facile pour I'oraison (1688)
og hendes bindstsrke mystiske Udkeggelse af

G. og N. T. (30 Bd., Kdln 1713—15). Se for-

ovrigt Art. Kvietisme (L. Guerrier, Mdme G.,

sa vie, sa doctrine et son influence, Paris 1881).

Guder, Eduard, schweizersk Teolog, fodtes

1817 iWalperswyl iBerner-Oberland, studerede i

Byen Bern under Hundeshagcn og Lutz og senere
i Berlin. Forst var han Priest i Biel; 1855 blev
han Prsest ved Nydeckkirken i Bern, og 1859
—65 var han tillige Laerer ved Universitetet.

1866 optraadte han mod E. Langhans's Nyra-
tionalisme og var i den folgende Tid en af
Forerne for den positive Retning. Han dode
14. Juli 1882. Hans Hovedskrift er en hist.-

dogmat. Afhandling om Kristi Nedfart til de
dodes Rige (delvis oversat i Clausens Tidsskr.

for udenl. theol. Lit. for 1854). G. var i

mange Aar Redakter af de positive Organer
>Hirtenstimmen zur Belehrung und Erbauung
der Gemeinden< og >Der Kirchenfreund< (P.

Guder, Dr. E. G., sein Leben und Wirken,
Bern 1886).

Gyldenstjerne. 1) Knud Henriksen G., Bi-

skop, var en Son af Henrik Knudsen til Ivers-

nses (nu Wedelsborg) 1 Fyn (d. 1517). Efter

at have faaet gejstlig Uddannelse og taget Ma-
gistergraden blev han Sekretsr i Christian H's

Kancelli og forlenedes 1520 med Ring Nonne-
kloster. Stottet af sin Skegtning, Biskop Ove
Bille i Aarhus, blev han derpaa Domprovst 1

Viborg Kapitel. Da Frederik I i Marts 1523
var valgt til Konge paa Viborg Ting, blev G.

optaget i Rigsraadet, og efter at Biskop Jens
Andersen (Beldenak) i Odense 1529 havde ned-
lagt sit Embede, blev G. hans Efterfolgcr, idet

han forpligtede sig til at indbetale til Kongen
den store Sum, der ellers svaredes til Paven for

Bekrseftelse i Bispestillingen. G. havde allerede

tidligere lagt for Dagen, at han ikke nterede

samme Frygt for Ref. som de fleste andre Prae-

later, og efter at han var bleven Biskop, traadte

dette endnu tydeligere frem. Det er ikke usand-
synligt, at Hans Tavsen har haft Indflydelse paa
G.s kirkelige Stemning, der lagde sig for Dagen,
da han lod Reformatoren Jorgen Jensen Sadolin
komme fra Viborg til Odense og benyttede ham
som >Medhjcelper i Ordetc i Fyns Stift, medens
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ban selv 1532 overtog det verdslige Hverv at vsere

Ferer for den Kommission, der paa en dansk-

lybsk Flaade drog til Aggershus for at standse

Christian II's truende Fremgang i Norge. Ved
denne Ekspedition, der som bekendt forte til,

at Kong Christian blev indsat som Fange paa
Senderborg Slot, erhvervede G. sig en tvivlsom

Berommelse, da det maatte synes, at ban ikke

havde holdt Tro og Love, og at det Lejde, der
var givet Christian II, var blevet brudt, en
Beskyldning, der siden voldte G. ikke faa Ube-
hageligheder, saa meget mere som man fandt

det belejligt at ltegge hele Ansvaret for Frem-
gangsmaaden i denne mislige Sag paa ham.
— Medens G. var borte fra sit Stift, havde
Sadolin i hans Navn udgivet en dansk Kate-

kismus (ssedv. kaldet >Knud Gyldenstjernes

Kat.<) med en mserkelig Fortale til Stiftets

Praester, hvori der klart var tonet Flag for

Evangeliets Sag (trykt i Nord. Tidskr. for kr.

Theol. Ill, efter Afskriften paa Universitets-

biblioteket i Kbhvn.)- Herved og ved sin ovrigc

Virksomhed havde han paadragct sig en For-

folgelse, der dog maatte standse, da G. vendte

tilbage. Denne vedblev nemlig fremdeles til

en vis Grad at begunstige Ref.s Udbredelse,

uden dog selv at tage Parti, da det for ham
var Hovedsagen at beholde den store verdslige

og kirkelige Magt, han som Biskop besad og
haabede at bevare, i hvilken Retning end Ud-
viklingen gik. Da Grevefejden udbrod, segte

G. at virke for Valget af Hertug Christian til

Konge, og Forsamlingen i Hjallese 1534, hvor
den fynske Adel gjorde fselles Sag med den
jyske i Valget af Christian III, holdtes under
G.s Forseede. Derfor maatte han ogsaa tage

Flugten, da de grevelige Tropper s. A. erobrede

Fyn og satte den gamle upsalske /Erkebisp

Gustav Trolle paa Fyns Bispestol. Da Bladet

senere vendte sig, og Slaget ved Oksnebjerg
bred Folkepartiets Magt i Fyn, vendte G. atter

tilbage til sit Ssede. Men da Christian III

efter Kbhvns Erobring 1536 lod Bisperne famgsle,

maatte G. dele Skaebne med sine Kaldsfeeller.

I den mterkelige Proposition, som Kongen paa
Rigsdagen i Kbhvn (Okt. s. A.) lod oplaese, an-

fertes mod G, at »han har hverken villet vsere

Papist eller evangelisk, men har fort et eget

Regimente for sig selv og vilde kaldes Herre
af Fynt. — Efter 1 Aars Fangenskab kom han
les, da han havde givet Afkald paa sin gejst-

lige og verdslige Magt. Siden levede han som
Privatmand og indtraadte i iEgteskab med den
rige Fru Jytte Podebusk, Enke efter den i

Kampen ved Svenstrup (1534) faldne Rigsraad

Niels Brock til Estrup. I Rigsraadet kom G.

ikke mere efter sin Afssettelse fra Bispedemmet;
men han indtog for ovrigt en meget anset
Stilling blandt den Tids Aristokrati og flk

Here Forleninger, deriblandt Vestervig Klo-
ster, hvor han dode i en hej Alder 8. Dec.
1568. H. F. R. — 2) Sofie G., Abbedisse, var
en Datter af Rigsraad Hr. Mogens G. til Stjern-

holm og en Broderdatter af ovennsevnte Biskop.
Da Faderen vel Dieppe kunde vente at faa

alle sine mange (22) Bern standsmeessigt for-

sergede, satte han Detrene Ermgaard og Sofie

I Marino Kloster. Den sidste, der blev ind-

taget i Klostret 1564, var da vistnok kun o.

15 Aar. 1582 blev nun valgt til Klostrets For-

standerinde efter den hidtilvaerende Abbedisses,
Jfr. Margrete Urnes, Ded. Kort efter (1583)
aflestes den gamle latinske Korsang af Lses-

ning af danske Psalmer og dansk Bibellaesning.

Men det var en brydsom Opgave at forestaa

Stiftelsen med dens store Gods og Tjenerskab;
vanskeligst var det dog at bevare Freden
mellem Klosterjomfruerne indbyrdes, og S. G.

var ikke Opgaven voksen, havde vistnok heUer
ikke den Alvor i Sindet og den Veerdighed,

der kraevedes paa en saadan Plads. 3 Med
lemmer af Rigsraadet maatte efter kgl. Be-

faling 1587 undersege Forholdet i Klostret.

Men den Beretning, de afgav, var ikke smig-
rende hverken for Abbedissen eller for Jom-
fruerne, saa disse flk et strengt kgl. Paalag om
at holde Fred indbyrdes og ikke lade deres

Lidenskaber raade >til Guds Vaneere og For-

ternelse og Menighedens Forargelse<. 1596
blev S. G. afsat fra Bestillingen; men ogsaa
efter den Tid gav hendes Forhold Anledning
til Klager, da hun tog sine Hunde med i Kir-

ken og >lod sine Tjenere ligge inden Klostrets

Porte om Nattetidec. Det var vistnok derfor

heldigt, at hun 1598 flk Lov til at >uddrage
af Klostret og opholde sig, hvor hun enskede<.
Hun levede endnu 1607 og havde da Bolig i

Horsens. H. F. R.
Gyldental, se Kalender.
Gyldne Bulle, se I, 417.

Gyldne Rose, se Rose.
Giinther, Anton, rom.-kat. Filosof, fadtes

17. Nov. 1783 i Lindenau ved Leitmeritz i

BOhmen. 1803—8 studerede han Filos. og Rets-

videnskab i Prag, senere Teol., og 1820 modtog
han Praestevielsen. En kort Tid var han No-
vitse i Jesuiter-Ordenen, men da han ikke
felte sig hjemme der, rejste han til Wien, hvor
han indtil 1848 tjente Livets Ophold som
Censor over filos. ogjurid. Beger; han havde dog
ogsaa en god Pension fra Familien Schwarzen-
berg. I Wien fortsatte han sine filos. Gransk-
ninger og segte at opstille et nyt filos. System,
der bedre end den patrist. og skolast. Filosofi

kunde holde Stand over for den moderne Kritik.

1849—54 udgav han sammen med I. E. Veitb
>Lydia. Philosephisches Jahrbuch<. Han dede
24. Febr. 1863.

1818 begyndte A. G. sin filos. Forfattervirk-

somhed med forskl. Afhandlinger og Kritiker

i »Wiener Jahrbucher der Literatur<. 1828—29
(2. Udg. 1846—48) udkom hans Hovedvserk i

>Vorschule zur spekulat. Theol. des positiven

Chrthums; I: Creationstheorie; II: Incarnations-

theorie* — et System, udviklet i Breve. Der-
til knyttede sig 1830 'Peregrins Gastmahl, eine
Idylle in 11 Octaven aus dem deutschen wis-
senschaftl. Lebenc; >Onkel Peregrin* (Praesten

Kom i Brunn) er en af Personerne fra det
store Vserk. 1832 udkom >Sud- und Nordlichter
am Horizont spekulat. Theol.<, 1834 >Derletzte
Symboliker* — et Indheg i Striden mellem I.

A. Mohler og F. C. Baur. 1833 skrev han,
sammen med Militserhegen I. H. Pabst, under
Titlen >Januskdpfe fur Philos. und Theol.*
et Stridsskrift imod F. v. Baader og andre.
1835 aabnede han i >Thomas a scrupulis. Zur
Transfiguration der Persftnlichkeitspantheismen
neuester Zeit< en Polemik mod Hegel og hans
Disciple. De (teste af hans Skrifter udmserke
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sig ved sprudlende Humor, og han er ikke
sjaelden overordentlig djserv i sine Udtryk.

A. G. vilde gaa tilbage til Cartesius, der fast-

holdt den fra Skolastiken arvede Dualisme
mellem Aanden og Naturcn, det absolute og
det endelige, i Modssetn. til den panteistiske

Monisme, der da var raadende. Ud fra dette

Standpunkt vil G. lose baade Skabelsens og
Menneskevordelsens Problem. Skabelsen erikke
en fri, men en nedvendig Handling af Gud;
Gud maa virkeliggore sin Tanke om det ende-

lige ved at ssette en fra ham selv forskellig

endelig Substans. I Kristus er der en dobbelt
Selvbevidsthed og derfor to Personer; For-

bindelsen mellem Kristi Guddom og haos Men-
neskeaand er en Parallel til Forbindelsen mellem
Aand og Sjeel i det enkelte Menneske; ved den
opstaar der en formel, dynamisk-organisk En-
hed eller Forening, som G. ogsaa kalder en
hypostatisk Union. Paa mange enkelte Punkter
afveg G.s System meget betydeligt fra K.s Laere,

og G. tilskrev kun K.s Trosdefinitioner temporaer
Gyldighed, indtil Videnskaben fik Dogmet for-

muleret paa en ny Maade.
Om G. samlede sig en Skare begejstrede og

skarpsindige Disciple : Medicineren I. H. Pabst,

Juristen K. F. v. Hock, Homileten I. E. Veith,

Benedictineren P. Th. Gangauf, de flios. Pro-
fessorer I. B. Baltzer og Elvenich i Breslau,

B. Hilgers og P. Knoodt i Bonn, K. Werner i

Wien og fl. a. Men hans System medtc ogsaa
stserk Modsigelse, navnlig fra F. I. Clemens
og Dieringer i Bonn, F. Michelis, Oischinger
o. a. 1852 blandede Rom sig i Striden om
G.s Filos. 13. Jan. 1857 opfordrede Kard.
d'Andrea G. til at underkaste sig K.s Dora,

for hans Skrifter kom paa Index. Det gjorde
han, og man var i Rom saa glad over hans
Erklaering (F. H. Reusch, Der Index der ver-

botenen Bucher, Bonn 1885, II, 1113f.), at

man af den ssedvanlige Formel udelod »et opera
reprobaviU ogskrev: >Auctor ... ingenue, reli-

giose ac laudabiliter se subjeciU. Efter For-
budet mod 9 af G.s Skrifter kom et til Kard.
Geissel rettet Breve af 15. Juni 1857, hvori
G.s Vildfarelser naermere karakteriseres: hans
vrange Lserdomme om Treenigheden (der fere

i Retning af Triteisme), om Skabelsen, om
den hypostatiske Union, hans antropologiske
Dualisme og hans hele rationaliserende Be-
handling af K.lseren (P. Knoodt, A. G. I—II,

Wlen 1881 ; K. Werner, Gesch. der kath. Theol.,
Munchen 1866, 452 f.).

Gtinzburg, Eberlin fra, se I, 705.

Gyrovager (af Gyrus, Kreds) kaldtes nogle
omstrejfende Munke i Slutn. af Oldtiden og
Beg. af Middelalderen, der drog om og solgte

usegte Martyrben. Augustin og Benedict fra

Nurcia udtalte sig sterkt imod denne Form
for Munkeliv.

Gyrsting, Navne Jensen, Biskop i Odense,
f. o. 1380, tilherte en anset Stegt, og hans
Broder, der sad 1 Rigsraadet, havde som Hoveds-
mand i Flensborg vist sig som en virksom
Patriot, ivrig for Danskhedens og Erik af Pom-
merns Sag; ogsaa G. nod Kongens Gunst og
var ved dennes Hjeelp bleven trangt ind i

Vesteras Stift 1415. Her fremkom dog mange
Klager mod ham som mod de andre dske
Embedsmsnd, og 1441 vendte Bispen hjem til

Danmark, hvor han ved iErkebispens Stette
opnaaede det ledige Odense Stift, skont Knuds-
Brodrene havde valgt deres Okonom til Biskop.
Her vandt hans Styrelse mere Paaskennelse,
og hans Iver for Undervisningen roses (han
stiftede en Skole), ligesom hans Gavmildhed.
Han vaagede strengt over K.s Disciplin, og
strebte virksomt trods Gejstlighedens Klager
at forhindre den Uskik, at Prsesterne lod Em-
bederne beserge ved Vikarer. 1425 deltog G.
i Provinskonciliet i Kbhvn. En ikke ringe
Maengde Afladsbreve fra ham ere kendte. — Lige-
som Broderen deltog han, trods den Yndest
Erik af Pommern havde vist ham, med Rigs-
raadet i Indkaldelsen af Christoffer af Baiern
(Modet i LGbeck 1439). D. 1440. J. O. A.

Gtitzlaff, Karl Friedrich August, fadtes 8. Juli

1803 i POritz i Pommern. Et Digt til Kong Fr.

Wilhelm HI bragte den fattige 18aarige Sad el

-

magerlaerling ind i Paedagogiet i Halle og derefter
i Janickes Missionsanstalt i Berlin. Det nederl.

Missionsselskab tog ham 1826 i sin Tjeneste
og udsendte ham til Nederl. Indien, hvor han
lagde sig efter Kinesisk. Dette Studium fort-

satte han 1829—31 i Bangkok i Siam, efter at
et rigt Giftermaal havde gjort ham uafheengig.
Til samme Tid virkede han som Lsege og ar-

bejdede paa en siamesisk Overs, af N. T. Fra
Bangkok gik han 1831 til Macao og derpaa
med et kinesisk Skib til Tientsin; i de felg-

ende Aar sejlede han som Tolk med et Opiums-
smuglerskib langs Kinas Kyster. Han optraadte
som Kineser i Skik og Dragt og virkede ved
sine Kure, ved Samtaler og ved Skriftudbred-
else. I 1834—37 opholdt han sig i Macao og
arbejdede bl. a. med paa en kinesisk Bibel-

overs. ; men 1838 modtog han en hejt lennet
Post som Tolk og Sekretser hos den engelske
Gesandt, hvilken Stilling han beboldt til sin

Dad. Den forte ham i Berering med mange
Kinesere, ogsaa med hojere stillede under
Fredsforhandlinger, og han nad stor Anseelse.

Af sine Indtaegter lennede han Medhjaelpere,
som han 1844 samlede i en kinesisk »For-
ening for Evangeliets Udbredelsec, hvilken han
selv ledede under sit kinesiske Navn: Gaehan,
Kinas Ven. Efterhaanden blev det flere Hun-
drede, der sendtes ud for at prsedike og ud-
brede Skrifter og maanedlig medte hos G. i

Hongkong med skenne Beretninger om, hvad
de havde udrettet, eller medbragte omvendte.
G. drev bestandig paa og maalte deres Dygtig-

hed efter Tallet af de sidste, og storartede Be-
retninger sendtes hjem til Tyskland, hvor der
i Kassel oprettedes en >kinesisk Stiftelsec for

at samle til Foreningen i Hongkong. Da G.

rejste hjem 1849—50, vakte han paa Rejser
rundt om i Europa stor Begejstring for sin

Kinamission ved sine gledende Taler og over-
drevne Skildringer. Medens G. var borte, over-

tog Baseler-Missionaeren Hamberg midlertidig

Ledelsen af Foreningen i Hongkong, og nu
kom det for Dagen, at G. var bleven fort bag
Lyset af sine kinesiske Medhjaelpere: der var
kun 20 aerlige Msend af de 200; de andre var
Opiumsrogere eller Bedragere, der havde af-

givet falske Beretninger, bragt opdigtede Breve,
kastet Bogerne bort eller solgt dem til Bog-
trykkeren. G. blev ved i samme Spor efter

sin Tilbagekomst, men dode snart efter 9. Aug.
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1851. Mangel paa Kritik og Besindighed havde
odelagt Virkningerne af hans rige Gaver og
braendende Iver. V. Sn.

Gaebe, se Gaibai.

Gaestehjem. Da Brsendevin, Kortspil og
Tojlesloshed raadede paa de tyske Svende-
herberger, fandt Prof. Clemens Th. Perthes (se

d. Art.) paa at indrette et >Herberg zur Heimatc
i Bonn, hvor saa mange Svende drog igennem.
Det blev aabnet 21. Maj 1854, og Aaret efter

skrev Perthes sit Skrift >Das Herbergswesen
der Handwerksgeselleu<, hvori ban tog til Orde
for Oprettelsen af kr. Svendeherberger under
en Husfaders Ledelse. Saadanne opstod snart

overalt i Tyskland og ogsaa i Norden (St. Peders
Gaestehjem i Kbhvn 1874). Ved Siden af de
tyske >Herberge zur Heimat< findes der ogsaa
• christl. Hospizen«, Missions-Hotelier, beregnede
paa bedre stillede rejsende. Om rom.-kat Svende-
herberger se Art. Kolping.

Gtthre, Paul, f. 18. April 1864 i Wurzen i

Kongeriget Sachsen, gik i Skole i Fyrsteskolen

i Meissen, studerede 1885—88 Teol. i Leipzig,

var 1888—90 Hjaelperedakter af »Die christl.

Welt< og arbejdede 1890 som Fabriksarbejder

i Chemnitz. Sine Erfaringer fra den Tid ned-
lagde han i Skriftet: >Drei Monate Fabrik-

arbeiter und Handwerksbursche* (overs, paa
Norsk og Sv.). 1891—94 var han Generalsekretaer

for den evang.-sociale Kongres, og 1 Foraaret
1894 blev han Praest ved Gertrudkirken i

Frankfurt an der Oder, men nedlagde efter

kort Tids Forleb sit Prsesteembede og lever

nu af Forfattervirksomhed i Stdtteritz ved
Leipzig. I Skriftet >Die evang.-soziale Bewe-
gung< (Leipz. 1896) liar han givet Grunde for

sin Nedlaeggelse af Praesteembedet : en Praest

skal leve for og med sin Menighed; en social

Agitator kan ikke undlade at stode mange
Menighedsmedlemmer for Hovedet. Som social

Agitator agiterer han ogsaa for Fredsagen. Paa
Grund af et Par Artikler i det socialdemokra-
tiske Tidskrift >Die Zukunft<, og i >Sociali-

stische Monatshefte< og en Tale om >Krdm.
og Socialdemokratic, som han i Nov. 1900
holdt 1 Berlin, gjorde det brandenburgske Kon-
sistorium Skridt til en disciplinaer Indskriden
imod ham, men G. afvaergede dette ved i et

Brev af 27. Dec. 1900 (aftrykt i •Chronik der
chr. Welt« 1901, Nr. 2) frivilligt at give Af-

kald paa de Rettigheder og Pligter, der til-

komme en Gejstlig i den preuss. Landkirke.
Gfiransson, Johan, sv. Praest og Arkaeolog,

f. 1712 i Gillberga Sogn i Vermland, blev 1740
Student i Lund, 1745 Magister, 1754 Spr. 1

Gillberga, 1764 Provst og dede 29. Aug. 1769.

Som Forhistoriker og Forfatter sluttede G. sig

til O. Rudbecks Anskuelser, som han stundum
overdrev til Absurditet, som naar han i sin

lat. Afhandling om Sveriges Kongers Slsegt-

register (1746) lader de ferste Konger ned-
stamme fra Saturn og Jupiter, eller naar han
i >Svea Rikes konungars historia och attartal<

(1749) gar Jafets seldste Sou Gomer til Sverigs

ferste Hersker osv. I >Bautil, det ar: Alle

Svea och Gotha Rikens runstenar< (1750) bar
han givet Teguinger af 1173 Runestene. Som
Sjaslesorger havde G. i sin Hjemstavn et skont
Eftermaele, der viser, at han var en Mand med
levende Fromhed, megen Kraft og store aande-

lige Gaver, saerlig udmaerket ved Bannens og
Banherelsens Kraft. O. A.

Gorres. 1) Gnido G., Sprogforsker, Histo-

riker og romantisk Forfatter, Son af nedenfor
naevnte, f. 28. Maj 1805, d. 14. Juli 1852. gik
i Skole i Coblenz og studerede senere 1 Bonn
og Munchen. Hans egentlige Fag var sammen-
lignende Sprogvidenskab, men gennem sin Fa-
ders Virksomhed i Munchen fortes han til hi-

storiskeStudier f. E. om Jomfruen fra Orleans,
og derfra til Joumalistik og Skenliteratur.

Sammen med G. Phillips grundlagde han 1838
>Historisch-politische Blatter<. Senere skrev
han en Del romantiske Digtervserker, saasom
>Marienlieder< 1842, >Der hurnen Siegfried

und sein Kampf mitdem Drachcn< 1843, iDie
Gottesfahrt nach Trier und des Teufels Land-
sturm< 1844, >Die arme Pilgerin zum heiligen
Rocket 1845. — 2) Johann Josef G., rom.-kat
Forfatter, f. 25. Jan. 1776 i Coblenz, hvor
hans Fader var Temmerhandler, havde fra sin

Moder, en Italienerinde, arvet noget af Syd-
boernes livfulde og lidenskabelige Tempera-
ment. Efter Skolegang i Coblenz skulde G.
studere Medicin i Bonn, men blev voldsorat

grebet af den revolutionaere Frihedsrus og op-
traadte som Klubtaler og Journalist (i de af
bam selv redigerede Blade >Das rothe Blatt<

og >Rubezahl<) som Frihedens begejstrede og
begejstrende Talsmand. 1799 sendtes han til

Paris som Medlem af en Deputation for at

klage over den franske General Leval og bede
om en Forening mellem Frankrig og Rhin-
provinsen. Han kom der lige efter Direktoriets

Fald, saa straks, hvor Bonapartes Ledelse ferte

hen, og alle hans Oplevelser, som han Aaret
efter skildrede i et Skrift, helbredede ham
grundigt for alle uraodne Frihedsideer. 1800
— 1806 levede han rolig i Coblenz som Laerer

i Fysik, beskaeftiget med videnskabelige Studier.

1806 kom han til Heidelberg, hvor han ikke
alene dyrkede Naturvidenskab og Filosofi (navo-
lig Schelling greb ham staerkt), men ogsaa
under Paavirkning af Arnim, Brcntano og
Eichendorff saerlig sysselsatte sig med den
middelalderlige tyske Literatur. og om hans
romantiske Patriotisme baerer hans Skrift »Die

teutschen Volksbucher« (1807) Vidnesbyrd. 1808
vendte G. tilbage til sin Laererstilling i Coblenz,
og under Frihedskrigene vendte han tilbage til

Sysselsaettelsen med Politik, for med den mest
glodende Iver at vaekke sit Faedreland til Kamp
mod Napoleon. Jan. 1814 begyndte han at udgive
Bladet >Der Rheinische Merkur<, som Napo-
leon skal have betegnet som >den 5. Stormagtc,

og G. var alle tyske Faedrelandsvenners Hclt;

1814 blev Ledelsen af den oiTentlige Under-
visning ham betroet. Da Krigen var forbi,

blev den frimodige Journalist den preussiske

Regering ubehagelig; hans Embede som Leder
af Undervisningen blev frataget ham, og i Jan.

1816 blev >Der Rheinische Merkur< forbudt
G. vedblev imidlertid at modarbejde Reak-
tionen, kraeve Tysklands Enhed under en
Kejser og i Preussen Staenderforfatning og Acre
Reformer (saaledes i en Adresse til Regeringen
1818), og da han i Tiden efter Kotzebues Mord
udgav >Teutschland und die Revolution' 1819
med en skarp Kritik af Regeringen, skulde
han have vaeret faengslet, men slap over paa

Digitized byGoogle



Gorres — Goteborg. 315

fransk Grand til Strassburg. Her fortsatte

ban sin Virksombed som politisk Forfatter

{saaledes med > Europa and die Revolution*

1821), men ber begyndte tillige bans Interesse

for den rom.-kat. K. Han lod sit iEgteskab
med Katharina von Lasaulx, som han 1801
havde indgaaet for den borgerlige 0vrigbed,
kirkeligt indvie, og blev Medarbejder af Tids-

-skriftet >Der Katholik<. Men forst da ban
1827 af Kong Ludvig I, til bvem han havde
rettet en kraftfg Appel om at lade Baiern gaa
i Spidsen for Udviklingen i Tyskland, blev
kaldet til Unlversitetet i Munchen, begynder
bans egentllg kirkelige Periode, og hans Ud-
vikling i rom.-kat. Retning viser sig ved, at

hans Dom om Heformationen, som han en
Gang priste som et tegte Udslag af den tyske
Aand, stadig bliver koligere. I Munchen blev
han Centrum i en Kreds af fremragende rom.
Katoliker (Ddllinger, Cornelius, M6hler, Sepp,
Windlschmann og flere), som en Tid benyttede
Tidsskriftet >Los< som Organ, senere »Histo-

risch-politische Blatter*, hvoraf G.s Sen (se

ovenfor) var Medredaktor. G. levede her til

sin Dad 27. Jan. 1848, sysselsat med histo-

riske Forelaesninger og fllosofiske Studier (som
tidligere Schelling greb nu Gunther (S. 312) ham).
Allerede i Strassburg havde han beskseftiget

slg med Mystiken; nu udgav han sin store

Bog .Die christllche Mystikc I— IV, 1836—42,
som kun ved Kong Ludvigs Hjslp skal v:sre

bleven frelst fra at komme paa Index. I sin

>Athanasius< (1838) leverede G. under Striden
mellem den preussiske Regering og ^Erkebiskop
Droste zu Viscbering (I, 679) et kraftigt For-
svar for jErkebispens Optrteden mod Stats-

magten, og da Biskop Arnoldis Udstilling af
Kristi Kjortel i Trier gav Anledning til skarp
Kritik (se Art. Tyskkatoliker) fremkom G. 1845
med et Forsvar (>Die Wallfahrt nach Trier*).

Baade Ultramontane og Gammelkatoliker have
ment at kunne tilegne slg ham. Hans viden-

skabelige Vserker lide af ukritisk Metode og
altfor dristig Fantasi; hvad der forklarer hans
tnaerkelige Magt over Sindene, er, ved Siden af

hans Sandhedsksrlighed, Retfcerdighedsfolelse

og Uegennyttighed, isaer hans store Produktions-
evne og ildfulde Stil. Hans Oatter Maria har
udgivet hans saralede Skrifter i 9 Bd. (Munchen
1854—74). 1876 ved Hundredaarsfesten for hans
Fodsel dannedes >Die GSrres-Gesellschaft zur
Pflege der Wissenschaft im kath. Deutsch-
land*, og s. A. udgav J. Galland en Levneds-
skildring af ham. V. A.

Goschel, Karl Friedricn, Jurist og Filosof

af den hegelske Skoles hojre Side, f. 7. Okt. 1784

i Langensalza, bekleedte forskelligejuridiske Em-
beder; sidst (1845—48) var han President for

Konsistoriet i Provinsen Sachsen med Bolig i

Magdeburg. Efter Marts-Revolutionen traadte

han ud af Statstjenesten og boede forst i Halle,

siden i Berlin. D. 22. Sept. 1861. Bl. hans
Skrifter maa mserkes: >Der Mensch nach Leib,

Seele und Gelst*, >Zur Lehre von den letzten

Dingen* og >Die Konkordienformel nach Gesch.,

Lehre und Bedeutung*. Som Embedsmand i

det preuss. Justitsministerium maatte han gore
sig bekendt med den gammelluth. Bevaegelse

(S. 166) og blev derigennem overbevist om
Lutherdommens Sandhed og Lutheranernes Ret.

Hans betydeligste Skrift er en Monografl om
Eden (>Der Eid nach seinem Principe, Begrifie

and Gebrauche, Mainz 1837).

Gttteborg, Sverigs storste Handelsstad og i

Folkemsngde Landets nasst storste By (o. 120,000

Indb.), ligger i Vestergotland ved Gota-Elvens
sondre Udlobsgren, Siede for Landsbovdingen
over G.s og Bohus Len samt Biskoppen over G.

Stift. G. besidder forskellige Dannelsesanstalter,

deriblandt den 15. Sept. 1891 oprettede Hej-
skole (med filos. Fakultet, der svarer til de
sv. Statsuniversiteters humanistiske Sektioner).

G. ligger siden 1619 paa sin nuvserende Plads.

Dens Forgsengere var i Middelalderen Liod-
hus eller Gamla L6d6se ved Gota-Elv
nedenfor Lilla Edets Fald, der i 15. Aarh. af-

lostes af Ny LAdftse ved Sfifve Aas Udleb i

G6ta-Elv (hvor >Gamla Staden*, en Bydel af

G., nu ligger). Desuden opvoksede en mindre
By omkring Fsestningen Elfsborg (ved Nya-
Varfvet og Klippan). Navnet G. bruges forst

om den By, Karl IX grundede paa Hisingin

overfor Elfsborg. Den odelagdes af de Danske
1612. 4. Juni 1621 udforte Gustaf II Adolf
Tanken om at grunde en varig Handelsplads

ved Gflta-Elvens Munding, idet han uduerdigcde
det nuvsrende G.s Privilegier. En Msengde
Holliendere, samt Skotter og Tyskere nedsatte

sig, og Staden beholdt lceiige et hollandsk Ud-
seende, men den livlige Forbindelse med Eng-
land har givet dens Indbyggeres Liv et iejne-

faldende engelsk Prseg. — I kirkelig Henseende
er G. nu delt i 6 territorielle og 2 ikke-terri-

torielle (den tyske og Garnisonen) Menigheder,

hvorhos der Andes en rom.-kat. og en mosaisk
Menighed. De 6 territorielle Menigheder danne
m. H. til fselles Sager en >Kyrkounion* med
45 ikyrkofullm&ktige*, som besluttende og
»kyrkonamnden« som udforende Myndighed.
Domkirken fuldfortes 1815; den seldste Kirke
er Kristina- eller tyske Kirken. — 1620 ned-
satte Gustaf II Adolf en Superintendent i G.

og lagde en Del af Vesterg6tland under ham.
Efter Freden i Bromsebro lagdes Halland 1646

under G. og 1658 Bohus Lens sondre Del,

1693 den nordre. 1665 blev Superintenden-

turen et Bispedomme, da Klingius, der havde
vseret interimistisk Biskop i Sjselland under
Krigen med Karl Gustaf, ene paa dette Vilkaar

vilde modtage Embedet. — Stiftet har 14 >Kon-
trakter* (Provstier, deriblandt 3 i Vestergotland),

110 Pastorater og 268 Sogne. Intetsteds er den
schartauske Retning(se Art. Schartau, H.) saa ud-
bredt som i G. Stift. Mange af Praesterne, og ikke

mindst de tonegivende, er Schartaus Disciple i

forskellige Generationer, og Menighedslivet har
derved faaet sin stterkt udprsegede Karakter.

Et i Naademidlernes Brug trofastere Kirkefolk

kunde vaere svaert at finde, og intetsteds er i

saa vide Kredse Lydighedspligten overfor en
provet Sjalesorgers Vejledning saa udbredt. —
Superintendenter i G. : Silvester Johannis

Phrygius 1620—28; Andreas Johannis Prytz

1629—47; Ericus Erici Brunnius 1647—64;
Bis per i G. : Zacharias Laurentii Klingius

1665—71; Laurentius Thoreri Billichius 1671

—78; Daniel Laurentii Wallerius 1678—89;
Johannes Johannis Carlberg 1689—1701 ; Geor-

gius Wallin 1701—2; Johan Thingvall 1702,

d. s. Aar; Laurentius Norrman 1702—3; Olaus
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Erici Nezelius 1703—10; Johannes Caspar!

Poppelman 1711—25; Erik Benzelius 1726—31

;

Jacob Benzelius 1731—44; Georg Wallin 1745
—60; Erik Lamberg 1760—80; Johan Wingard
1781—1818; Carl FredrikafWingard 1818—39;
Anders Bruhn 1840—56; Gustaf Daniel BjOrck
1856—88; Edvard Herman Rohde 1888. — Af
Interesse for Belysningen af Forholdet mellem
den anglikanske og sv. K. er den ved kgl. Brev
af 4. Maj 1827 givne Tilladelse til Biskoppen
i G., at konfirmere >enligt Sv. Handbokens
f6reskrift< Barn fra den engelske Episkopal-

kirke, naar han anmodes derom, under den
Forudsaetning at disse Bern have »tilstraekkelig

Kundskab i Salighedslteren og forstaa Hand-
lingen paa det sv. Sprog<. O. A.

Goethe, Johann Wolfgang, tysk Digter, f.

i Frankfurt am Main 28. Aug. 1749, d. i Weimar
22. Marts 1832. Om bans Stilling til Religionen

og Kristendommen se: W. Beste, G.s und Schil-

lers Religion, Gotba 1875; E. Filtsch, G.s relig.

Entwickelung, Gotha 1894; K. Sell, G.s Stel-

lung zu Religion und Christenthum, Freib.

1899; O. Vilmar, Zum Verstandnisse G.s, 5.

Aufl. Marburg 1900.

Gbttingen. Byen G. kan som Landsby for-

folges tilbage til 10. Aarh., som By til 1232.

Universitetet i G. (Georgia Augusta) blev paa
Statsminister von Munchhausens Tilskyndelse

stiftet 1734 af Kong Georg August II af Eng-
land, Kurfyrste af Braunschweig og Luneburg,
med Privilegier fra Kejser Karl VI. Det blev

aabnet 1737. G.s teol. Fakultet har indtaget

en fremragende Plads indenfor den tyske Teol.

lige fra J. L. v. Mosheim, J. D. Michaelis og
C. W. F. Walch til A. Ritschl, og baade i 18.

og 19. Aarh. have mange nordiske Teologer
studeret ved Georgia Augusta.

Gatzsche, Carl Viggo, Biskop, blev fodt 15.

Jan. 1833 i Finderup ved Slagelse, hvor bans
Fader var Praest; Stud. 1849; teol. Kand. 1855.

Han var teol. Manudukter og rejste i Italien

1858—59. Efter sin Hjemkomst blev han 1861
ord. Kateket ved Trinitatis Kirke i Fredericia

;

1868 Spr. til Seeby og Gjershoj ved Roskilde,

men kom 1875 tilbage til Fredericia som Spr.

ved Michaelis Kirke. Her virkede han i 20
Aar, indtil han 1895 blev Balslevs Efterfelger

som Biskop over Ribe Stift. Han tilhorte Indre
Missions Retning og havde fra sine tidlige Prteste-

aar vteret virksom for god og sund kristelig

og kirkelig Oplysnings Fremme. Til det 0je-

med begyndte han 1867 Udgivelsen af »Kirke-
ligt Maanedsblad<, der holdt sig gennem 2 Aar-

gange; dertil sigte ogsaa hans forskellige bi-
belske Foredrag: >Det babyloniske Fangenskab<
(1883) og »Jesu Christi Genkomst, Matth. 24c
(1888). Han ledede det kirkelige Mode i Odense
1884 til Vsern imod »Pnestefrihedc. I 1897
aflaste han Provst Vahl som Formand i det
danske Missionsselskab; og efter at den samlede
Bestyrelse i det for Selskabet staerkt bevaegede
Aar 1898 havde nedlagt deres Mandater, gen-
valgtes han ved Odensemedet i Nov. s. A. til

den nye Bestyrelses Formand. Da Prsesten i

HarbooreJensen i Vinteren 1899 i offentlige Fore-
drag forkastede Laeren om >det evige Helvede«,
gav G. ham en alvorlig Tilrettevisning og for-

langte, at han skulde oplaese denne fra Praed ike-
stolen (April 1900). Da Praesten naegtede dette,

indankedes Sagen for Kirkeministeriet, der vel

godkendte Biskoppens Skrivelse, men fritog

Presten for Oplaesningen for Menigheden. G.

var tillige en virksom Talsmand for den kbhvn-
skc Kirkesag. Efter laengere Tids Svaghed dode
han pludselig 24. Juni 1901. A. J.

Goeze, Johann Melchior, f. 1717 i Halber-
stadt, studerede Teol. i Jena og Halle, var
Praest i Aschersleben og Magdeburg og blev 1755
>Hauptpastor< ved St. Katharinakirken i Ham-
burg. Her hendrog han Opmserksomheden paa
sig som en ivrig, modig, men tillige ofte ben-
synslos Forsvarer af luth. Rettroenhed. Hans
Polemik mod Maend som Basedow, Semler,
Balirdt og Albert! (ogsaa Praest i Hamburg) er
af uiindre Betydning. Det, som har gjort hans
Navn bekendt, ja i lange Tider og i store Kredse
berygtet, er hans Strid med Lessing efter dennes
Udgivelse af Wolfenbuttler-Fragment-
erne (1777). Overfor L. havde han vistnok
Ret i selve Hovedsagen, i sin Kamp mod dennes
Tanke om den kr. Religions Uafhaengighed af

de historiske Kendsgerninger. Men G. havde
ikke Syn for de betydningsfulde Sandhedsmo-
menter hos L. og var i det hele ikke Striden
voksen. Dog havde han fortjent en bedre Skaebne,

end han fik. Han var, som det med Rette er

sagt, den mest bagvaskede Mand i 18. Aarh.
Ikke blot hans Mre som Forf., ogsaa hans borger-
lige Navn og Rygte, sogte man at adelaegge. Men
han var dog med sine Fejl ingen Hykler, men
aerlig og oprigtig i sin Overbevisning og for-

svarede, om end i snaeversynet Aand, Krdm.s
Sag i en trosfattig Tid. — G. havde ikke liden

teol. Licrddom og har saerlig indlagt sig For-

tjenester ved sine Studier over den compluten-
siske Bibeludgave (I, 48). G. dede 1786 (G. R.

R6pe, J. M. G., eine Rettung, Hamburg I860). C£.
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rlaab, detkristne. Ligesom (let Ord >Troen<
kan bruges objektivt om Troens Indhold, be-

tegne vi ofte med »det kr. H.« det, som vi

haabe, men derom se nsermere Art.: Sidste

Ting. Her tales om H.et i subjektiv, personlig

Betydning.

H. og Frygt ere— i deres psykologiske Umid-
delbarhed — de ved Forestillingen om Frem-
tiden (noget fremtidigt) vakte Stemninger. Ved
H.et som Enhed forstaas den Grundstemning,
der, optagende en Mangfoldighed af Forestil-

linger og Viljeselementer i sig, kaster Lys over
etMcnneskes Fremtid og saaledes udger en mer
eller mindre stadig Kraft af den starste Betyd-
ning for Livsudviklingen. Hvad der haabes, bliver

selvfelgelig forskelligt efter Menneskets Livs-

indhold og Livsmaal: Lykke her eller Salighed

hisset, materielle Goder eller aandelige Vterdier,

Fremgang for den enkelte eller for Slaegten o. m.
m. Den Kraft, hvormed der haabes, er selve Livs-

folelsen, der i H.et virker umiddelbart frernad

efter >Inertiens Lov< ; og H.ets forbavsende
Sejghed i det naturlige Menneske viser Styrken
i den medfedte Kaerlighed til og Tro paa Livet.

Tbi H.et kommer i en stadig Strid med Er-
faringerne. Mangfoldige Skuffelser bringe H.ets
•raagne Drom< til at briste; under Modgang
og Savn begraves Stykke for Stykke i Resigna-
tionen, og Mismod kan til Tider ganske for-

dnnkle det. Alligevel rejser H.et sig atter og
atter, hvor Sindet ikke er sygt. Paa den
absolute Opgivelse af H.et (Fortvivlelsen) kan
der ikke leves i Lsngden; den er (hvor den
ikke fsestner sig i Sindssygdom) Symptom paa
en aandelig Krise, hvor et H. er bristet, og et

nyt endnu ikke opgaaet. Konflikten mellem
H. og Erfaring (der i reflekteret Form udvikler
sig til Modssetningen mellem Optimisme og
Pessimisme, se de Art) henscetter derfor det
astetisk levende Menneske i en bestandig Sving-
ning, hvorfra der for det naturlige Menneske
knn kan blive Udvej til en Loaning ad etisk
Vej, idet Mennesket vtelger et Livsmaal og
som Betingelse derfor ogsaa et H., der da fast-

holdes med hele Personlighedens Kraft til Trods
for alle Skuffelser.

Men hvor der garcs Alvor af et etisk Liv,
rejse sig farst de starste Vanskeligheder. De

indre Erfaringer i Samvittigheden forene sig

med den ydre Modgang til at undergrave hele

det naturlige Livshaab, idet den dybe Synds-
erkendelse Iterer en, at man hverken har Ret
til at haabe paa Velsignelse over sit Liv eller

Krsefter til at blive saaledes, at man flk Retten.

Under Guds hellige 0je viser det sig, at hele

det naturlige H. hviler paa en Indbildning, og
Mennesket ser sig i Sandhedens Lys som hjem-
faldet til Deden, den absolute, evige Ded. Det
er Sandheden i al Pessimisme.
Men hvad der er Mennesket umuligt, er

muligt for Gud (Mt. 19, 26). Af uforskyldt

Naade har ban over den faldne Slcegt ttenkt

Tanker til Fred og ikke til Ulykke for at give

os en Fremtid og et H. (Jcr. 29, 11). I hans
store Raadslutning til Verdens Frelse ligger

Slaegtcns eneste H., og kun ved at kundgere
den i sit Ord har Gud skaenket Mennesket en
Grand at bygge et sandt H. paa. Derfor ere

Hedningerne >uden H.< (Ef. 2, 12, sml. 1 Thess.

4, 13).

G. T. skildrer os den fremskridende Aaben-
baring, hvorved Forjiettelsen om den kommende
Frelse fra det ferste Glimt 1 Paradis (1 Mos.

3, 15) klares gennem det profetiske Ord. I

Overensstemmelse dermed er Gudsforholdet,

Troen, i G. T. ret vtesentligt et Liv i H.et (se

hele Skildringen i Hebr. 11; sml. Lk. 2, 38;

Rom. 4, 18). Vel er H.ets Indhold endnu dunkelt

nok (H.et om personlig Delagtighed i den kom-
mende Frelse er saaledes langtfra udviklet, se

f. E. Ps. 6, 6), men saa meget er dog klart, at

dets Midtpunkt er Messias (Jes. 9, If., 11, If.

53; Jer. 23, 5f. o. m. fl.).

N. T. bringer Forjaettelsens Opfyldelse. Krdm.s
Indhold er .Israels H.< (Ap. G. 28, 20). Ordet,

som er blevet Kod, er selv >vort H.« (Kol.

1, 27, 1 Tim. 1, 1). Derfor bliver i N. T.s

Tro Erfaringen af den ncervierende Naade
Hovedpunktet (vi have det, der haabes paa:

Kristus, Guds Rige, det evige Liv; >at tro er

at have*, Luther), og Livet i Guds Kcerlighed

udfolder sig som det starste af alt (1 Kor. 13,

13). Men ved Siden af sine to store Sestre,

Troen og Kserligheden (se ogsaa 1 Thess. 1, 3. 5,

8), bevarer H.et sin selvstendige og store Plads i

Kristenlivet. Kristus er kommen, men han
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kommer igen, dertil Isnges hans Brud (1 Pet.

1, 8; 1 Joh, 3, 2; Joh. Aab. 22, 17. 20), og

forst ved hans Genkomst skulle alle Ting fuld-

kommes, som Profeterne have talet (Ap. G. 3,

21). Vi have faaet Aandens Ferstegrede, men
sukke dog endnu besvterede, forventende de
fuldkomne Barnekaar, vort Legems og al Skab-

ningens Forlosning. Derfor ere vi frelste i

H.et (Rom. 8, 23—25). Endnu peger det pro-

fetiske Ord fremad som et Lys paa et merkt
Sted (2 Pet. 1, 19). Men Erfaringen af det, der

er os sksenkct, bar gjort det fordum dunkle H.

Mart, levende (1 Pet. 1, 3), fast (2 Pet. 1, 19

;

Hebr. 6, 19), usvigeligt (Rom. 5, 5). Vi have
det guddommelige Pant paa vor Arv (Ef. 1,

13 f., sml. 2 Kor. 1, 22; Rom. 8, 16 f.). Derfor

kan ogsaa Krdmmen ses som H.ets Religion

(1 Pet. 3, 15), og vor Gud som H.ets Gud
(Rom. 15, 13). Selv i Fuldendelsen bliver H.et

(1 Kor. 13, 13); kun i Helvede >lades alt H.

ude< (Dante; det uoverstigelige Svtelg Luk. 16,

26; den evige lid Mt. 25, 41, Mk. 9, 44; den
anden Ded Joh. Aab. 21, 8). —

H.ets Betydning for Menigheden bar vseret

forskellig til forskellige Tider. Uden H. kan
Kristenlivet ikke leves, men til Tider har Menig-

heden nejedes med langt mindre af H., end
Herren har givet. Saaledes i de lange Tider,

da H.ets Indhold vsesentlig var svundet ind

til at omfatte «en salig Ded«. Kristenhaabets

store Indhold er Jesus, Menighedens Brudgom,
hans Genkomst og Medet med ham. Derfor

er det en kirkehistorisk Lignelse (Mt. 25, 1 f.),

at alle Jomfruerne sov ind, d. v. s. Forvent-

ningens Lamper bleve matte i Kirken. Men
i 19. Aarh. synes >Anskriget< at vsere sket,

og i vor Tid udfolder H.et sig derfor atter

rigere og rigere.

H.ets etiske Betydning er at give Trost og
Frimodighed i Trtengsler (Lk. 21, 28, Rom. 8. 18.

15, 13. 2 Kor. 4, 17 f., Hebr. 10, 35), at be-

vare Guds Bern fra Verden ved at nacre det

rette Udlamdighedssind (1 Pet. 1, 13. 2, 11) og
at anspore til Helliggorelse (1 Joh. 3, 3). H. U.

Haager-Selskabet. Da Deismen og Rational-

ismen havde Magten i den nederlandske Kirke,

blev der dannet forskellige Selskaber til For-

svar for Krdm.s Sandhed. Det ene af disse

var H.-S. der stiftedes 1785; den naermeste
Aarsag til dets Oprettelse var den boll. Over-
ssettelse af Joseph Priestleys (se d. Art.) Hi-
story of the Degeneracies of Christianism (1784).

Af H.-S. er der stadig udsat Premier for den
bedste Leaning af en eller anden apologetisk

Opgave. Den Medaille, H.-S. uddeler i Selv

og Gnld, barer Mt. 16, 16—18 som lndskrift.

I Tidens Leb har H.-S. belennet adskillige

Afhandlinger i hvilke de Pnester, der stiftede

det, ikke vilde have set Apologier for Krdmen.
Prof. A. Kuenen (se d. Art.) var i mange Aar
dets Sekreteer, og han har 1885 udgivet et

Mindeskrift om Selskabets forste 100 Aar.

Hahl, Johan Isaac, sv. Pnest, fodtes 21. Okt.
1807 i Norrkoping. 1825 blev han Student i

Upsala, 1830 Magister og 1832 teol. Kand.
1834—35 gjorde han Tjeneste ved Linkopings
Gymnasium, 1836 blev han Amanuensis og
1839 Bibliotekar ved Linkopings paa vasrdi-

fulde Haandskrifler rige Gymnasial- og Stifts-

bibliotek; 1839 blev han pnesteviet; 1844 blev

han Praest i Rystad i Linkoping Stlft, 1862 I

Vestra Ving&ker i StrengnSs, som han tiltraadte

1863. Han dede 27. April 1865. Foruden fl.

lat. Disputatser (om Jovinians reformatoriske
Bestnebelser, 1833; om det filos. Religions-
princip, 1836) har han udgivet: >Simonismen
och Chrdm.< (1834); >Kort inledn. til N. T.s
canoniske b6cker«, 1837; et Par kirkehist. og
hist. Tabeller samt en Fortegnelse over Lin-
kopings Gymnasii Bibl.s Haandskrifler, trykt
i >Handlingar rorande Skandinaviens historiac

XXV—XXVI (1842—43) og »Link6pings stifts

Herdaminne< (I— III, 1846—49). O. A.
Haakon Adelstensfostre, ogsaa kaldet den

gode, Harald Haarfagres yngste Sen (934—61),
havde faaet sin Opdragelse ved den eng. Kong
iEthelstans Hof og havde der modtaget Daab
og Krdm. Efter at have spurgt sin Faders Ded
drog han 934 til Norge, og da ferst Trenderne
havde kaaret ham til Konge, sluttede snart
hele Folket sig til ham og fordrev Erik Blod-
eks og Dronning Gunhild. Til H.s Navn knytter
sig isser Mindet om det ferste Forseg paa Krdm.s
Indferelse i Norge. Lsenge indskraenkede han
sig dog til selv saavidt muligt at leve som en
Kr., overholdt Krdm.s Forskrifter, helligholdt

Sendagen og fastede om Fredagen, samt paa-
virkede vel ogsaa enkelte Hevdinger til Over-
gang eller i det mindste til at afholde sig fra

at blote. Ferst efter at han gennem en lang
og landsgavnlig Regering havde styrket sit Konge-
domme, vovede han et aabent Forseg paa at

omstyrte Hedenskabet. Han skal ifelge Saga-
erne have faaet Benderne til at henlsegge Jule-
blotet fra Midten af Jan. til Slutn. af Dec.,

samt have indkaldt Missionsrer fra England
og bygget nogle Kirker paa Mere. Men bans
Missionsforseg strandede paa Bendernes af-

gjorte Modstand og hans egen Svaghed. Han
lod sig endog tvinge til Deltagelse i de he-
denske Ofringer. At han ikke segte at byde
Hedenskabet Trods, og at Religionsspergsmaalet
ikke fremkaldte nogen varlg KonOikt mellem
H. og hans Undersaatter, derom vidner saavel
den Villighed, hvormed Benderne fulgte ham
mod Eriks-Sennerne, som hans gode Eftermsele.

I hans Dedsstund lsegger Sagaen ham Ord i

Munden, der viser Anger over udvist Svaghed

:

han felte sig uvaerdig til at begraves i kr. Jord.
— Ganske resultatlest har H.s Missionsforseg
dog neppe vseret. Det havde sin Betydning,
at Sporgsmaalet om et Religionsskifte over-
hovedet var rejst, og Indledningen var tillige

gjort til den Forbindelse mellem Norge og den
angelsachsiske Kirke, som snart skulde faa saa
stor Betydning. A. B.
Haakon Haakonssen med Tilnavnet den

gamle, Norges Konge 1217—63, var en uaegte

Sen af Haakon Sverressen. Hans lange Rege-
ring betegner en Glanstid i Norges Historic
Med hans Sejr over Hertug Sknle 1240 endte
de lange Borgerkrige. Udad indtog H. en hsedret
Stilling blandt Europas Fyrster, og indad bragte
Freden og de gode Aar et materielt og aande-
ligt Opsving med sig. Forholdet mellem Konge-
magten og Gejstligheden bedredes ogsaa. Vist-
nok segte Biskopperne, naar Lejlighed gaves,

at forny Kirkens Overhojhedskrav, men H.
forstod at holde paa sin Ret og samtidig ved
sin sindige Optraeden at hindre ethvert Brud.
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Ved Bispevalg vidste ban at gore sin Indflyd-

else gasldende. Den seldre Frostatings Kristen-

ret, som H. og jErkebiskop Sigurd fik i Stand

1244, viser, at han vistnok anerkendte Kirkens
jfIvsticndige Jurisdiktion, men kun i rent gejst-

lige, ikke i blandede Sager. Da Biskopperne
Ikke vilde krone ham, uden han anerkendte
Kirkens Overhejhed, vendte han sig til Paven,
og denne sendte, rigtignok mod god Betaling,

Kardinal Vilhelm af Sabina, som foretog Kro-
ningen i Bergen 29. Juli 1247. Ved denne Lej-

lighed fattede Legaten flere vigtige Bestem-
melser f<>r den norske K., deriblandt om Jern-

byrdens Afskaffelse. Trods sin Fasthed over-

for de bierarkiske Krav var H. Kirken oprigtig

hengiven og interesserte sig levende for dens
Vel. Han taenkte staerkt paa et Korstog, men
kom dog ikke til at udfere det. Han byggede
Kirker paa Ofoten og Tromso og banede der-

ved Vejen for Missionen blandt de hedenske
Firmer. Kirker og Klostre berigede han med
Gaver, og Benderne tilholdt han at yde sin

Tiende. I det sandenfjeldske indferte han
Olafsskat til Nidaros Domkirke, hvis Udvid-
else paabegyndtes af ^Erkebiskop Sigurd 1248,

samt Halvardsskat til Oslo Domkirke. Ved
strenge Love stettede han Kirkens Arbejde for

Tugt og gode Saeder. Under H. kom de to

Tiggerordener til Norge. Han dede i Kirke-

vaag paa Orkneerne 15. Dec. 1263 (Keyser,

Den n. K.s Hist.; Munch, Det n. Folks Hist.;

Bang, Udsigt oyer den n. K.s Hist, under
Kat.) A. B.

Haakon Jarl, Son af den maigtige Sigurd

Ladejarl og paa Modersiden en iEtling af Ha-
rald Haarfagre, fulgte Eriks-Sennerne som
Norges Styrcsmand, ferst under dansk Over-
hejhed, siden selvstasndig. Han var den sidste

hedenske Hersker i Norge. Vistnok havde han
under et Ophold ved den danske Konge, Harald
Blaatands, Hof maattet lade sig debe, og det

fortelles, at han fik pncsteviede Missioneerer

med sig med Paalseg om at kristne Norge.

Men ikke for var han kommet ud af Syns-
vidde, for han satte Praesterne i Land, og efter

sin Hjemkomst til Norge optraadte han som
ivrig Blotmand, genrejste de af Eriks-Sennerne
nedbrudte Hov og segte at bliese nyt Liv i den
hedenske Offerkultus. I Kampen mod Joms-
vikingerne ofrede han sin egen Sen til Guderne
for at faa Sejr. Imidlertid vakte bans greense-

lese Udsvaevelser og hans overmodige Fserd en
voldsom Forbitrelse mod ham. Tilsidst (995)

rejser selve det hedenske Folk sig til Oprer
mod denne Hedenskabets sidste Forkremper og
>kaster sig i Armene paa ham, som kommer
til Landet med Prsester og Kors og Psalme-
sang — Olaf Tryggvesen* (Bang). »Den Tid
var<, siger Snorre, >nu kommen, da Blotskab
og Blotmaend skulde fordemmes, men i Stedet
kom den hellige Tro og de rette Saeder<. i4.fi.

Haakonsen, Mogens, Student, blev tillige-

med 5 norske Pnester og en anden Student
indstsevnet for Herredagen i Skien 1613, an-
klaget for Katolicisme. Efter at vsere forhert
af Oslobispen, Nils Klaussen Senning, blev han
saramen med de andre demt fra Odel og Arv,
samt landsforvist. A. B.
Haand, den dede, se I, 698.

Haandspaalaeggelse omtales oftere i G. og

N. T. i Forbindelse med forskl. relig. Hand-
linger. 1) I 1 Mos. 48, 14 f. er den Symbol
paa Velsignelse; 2) da Aron gav den prasste-

lige Velsignelse (3 Mos. 9, 22), >opleftede han
sine Hender mod Folket< (jvfr. 4 Mos. 6, 27);

3) under Ofringerne spiller H. en vigtig Rolle

(2 Mos. 29, 10. 15. 19; 3 Mos. 1, 4. 11 osv.;

4) Vidner lagde deres Hsender paa den Person,
der var anklaget (3 Mos. 24, 14; Susannes Hist.

34); 5) Leviterne bleve ved H. indviede af

Israels Bern (4 Mos. 8, 10); 6) Mose salvede
Josua til sin Efterfelger ved H. (4 Mos. 27, 18.

23; 5 Mos. 34, 9). Det er ikke let at efter-

vise, hvilken failles Tanke der ligger bag ved
Brugen af H. i alle disse Tilfaslde ; snartsynes
H. at skulle betegne Overdragelsen af en sserlig

Gave, snart en Indvielse til Gud af det, der
bereres ved H.; snart Identifikation af den,
der ltegger sin Haand paa et andet Menneske
eller paa et Dyr, med den eller det, hvorpaa
der laegges Haand, eller endelig Overgivelse til

Dom. — I N. T. bruger Kristus H. ved Vel-

signelse (Mt. 19, 13, 15 og Paralleler), og kort
for Himmelfarten »oplefter« han sine Hasnder
til Velsignelse (Lk. 24, 50). Desuden bruger
han H. ved Helbredelse af syge som et Tegn
paa Helbredelse (Mt. 9, 18 og oftere), og det
samme gjorde Apostlene (Mk. 16, 18; Ap. G.
9, 12. 17). Apostlene lagde ogsaa Haanden
paa de dobte til Meddelelser af den Hellig-

Aand(Ap.G.8, 17. 19; 19,6), medens Herrenselv
havde meddelt Aanden ved at aande paa dem,
der skulde modtage den (Joh. 20, 22 ;

jvfr. Joh.

3, 7). Det er til den apostolske Brug af Haands-
paalreggelsen, der sigtes i Hebr. 6, 2. Men
desuden brugte den apost. K. ogsaa H., naar
dens Medlemmer bleve udsondrede til saerlige

Tjenester eller Gerninger (Ap. G. 6, 3; 13, 3;
1 Tim. 4, 14; 2 Tim. 1, 6). Hvorvidt der i

1 Tim. 5, 22 sigtes til Ordination eller Absolu-
tion, kan omtvistes. 1 Ap. G. 14. 23 bruges
det gr. Ord xHQonviiv uden Tvivl om Beskik-
kelsen, ikke om Indvielsen af de jEldste. — I

den efterap. Tid blev H. brugt ved Ordina-
tioner, ved Daabshandlinger og Konfirmation,
ved Genoptagelse af faldne og Kasttere, ved
Velsignelser og navnlig ogsaa, naar syge bleve
besegte. Indenfor den evang.-luth. K.afdeling

bruges H. endnu ved disse Lejligheder. Den
betyder, >at den Velsignelse, den Naadegave,
som nedbedes ovenfra, maa henferes paa den,
paa hvem Haenderne laegges < (Martensen).

Haas, Karl, wurttembergsk Prasst, Sltegt-

ning af Biskop Hefele, gik 1844 over til Romer-
kirken og udgav som Konvertit Tidsskriftet

>Sion<. Dogmet om Pavens Ufejlbarhed drev

ham imidlertid bort fra den rom. K., og efter

at have brudt med Rom brugte han sine

Knefter til at verge Luther og frerastille hans
aegte Lsere (>Der unverfalschte Luther <, 1880).

Han dede 1883. I Skriftet >Nach Rom und
von Rom zurflck nach Wittenbergc (1881) har
han givet en Skildring af sin relig. Udvikling.

Habaja eller Hobaja, en Praestefamilie,

der vendte tilbage med Serubabel, men ikke

kunde godtgere sin Slaegtssammenhaeng og der-'

for afvistes fra Prsestetjenesten (Esra 2, 61

;

Neh. 7, 63). L. G.

Habaknk, en judaeisk Profet, bekendt gennem
sin bevarede Profeti, nevnt i flere apokryfe
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og senere Sagn. — Hans Bog begynder med
en Klage over, at Herren lader Undertryk-
kelsen raade, uden at here den retfaerdiges

Bonner eller skterme ham mod Overlast (1,

2—4 og ligesaa V. 12—17). Denne Klage af-

brydes af V. 5—11, hvor Kaldaeernes Optraeden

forudsiges som en Herrens Svebe og deres

Fa;rd skildres som odelaeggende, stolt og synde-

fuld. Til Svar paa sin Klage faar Profeten

fra Herren den Aabenbaring: det gaelder at

holde ud i Tro; i sin Tid skal Ildgernings-

manden gaa til Grande, medens den retfaer-

dige skal leve ved sin Tro (2, 1—5). Hertil

slntter sig saa i 2, 6—19 et Spottedigt, som
forudsiger Gengaeldelsen for Herskerfolkets Ud-
sugelser, frsekke Egenkaerlighed og Afguds-

dyrkelse. — Kapitel 3 indeholder en Psalme,

som synes taget ud af en liturgisk Samling
(ifolge V. 1 og 19), hvor Digteren beder Herren
om paany at gentage sin vteldige Frelsesger-

ning mod Israel, idet han fordyber sig i Skil-

dringen af Guds straalende og forfaerdelige

Aabenbarelse. — Forstaaclsen af Skriftet inde-

holder flere Vanskeligheder. Fremfor alt synes
Kaldaeerne paa en og samme Tid at repraesen-

tere den ukendte, fremtidige Straf for Nu-
tidens Undertrykkere (1, 5f.) og at vaere disse

selv (1, 7—2, 19). Det nsermest liggende er at

udsondre 1, 2—6 (eller 10) som en tidligere Klage

over Assyrernes Uretfaerdigheder — eller de
jodiske Stormaends Udsugelser — tilligemed

det Svar, Herren dengang gav; det folgende

bliver da en Klage fra senere Tid over just

den Tugtens Svobe, han dengang forudsagde;

og siden intet naevnes om Jedernes Bortforelse,

maa det tilhore Tiden for 597. Rimeligere

vilde det dog vaere at opfatte det hele som et

Stykke: hvor kenge skal Uretten vare! (V. 2
—4); oprindelig forkyndte du jo, at Kaldaeerne

var sendt af dig (V. 5f. i Anferselstegn); men
i Stedet for at lyde dig, drager de i sin Selv-

raadighed Skyld over sig (V. 7 f.). Ordlyden
i Hab. 1, 5—11 passer imidlertid ikke fuldt

naturlig til nogen af disse Tydninger, og de
fleste nyere foretraekker derfor at skaffe sig

en naturlig Sammenhaeng ved at udelade V.
5—11. Enten antager man da, at disse Vers
oprindelig horte hjemme efter 2, 4, saaledes

at Hab.s Bog blev et Domsord mod Assyrerne,

og Kaldaeerne blev Dommens Udovere; Pro-
fetlen maatte da tilhore Tiden efter Josias's Re-
formation, da Folket havde vundet i det mindste
en vis Grad af udvortes Retfaerdighed (Hab. 1,

4. 13). Eller man anser de naevnte Vers for

en fremmed, aeldrc Profeti mod Assyrerne,

som kun ved et Tilfaelde er kommet ind i

Hab.s Bog; det evrige bliver da let forstaae-

ligt som en Klage og Forjaettelse fra den ba-
byloniske Tid, enten for 597 eller saa Isenge

efter Jerusalems Odelceggelse, at Klagen over
Verdensrigets Voldsgerninger ikke nodvendigvis
vaekker Mindet om Bortferelsen i Landflygtig-

hed. — Profeten opfatter Juda som den >ret-

faerdige«, sammenlignet med det >ugudelige<
Verdensrige (1, 4. 13), og forkynder, at Herren
ikke rolig kan lade den ugudelige mishandle
den retfaerdige. Hans Blik er udelukkende
ftestet paa Verdensrigets Synder og den Straf,

det vil faa; den Synd, som findes hos hans
eget Folk, betragter han som en Folge af

Verdensrigets Uretfaerdighed, altsaa til en vis

Grad som dettes Skyld (1, 3f.). En lignende
religios-patriotisk Opfattelse var raadende blandt
Maengden af de israelitiske Profeter, selv lige

for Jerusalems 0delaeggelse. Det var kun enkelte,

ensomme Raster, som havde forkyndt, at Her-
rens Vrede hvilede over Folket, og en for-

faerdelig Straf forestod for dets Synder; hele
sit Liv kaempede Jeremja alene og forgaeves

mod de ovrige Profeters Forkyndelse og Folkets
Tryghed (se om Josias Reformation Jer. 3, 4 f.,

10, fra Jojakims Tid Kap. 25 og 26; jvfr. 7);

han kaldte dem >de Profeter, som profeterer

Logn i Herrens Navn< (se Kap. 23, 27 f.). Til-

horer Hab. denne Tid, kan vi af hans Bog
here, at ogsaa retskafne og personlig fromme
Maend stod paa den falske Side 1 denne aande-
lige Karnp (ligesom regelmasssig i Kirkehisto-

riens Kampe). At Herren vilde edelaegge sit

eget Folk, var saa ny, utrolig og forfaerdelig

en Tanke, at kun enkelte var saa' gennem-
traengte af Guds Aand, at de overhovedet var
modtagelige for en saadan Tanke. Selv fromme
Profeter kunde ikke lade vaere at tro, at den
store Forbedring under Kong Josia maatte have
givct Folket en vis Retskaffenhed i Guds 0jne;
og denne deres Tro maatte jo forvanske deres
Opfattelse af Guds Aands Tale i deres Sjsel.

Dybe Sandheder har Hab. udtalt skent og
kraftigt, om at Herren ikke kan lade Uretten
sejre over Retten, og at den retfaerdige skal

bevares i Live ved sin faste Tro; opfattet i en
dybere Mening er saa Hab. 2, 4 blevet et

Yndlingssted for Paulus (se Rom. 1, 17, Gal.

3, 11; jvfr. Hebr. 10, 38). S. M.
Habasslnja, en af Rekabiten Ja'asanjas For-

fsedre (Jer. 35, 3).

Habessinien, se I, 14.

Habiri, se Tell el-Amarna.
Habor, assyr. Habur, Graekernes Chaboras,

en betydelig og langt op sejlbar Biflod til Ev-
frat, udspringer paa de gamles Mons Masius,

nordl. for Resaina og laber forst mod Sydost,

senere mod Sydvest, iudtil den ved Kirkesion
naar Evfrat. H. gennemstremmer det gamle
Landskab Gosan og kaldes derfor i 2 Kong.
17,6,18,11 (jvfr. det mindre nejagtige 1 Kron.

5, 26) >Gosans Flod«. En Del af de bortforte

fra Israels Rige overflyttedes hertil. Den er
forskellig fra Kebar i Hes. 1, 1. L. G.
Hadad, Syrernes overste Gud, Solgnden, i

assyr. Indskrifter Addu og Dadda. LXX (og til-

dels de hebr. Haandskrifter) har paa en Del
Stederhest Hadar, som let kunde fremkomme
ved Forveksling af hebr. d og r, og saette sig

fast ved Tanken paa det i Hebr. velkendte Ord
>hadarc (Pragt, Majestset); men baade de assyr.

og de aram. Indskrifter vise, at H. er det

rigtige. Dette gaelder vel ogsaa 1 Navnet Ben-
hadad, hvor LXX atter laeser vlit UdVo (med
r). Den Konge, der i 1 Kong. 20 og 2 Kong.
8, 7 f. hedder Benhadad, traenes nemlig ogsaa
i assyr. Indskrifter, hvor Navnet kan Ueses

Dad-idri, der — idet idri svarer til hebr. ezer—
rimeligvis med Sayce er at betragte som en
Afkortelse af Benhadad-ezer.
Som Personnavn findes H. ogsaa udenfor

Biblen. I denne omtales hos Edomiterne, hvor
altsaa Guddommen H. har vaeret dyrket, flere

Personer af Navnet. — 1. En aeldre edomitisk
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Konge H., hvis Sejr over Midlaniterne ogsaa

mlndedes i Israel (1 Mos. 36, 35; 1 Kren. 1,

U). — 2. En noget yngre Konge H. 1 Edom
(1 Mos. 36, 39, sona ved Fejlskrift lseser Hadar,

men 1 Kren. 1, 50 har Hadad). — 3. En edo-

mitisk Prins (1 Kong. 11, 14—22. 25). Han
sndslap som Barn fra det Blodbad, Joab for-

usUHede ved Davids Erobring af Edom, fandt

TiUogt i jEgypten, hvor han siden blev gift

med Faraos Svigerinde. Efter Davids og Joabs

Dad (V. 21) vendte han tilbage til sit Land,
som det i det vassentlige, baade efter Sararaen-

hsngen i Kap. 11 og efter LXXs Ord, at han
>blevKonge<, maa vsere lykkedes ham at fra-

tige Salomo, der dog beholdt Adgangen til det

rede Hav fri. I den hebr. Tekst maa i V. 25
tees Edom i Stedet for Aram, Syrien. — 1

Has. 25, 15 og 1 Kren. 1, 30 nssvnes som
>Sra< af Ismael en H. (i 1 Mos. ved Forveks-
ling af d og r kaldet >Hadar<). >H<lyden er
her en anden (Kh) end i det hidtil omtalte
Navn. Om denne ismaelitiske Slaegt kendes
Intet nan-mere. L. G.

Hadadeser, Konge i Syrien paa Davids Tid
(2 Sam. 8, Sf., 10, 6—19; jvfr. 1 Kong. 11, 23).

Navnet (> Hadad er Hj«elp«) skrives 1 1 Sam.
10, i Parallelberetningerne 1 Kren. 18 og 19
og i LXX origtig som >Hadareser<. Indskrifter,

hvori samme Navn er fundet, have afgjort

Spergsmaalet til Fordel for >Hadadeser<. Den
omtalte Konge, der maa have vseret en msegtig

og krigersk Hersker, hvem sterre Dele af Sy-
rien adlfld (Jvfr. 2 Sam. 10, 19), regerede i Soba,
der maa sages i det kobberrige Kolesyrien og
maligvis egentlig er Navnet paa samme Riges
Hovedstad (af Halevy med stor Sandsynlighed
identiflceret med Chalkis, der paa Fischer-
Gnthes Palsestinakort genfindes i Rntnstedet
Andjar, NV. for Damask). H. indvikledes som
Ammoniternes Forbundsfaelle i Krig med David.
Ammoniterne bavde lejet Hjielpetropper fra

Soba og andre syr. Riger, men de forenede
Syrer bleve slagne af Joab (2 Sam. 10, 6f.).

for at kue det opadstnebende Israel samledes
Syrerne nasste Aar i en maegtig Koalition
nader Hj Ledelse med Hjaelp ogsaa fra hin-
sidej Evfrat, men bleve paany slagne, ved
Helam, denne Gang af David selv (10, 15 1\
fa var gaaet over Jordan for mod Nordest
»t made Fjenden. Denned var det syr. For-
bind spraengt og H.s Magt brndt. I 2 Sam.
*i bvor der af en anden Haand gives en
Oversigt over Davids Krige, og hvor V. 3f.

Tots at handle om den samme afgerende

%, berettes yderligere, at Damaskenerne, der
tost nn vare rykkede ud og formodentlig vilde

tvrre David Tilbagevejen, bleve grandigt slagne

•J Mdertvungne, samt om det rige Bytte af
GnM og Kobber, som D. tog i H.s Land. Kong
T°'n af Hamat, der havde faaet H.s Magt at
Me, lykenskede med store Gaver David til

wu Sejr. L. G.

Hadadrimmon. Forekommer knn Sak. 12,
H. Profeten skildrer den maegtige Anger, der
*b gribe Folket, naar det omvender sig, efter
»t det bar myrdet en Martyr for Herrens Sag;
~* **» >Klagen i Jerusalem blive som Hada-
'Wnmon-Klagen i Megiddos Dal<. Der kan
**& il»»e Ord sigtes til noget, der er fore*

P** paa et Sted H. og har fremkaldt en

Kbkt-LaUkaa tor Kordea. EL

bekendt Klagefest. Da Stedsbetegnelsen >i Me-
giddos Dal< (parallelt med »i Jerusalem') er
noget ubestemt, kan H. ogsaa vasre Stedet, hvor
en eller anden Klage foregaar. De gamle
Oversaettere, der ejensynlig have vaeret i For-
legenhed med Navnet, have imidlertid ikke
forstaaet H. som Stednavn. LXXs Forseg >som
Klagen over en Granatsblehave< er uden Vaerdi.

Derimod have Targnm og Peshitto i Omtalen
af Megiddo fundet en Hentydnlng til, hvad der
fortselles i 2 Kong. 23, 29 f. og 2 Kren. 35,
20—24 om den fromme Kong Josias, som i

Kampen mod Farao Neko blev saaret dodelig
ved Megiddo, hvorom Mindet lsenge fejredes i

Klagesange (2 Kren. 35, 25; jvfr. Jer. 22, 10).

Det besvasrlige H. har da Peshitto laest som
bar-Anion a: Amons Son, nemlig Josias, medens
Targum ved H. gaetter paa Benhadad og
forbinder en Klage over Kong Akabs Fald
med Klagen over Kong Josias. Farst Hierony-
mus viser Udvej fra denne Vanskelighed, idet

han ikke lsenger tager H. som Personnavn,
men identificcrer det med en By Maximia-
nopolis i Nerheden af Megiddo paa Jisreel-

slettens sydvestlige Rand. H. er da den nejere
Betegnelse af det Sted, hvor Josias flk Banesaar.
Nu kaldes Byen Rummane, et Navn, der kan
minde om den sidste Del af >Hadadrimmon<.
Denne Forbedring af den gamle Opfattelse

om Kong Josias's Ded er imidlertid langtfra

sikker (jvfr. Wellhausen, Die kleinen Pro-
pheten 1893, S. 192). Ingen anden end Hie-
ronymus har vidst om, at H. er Mazimia-
nopolis, og Rummane, >Granataeblebo<, kunde
mange Steder bedde. En vaesentlig Hindring
er ogsaa, at en Klage over Josias, hvis der
i det hele 2 Kren. 35, 25 tales om en aarlig

Gentagelse deraf, maa have fundet Sted ikke
i en fjern og mindre By som Megiddo, men
i Jerusalem, hvor han dede og blev begravet.
En anden, nyere Forklaring af H.-Klagen, ferst

fremsat af Hitzlg 1833 og siden accepteret af ad-
sklllige Teologer, er derfor vist sandsynligere,

nemlig, at H. rimeligvis er et Gudenavn, og at

der menes en Klagefest over denne Gud i Lighed
med den fonikiske Adonis eller babylonske Tarn

-

muz-Klage, bekendt som den hejeste Grad af al-

mindelig, hejlydt Sorg og Jamren over Adonis's

(T.s) Ded, hvori saerlig Kvinderne ferte an. Med
denne stasrkeste Klage sammenlignes da den der-

fra aandelig forskellige, altomfattende og dybe
Anger hos Folket, der havde myrdet ham, Gud
sendte til dem. Affattelsestiden for Sak. 12—14 er
meget omstridt, dog er Stykket i ethvert Fald
ikke aeldre end 6. Aarb.s Begyndelse (Dill-

mann). Paa den Tid kan (jvfr. Hes. 8, 14) en
saadan hedensk Kultus let have udbredt sig i

Nord-Israel og haft et bekendt Midtpunkt ved
Megiddo. Navnet H. betegner en Sammen-
smeltning af den syr. Solgud Hadad og Guden
Rimmon (2 Kong. 5, 18), den assyr. Rammann
(>Tordneren<). Massoreternes Udtale, Rimmon
(hebr. Granatseble), i Stedet for Ramman er
naeppe oprindelig. — Hvis H. skulde vtere det

Sted, hvor Dyrkelsen skete, har det naturligvis

laant sit Navn fra den der dyrkede Guddom
(En saerlig Afbandling om H. af W. Baudissin
Andes i dennes >Studien zur semit. Religions-

gesch.c 1876, 1, noget aendret i samme Forf.s Ar-
tikelom H. I TheoL Realencyklopadie VII s

). L. G.
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322 Hadar — Hadrian.

Hadar, se Hadad.
Hadareser, se Hadadeser.

- Hadasa, en ikke genfunden By 1 Juda Lav-
land (Josva 15, 37), forskellig fra Adasa i

1 Mak. 7, 40. 45. L. G.

Hadassa (o: Myrte) var Dronning Esters

jedlske Navn (Est. 2, 7). L. G.

Haderslev, By i Sonderjylland, bavde i

Middelalderen et Dominikanerkloster, der var
stiftet o. 1227. Dets Historie er ukendt 1527
udjoges Munkene. Klosterkirken stod endnu
1627 og brugtes da som Ligkapel. Paastanden
om, at der ogsaa bar vreret et Fransiskaner-
kloster, lader sig ifalge nyere Oplysninger ikke
fastholde. I et Testamente fra 1495 nsevnes

et Nonnekloster i H., men derom vides intet.

1487 fik H. Borgerskole Pavens Tilladelse til

at oprette et Helligaandshus, men der fore-

ligger for Tiden intet andet Vidnesbyrd til

Belysning af dets Historie. S. M. G.

Hades, se Helvede.

Hadid, By i Nasrh. af Lydda (Esra 2, S3,

Neh. 7, 37), beboet af Benjaminiter (Neh. 11,

34); ntevnes ogsaa 1 Mak. 12, 38. 13, 13 (Adida).

Uden Tvivl identisk med det nuverende Ha-
dlte astl. for Lydda. L. G.
Hadlai bed en efraimitisk Mand, hvis Sen

Amasa paa Kong Pekahs Tid viste Broder-
ksrlighed mod de fangne Judacer (2 Kren.
28, 12). L. G.

Hadoram. 1. En af de sydarab. Stammer,
der aOedes fra Joktan (1 Mos. 10, 27; 1 Kren.

1, 21). — 2. En Son af Kong To'n af Hamat,
der overbragte Lykenskninger efter Davids Sejr

over Hadadeser (1 Kren. 18, 10). I 2 Sam. 8,

10 kaldes han Joram, men dette har foruden
Parallelstedet ogsaa LXX imod sig. — Om H.
i 2 Kren. 10, 18 se Adoniram (I, 28), som er
vedkommendes rette Navn, bevaret i LXX. L. G.

Hadrak (Sak. 9, 1), dsk Overs.: Kadrak.
Navnet har vteret Eksegesen en Gaade, indtil

det i nyere Tid er fundet i de assyr. Indskrifter

fra 8. Aarh. (forste Gang 772) som et Land-
skab Hatarikka i Syrien, hvor det nsevnes i

Forbindelse med Damask, Arpad og Hamat.
I den assyr. Storm, der under Tiglat Pilesar

(745—27) tog forstffirket Fart, delte H. Skaebnc
med de andre i Sak. 9 naevnte Lande. L. G.

Hadrian, rom. Kejser 117—138 e. K., blev
fodt den 24. Jan. 76 i Byen Italica i Spanien.
Efter Faderens Dod blev han uddannet ved
sin Slaegtnings, den senere Kejser Trajans, Om-
sorg og blev, efter at have bekited t forskellige

militsre og civile Embeder, ved Trajans Dod
117 udraabt til Kejser, begrnndet paa en —
maaske opdigtet — Paastand fra Kejserindens
Side om, at Trajan havde adopteret ham. H.
var af Naturen udrustet med store Evner og
tillige besjtelet af Iver for at fremme det vidt-

strakte Riges Vel. Navnlig kom hans Omsorg
Provinserne til Gode; paa aarelange Rejser
stnebte han ved Selvsyn at lsere Tilstandene
at kende overalt. Ved humane Love segte han
at mildne Slavernes Kaar og at forbedre Rets-
plejen; Iigeledes var de af Trajan oprettede
Stiftelser for fattige Barn Genstand for hans
seerlige Omsorg. Baggrunden for bans Huma-
nitets- og Retfasrdighedsfelelse var en mystisk
Fromhed, der drev ham ind i de elevsinske
Mysterier og tilskyndede ham til at sysselsstte

sig med Magi. Ligeledes opfarte han talrige

Templer; for sin Yndling Antinous, der om-
kom i iEgypten (efter Rygtet gik han frivillig

i Doden for at ofre sig for Kejseren) byggede
H. en Helligdom i Mantineia ; da mange fulgte

i Kejserens Spor, fik Antinous-Dyrkelsen en
ikke ringe Udbredelse. Men trods sin Huma-
nitet og Religiesitet havde H. et nsUdigt Tem-
perament, og han blev med Aarene 1 ikke ringe

Grad mistroisk. Overfor andre Religioner var
ban tolerant; en Undtagelse herfra dannede
kun Jaderne, blandt hvilke hans Befaling om
at bygge en hedensk Koloni Mlia Capitolina

med et Jupitertempel paa Jerusalems Grand
fremkaldte en haardnakket Opstand (132). Efter
omtrent 3 Aars Kampe blev Opstanden kuet,

og Kejserens Hensigt med Jerusalem blev rea-

liseret (I, 217). Paa sine Rejser kom H. ogsaa.

i naermere Beroring med Krdm. ; en Kristen

ved Navn Kvadratos (se d. Art.) overrakte ham
i Lilleasien eller i Atben et Forsvarsskrlft.

En lilleasiatisk Prokonsul Silvanus Granianns
rettede en Forespargsel til ham om, hvorledes

han sknlde optrsede overfor de Kr.; i sit Svar,

rettet til Efterfalgeren Minucius Fundanus, er-

klaerer H., at den Kr. kun skal straffes, hvis

han kan overbevises om nogen virkelig Brode,
derimod ikke for sin Krdm. AUe falske An-
klagere skulle atvises og straffes. Derimod
anses det H. tillagte Brev til Konsulen Servi-

anus med dets forvirrede Anskuelser om Krdm.
nu i Almindeligbed for uaegte. Den bygge-
lystne Kejser, der forsynede mange Byer rundt
om i Riget, f. E. Atben, med monnmentale
Bygninger, opferte 1 Tibur en pnegtig Bolig

for sig selv og paabegyndte i Rom Opforelsen

af sit imponerende Gravmonument, det senere
Engelsborg. Han dede d. 10. Juli 138 i Baja>

efter en langvarig Sygdom (Gregorovins, Der
Kaiser Hadrian, Stuttg. 1884). F. T.

Hadrian. Paver. H. I (772—795), en Homer
af adelig Byrd, besteg St Peters Stol 1. Febr.

772. Han traadte straks i Opposition til det
langobardiske Parti i Rom, og da Desiderius,

Langobardernes Konge, 773 trtengte frem mod
Byen, maatte H. I sage Hjaelp hos Karl den
store. Karl gik efter nogen Tids Betankning
over Alperne, og medens hans Soldater be-
lejrede Pavia, hvor Desiderius havde lnde-

sluttet sig, gik han selv til Rom (774). H. I

modtog ham med mange ASresbevisninger, og
ved Apostelgraven lovede Karl da at verge
Kirken ligesom sin Fader og at serge for, at
St. Peter fik, hvad der tilkom ham. Da jErke-

biskoppen af Ravenna efter Langobarderrigets
Fald segte at harvde sin Selvstiendighed over-

for St. Peters Stol, tyede H. I atter til Karl,

men den frankiske Konge vilde ikke skride
ind; maaske var han misfornejet med H. Im
heje Tanker om Roms Magt, der kom frem
i et Brev, som H. I 778 sendte Karl. Deri
taler H. I om, at den romerske K. 1 de
sidste Dage er bleven hejt ophejet ved Karl,

•ligesom den 1 Sylvesters Dage ved den atom
Kejser Constantinus fik Magt i Hesperiens.

Egne< — rimeligvis en Hentydning til det saa-
kaldte constantinske Gavebrev (I, 669). 781 var*

Karl atter i Rom, og da salvede Hadrian I

hans 2 Senner, Pepin og Ludvig,. til Konger.
henholdsvis af Italien og Aqvitanien. Da Karl
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786 Igen kom til Itallen, fik H. I ham til at

overlade St Peters Stol nye Besiddelser i Syd-
Italien. Men i H. I.s sidste Leveaar, var der
indtraadt en bctydelig Afkeling 1 Forholdet
mellem Karl og H. I, og der gik endogsaa det

Rygte, at Karl og Kong Offa af Mercia ttenkte

paa at faa ham afsat. Kejser Konstantinos VI
af Konstantinopel tog ikke Hensyn til H. I's

Fordringer om Tilbagegivelsen af de af Kejser

Leon III (732) inddragne Patrlraonier 1 Cala-

brien og Illyrien og paa Sieilien, og Synoden
i Nlloea 787 tog ingen Notits af bans Ind-

sigelse imod, at den konstantinopolitanske Pa-

triark blev kaldt >almindelig Patriark<. Da
H. I oversendte Niluea-Synodens Akter til Karl,

lod denne Alcuin affatte de karolinske Bager,

og senere stadfastede Synoden i Frankfurt 794
den i dem udtalte Opfattelse af Billedernes

V*rd. H. I dede 25. Dec. 795. — H. II (867
—872) Tar gift, da han traadte ind i den gejst-

Iige Stand. Allerede 855 og 858 havde man
tilbodt ham St. Peters Stol, men ferst ved
Nicolans I.s Dad tog han, som en hojt bedaget
Olding, imod Valget (14. Dec. 867). Han fort-

satte Nicolans I.s Papat. Kong Lothar II af
Lothringen blev tvungen til at sky al For-
bindelse med Waldrade, som derpaa blev lest

af Bandet, og 869 rakte H. II selv paa Monte
Cassino Lothar II Nadveren. Hans Forseg
paa Indblanding i de frankiske Anliggender
blev tilbagevist af Hinkmar af Reims, og da
ban vilde antage slg Hinkmar af Laon, led

ban et nyt Nederlag. Derimod var han heldig

i Striden med Konstantinopel, idet Fotios blev

fordemt af det okumeniske Koncilium 869.

I sin Harme erklierede Kejser Basilios Make-
doner, at Bolgariet horte til det konstantino-
politanske Patriarkat, ikke til Rom. Men under
H. II blev M&hren knyttet til St. Peters Stol,

og Method ios blev Pannoniens .frkebiskop.
H. II dode i Slutn. af Aaret 872. — H. Ill

(884—885). Han besteg Pavestolen under store

Uroligheder og dode efter et kort Papat i

Norh. af Modena, paa Vejen til Rigsdagen i

Worms, hvortil Karl den tykke havde ind-

bodt ham. — H. IV (1154—1159) hed op-
rindelig Nicholas Breakspear og var Sen af en
eng. Praest. Da bans Fader ikke vilde kendes
ved ham, flygtede han til Frankrig, hvor ban
studerede 1 Paris og Aries og indtraadte i

St Rufus-Klostret I Nserh. af Avignon. Her blev
ban ferst Prior, siden Abbed, men Munkene,
der ikke vilde flnde sig i bans Reformer, voldte
bam mange Vanskeligheder. Eugenius 111 ud-
wevnte ham til Kardinalbiskop af Albano, og
som saadan blev Nicholas Breakspear sendt til

Norge og Sverig for at ordne de kirkl. For-
bold (1152—53). Paa denne Rejse overrakte
N. B. Palliet til Stavangers Biskop, der var ud-
wtvnt til Throndbjems iErkebiskop; men det
Pallium, der var tiltamkt en svensk iErkebiskop,
maatte paa Grand af Tidernes Ugunst, indtil

videre nedlsegges hos Eskil 1 Lund. Kort efter

sin Hjemkomst blev N. B. (4. Dec. 1154) valgt
tn Pave. Ved at lsegge Interdikt paa Rom lyk-
kedes det H. IV at faa de rom. Senatorer til

at nddrive Arnold fra Brescia (I, 149), og kort
efterudleveredeFrederikI(S. 106) Arnold til bam.
Allerede ved det ferste Mode imellem H. IV
og Frederik I (9. Jull 1156) kom det til et

Sammensted, men da Frederik I gav efter for
hans overmodige Fordringer, fik han Kejser-
kronen (18. Juni). Vilhelm I af Sieilien maatte
ogsaa ferst gore store Indremmelser, da H. IV
havde opbidset hans Baroner imod ham, men
siden tog Vilhelm I sig sammen, slog Baronerne
og aftvang H. IV Sieilien, Apulien og Capua som
Len, og desuden fik han vigtige Indremmelser
m. H. til Siciliens kirkelige Forhold. Frederik I

felte sig knenket over de Vilkaar, paa hvilke
H. IV havde sluttet Fred med Vilhelm I, og
det kom snart til aaben Strid mellem Kejser
og Pave. I sin Harme over H. IV.s overmodige
Krav vendte Frederik I sig i en kejserlig Skrivelse
til sit Folk, og de tyske Biskopper raadede
H. IV til at give efter og at gaa ind paa en nann-
ies Oversettelse af et Ord, der havde knenket
Frederik I og Tyskerne dybt. Nu blev Fre-
derik I overmodig, og paa de roncaliske Marker
lod han sig (1158) overdrage Imperator-Rettig-
heder, og Kejsermagten blev i Beslutningerne
der opstillet som Kilden til al jordisk Magt
Nye Tvistepunkter kom til, og H. IV ttenkte

paa at slynge Bandstraalen mod den dristige

Kejser, — men saa dede han selv i Anagni
1. Sept. 1159 (A. H. Tarleton, Nicholas Break-
spear, Englishman and Pope, London 1896).
— H. V (1276) hed oprindelig Ottobnono del
Fieschi og var en Neve af Pave Innocents IV.

Han havde i Sinde at give en ny Lov for

Konklavet og Pavevalget, men allerede 18. Aug.
1276 dede han efter et Papat paa kun Iidt

over en Maaned. — H. VI (1522—23) stammede
fra Utrecht, hvor han fik den ferste Under-
visning; derpaa kom han til Bredrene af Fselles-

livet enten i Zwoll eller i Deventer, og hos
dem fik han 0jet aabnet for K.s Verdsligbed.

Senere gik han til Lowcn, hvor han stnderede
Skolastikeme, isasr Lombarderen og Thomas.
Der skrev han en Kommentar til Lombar-
deren og Qvastiones qvodlibetiva. Han op-
traadte ogsaa selv med stort Held som Laerer

i L6wen, og ved Hertuginde Margrete af Bur-
gunds Understettelse fik ban Raad til at tage

Doktorgraden der. En Tid var han LoWener-
Hejskolens Vicekansler, men 1507 betrbede
Kejser Max ham Undervisningen af sit Barne-
barn, den senere Karl V. Han vandt Karla

Yndest, og 1515 blev ban, under et Opttold i

Spanien, udnsvnt til Biskop af Tortosa og til

lnkvisitor for Aragonien. 1517 gjorde LeoX
ham til Kardinal. 1520, da Karl V rejste til

Nederlandene og Tyskland, styrede han, i For-
bindelse med Ximenez, Spanien: 9. Jan. 1529,

inden dette Hverv endnti var til Ende, b!ev ;

han valgt til Pave og kaldte sig fl. VI. Eras-
mus hilste bam som den rette Styrlsmand 1

de vanskelige Tider, og mangel Reformvenner
ventede i bam at find* en Reformator. H. VI
var ogsaa villig til fndringer paa Kirkerettens

og Kirketugtens Omraade, men ikke paa Ijcrtns.

Kardinalerne betosj ham dog htnrtig Lysten tlr

iEndringer, og han felte sig snart afmwgtig
over for det pavelige System. Han afskaffede

en Del af Hofpragten fra Leo X.S Dag*, nttd-

drog nogle Kunstnere og L«rde deres Pen-
sioner og bektempede SlmonleO. Men selv

disse smaa Reformer VoMteham maiige'Dlykkef,

og man trttede hatn baade med (Sift 6g Dolk.

Hans Forseg paa at dempe det rdig. RBre I

81*
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Tyskland raislykkedes belt, og det lykkedes

ham heller ikke at forvandle Zwingli til Roras

Ven. Hos Karl V fandt han hverken Under-
stettelse eller Forstaaelse; Kejseren vilde for-

vandle ham til et Redskab for den spanske

Politik, men det vilde H. VI ikke vaere. 1523

gav ban dog saa vidt efter for Karl V's 0nsker,

at han tiltraadte det mod Frankrig rettede

Forbund; men kort efter dode han (14. Sept.

1523). Hans Regering havde vseret for kort

til at saette varige Frngter, og det er ogsaa et

Sporgsmaal, om den laerde Skolastiker var den
rette Mand til at bringe de oprerte Belger til

at Uegge sig (H. Bauer, H. VI, Heidelb. 1876;

Lepitre, Adr. VI, Paris 1880; Marches!, Papa
A. VI, Verona 1882). Fr. N.

Hafaraim (ikke Harfaraim), By 1 Issakar

Stamme; naevnes i Josva 19, 19 sammen med
de 0stl. Byer Snnem og Anabarat og identifl-

ceres af Dillmann o. a. med Landsbyen el-afule

lidt vestlig for Solem (Snnem). Efter andre er

H. det nuvaerende el-ferrfy'e, Sydest for Kar-

mel. L. G.

Haffncr, Paul Leopold, rom.-kat. Biskop,

fodtes i Horb 1 Wurttemberg 21. Jan. 1821,

studerede i Tubingen, blev 1852 Priest 1 Rot-

tenburg, 1854 Privatdocent og Aaret efter Prof,

i Filosofi 1 Tubingen, 1864 Prof, i Apologetik

ved Seminariet 1 Mainz, senere gejstl. Raad og
Domkapitular der. 1886 blev han Biskop af

Mainz, efter at Bispestolen havde staaet ledlg

siden Kettelers Dad (1877). Han har skrevet

flere apologet Afbandllnger og Skrifter, bl. a.

>Der Materialismus in der Kulturgesch.c (Mainz

1865), og redigerede i mange Aar >Frankfurter

zeitgem&sse Broschuren<.
Haftarer kaldtes i Synagogerne Ltesestyk-

kerne af Profeterne, hvormed ' Gudstjenesten

sluttede. Deraf kom Navnet (>at slutte med
Profeten<, hiftir). Det nu brugte Udvalg af

H. stammer fra en sen Tid, og med Hensyn
til de valgte Stykker er der ikke fuld Over-
ensstemmelse mellem de tyske og de portugi-

siske Jeder.

Hagab, en Familie af Templets Livegne

(Esra 2, 46); 1 Neb. 7 mangier dette Navn. L. G.

Hagaba, en Familie af Templets Livegne
(Esra 2, 45; Neh. 7, 48). L. G.

Hagar, Ismaels Moder. I 1 Mos. 16 for-

taslles, at Sara, fordi hun var ufrogtbar, gav
Abraham sin Slavinde H., der tilherte hende
personlig, til Medhustrn for efter gaengs Taenke-

maade gennem hende at faa Born, der kunde
regnes for Saras egne, da H. havde vaeret sin

Herskerindes Ejendom (Jvfr. Rahels og Leas

Slavinder, 1 Mos. 30, 3. 9). Da H. saa, at hun
var frugtsommelig, viste hun Sara overmodig
Ringeagt, hvorfor denne bittert beklagede sig

til Abraham, der som Felge heraf atter overlod

H. til Sara. Fortvivlet over de nu paafalgende
Ydmygelser og Plagerier flygtede H. fra sin Her-
skerinde ad Shor til, 0rkenen mellem Kanaan
og iEgypten. H. var efter 1 Mos. 16, 1. 3.

21, 9 (Jvfr, 21, 21) en misriUsk o: aegyptisk

Kvinde, mullgvis sksenket Sara af Farao (1 Mos.

12, 16). Winckler, til hvem Gunkel slutter sig,

vil 1 Stedet for taenke paa det 1 Kileindskrift-

erne omtalte Musri, en nordarab. Stamme, som
han soger i Edom og Egnen ved Sinai. Ved
en Vandkilde i 0rken aabenbares nu Herrens

Engel for H. og opmnntrer hende med For-
jeettelsen om en Sen, hvls Navn skal vaere
Ismael (o: Gnd horer), der skal blive Stanx-

fader til et talrlgt Folk og vaere utaemmelig
som Orkenens Vildaesel. Bronden, hvor denne
Aabenbarelse skete, kaldtes Beer-lahai-roi o:

Brend for den Levende, som ser mig. Denne
>Hagarsbrend< identificeres nu til Dags af Ara-
berne med en af Kilderne i Mnweilih paa
Karavanevejen sydlig for Beersaba.

I Gal. 4, 21 f. allegoriserer Paulus over H.
og Sara som betydende den gl. og den ny Pagt.

Pagten fra Sinai Bjerg, som feder til Tneldom,
er H.; thi, hedder det i V. 25, Ordet > Hagar

c

er hos Araberne Navnet paa Sinai Bjerg. V. 25
er kun en sproglig Understottelse af Aposte-
lens dybe Tanke om Traelkvinden H. som den
gl. Pagt (et Sidestykke fra nyere Tid er Jeden
Israel Picks Karakteristik af sit Folk som
Tjenestekvinden Oholibah, se Isr. Picks Levned,
1887, 18 f.). Det er uvssentligt, at det Ord,
der betyder >Bjerg<, >Klippe< og endnu brnges
om flere af Klippetoppene I Sinaibjergene,
nejagtigere udtales >Kbagar<, ikke » Hagar«;
man finite sig i allegor. Hentydninger ikke saa
strengt forpligtet til bogstavelig Nejeregnen (se
Lightfoot, Galaterbrevet, dsk. Overs. 1885, S.

217). L. G.
Hagarener eller Hagariter (Hagriter), en

Nomadestamme i Nasrh. af de estjordanske
Israeliter, der paa Sauls Tid forte Krig imod
dem og fortnengte dem (1 Kren. 5, 10 og 5,
18 f., der vel maa benfores til samme Tid). En
Hagarit, Jasls, naevnes 1 Kren. 27, 31 som Over-
opsynsmand over Davids Faarehjorde. 1 Kren.
11, 38 nsevnes en >Hagri< som Fader til en
af Davids Helte, men efter 2 Sam. 23, 36 skal
der i Stedet for sandsynligvis lasses >Gaditen«.
H. omtales ogsaa i en af de senere Psalmer,
(Ps. 83, 7) imellem andre fjendtlige Nabofolk.
Baade her og i 1 Kren. 5 naevnes de sammen
med ismaelitiske Stammer. Om Navnet bar
nogen Forbindelse med Ismaels Moder Hagar,
regnes af Dillmann o. a. for uvist Ogsaa t

Barak 3, 23 er det uden Tvivl disse samme H.,
der naevnes som de indsigtsfulde >Hagars Bern<
i Israels Naerhed. Hos gr. Geografer omtales
de under Navnet Uy^atot i det nordl. Arabien,
og hos Syrerne er H. blevet et Faellesnavn for
Araberne. L. G.
Hagberg, Carl Peter, f. i Rasbo Sogn i Up-

land 23. Nov. 1778, Student i Upsala 1795,
mag. philos. 1803, Praest s. A., ord. Hofpraedi-
kant bos Enkedronning Sofia Magdalena 1808,
erhvervede s. A. Svenska Akademiens store
Dobbeltpris for et /Ereminde over Axel Ozen-
stjerna; Praefekt for det nyoprettede teol. Semi-
narium 1 Lund og ved Siden deraf Sognepr.
ved St. Peters Kloster 1809; Dr. theol. s. A.;
1811 Prof, i Pastoralteol. ogSeminarieforstander;
Provst s. A.; 1815 Sognepr. for Klara Menig-
hed i Stockholm; 1818 Overhofpnedikant hos
Enkedronning Hedvig Elisabeth Charlotta; 1819
Medlem af Psalmebogskomiteen; 1821 en af
de 18 i Svenska Akademien, 1823 Sognepr. i

Rasbo; 1825 Medlem af Komiteen for Under-
segelse af Rigets Undervisnlngsvaesen ; 1837
Pastor primarius og Sognepr. for Storkyrka-
menigheden 1 Stockholm; d. 15. Sept. 1841.

H.s Virksomhed i Lund havde for kort Vaxig-
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hed til at knnne faa synderlig Indflydelse paa
Pnesteuddannelsen der. Under sit Ophold i

Lund tilherte ban >Herbcrgisteme<, som urn-
ledes i det saakaldte >Herbergc, Prof. Bohneers
Bolig ved Lllla torget, n«er ved den vestllge

Indgangsport til Lundagard. Stent Ry bar H.
vundet som Pnedlkant. I sine yngre Aar havde
ban Lebnberg (se d. Art.), men senere J. P.

Mynster til Forbillede. Traeflende er Mrke-
biskop Wingards Udtalelse, at i H.s sidste

Pnedikener er der Frngt, selv om der i de
forste kun var Knop og i de mellemste kun
Blomst Blandt bans Skrifter kan ssrlig mterkes
bans Hejmessepnedikener og Passlonspnedi-
kener, der ere udkomne i flere Oplag. O. A.

Hagekorset, se Kors.

Bagemann, Clemens, rom.-kat. Pnest, f. 1 Ott-

marsbocholt i Westphalen 8. Marts 1833, lagde

sig efter Teol., Filos. og Medicin, bier pneste-

vlet i Mflnchen 1868 og kom Aaret efter til

Kristiania, hvor ban 1870—73 var Pnest ved
St Olafs Kirke, blev 1873 Skoledlrekter og
organiserede Undervisningen i St. Olafs Menig-
hed, byggede St. Josefs Institut og Pensionat
med Sygepleje. I denne Stilling var ban til

1878, da han blev praepotitut i Tromso Stift

med Bopjel i Hammerfest, hvor han ledede

Opferelsen af et Hospital, Kirke og Skolebyg-
ning med Privatbollg. 1878 blev han af Paven
udntevnt til pavelig Kapellan og i 1886 til Vice-

pnefekt for det apostoliske Prtefektnr. 1887—
90 fungerede ban som Sogneprsest ved St.

Olafs Kirke og 1890—92 ved St. Halvards
Kapel. 1892 vendte ban tilbage til Tyskland
og dede 3. Nov. 1900 i Neiste. Han har skrevet

mindre Beger af sprogligt, kirkehistorisk og
opbyggeligt Indhold samt adskilligt i uden-
landske Tidsskrifter, navnlig >Germania< og
>77ie Tablet*. D. T.

Hagen. 1) Johan Frederik H., teol. Prof.,

f. i Kbbvn 24. Juni 1817, blev 1834 Student
fra Metropolitanskolen og 1840 teol. Kand. Han
var, sammen med P. Faber og A. Steen, Forf.

til den saakaldte >Tivolivise<. 1845 erhvervede
ban den teol. Llcentiatgrad for en Afbandling
om uEgteskabet, betragtet fra et etisk-hlsto-

risk StandpunkU. 1846—48 rejste ban i Tysk-
land, Frankrig, Schweiz og Italien; 1850 ud-
gav han sammen med A. Listov en patrlstisk

Antologi til Brag ved Latlnpreven for Teologer;
1852 blev han Engelstofts Efterfelger som Prof,

i Kirkehistorie, men allerede 25. Marts 1859
dede han af Brystsyge. — 2) Lanrits Chri-
stian H., dsk Pnest, fedtes 29. MaJ 1808 paa
Merlesegaard i Tostrap Sogn paa Sjslland,

blev 1826 Student fra Borgerdydskolen paa
Kristianshavn, 1833 teol. Kand. Han var 1836
med offentlig Understettelse i Lflbeck for at

nndersege den gamle Psalmellteratur, blev
Aaret efter Adjunkt i Sore og 1840 Pnest i

Medolden i de jyske Enklaver 1 Vestslesvig.

1855 forflyttedes han til Stepping-Frerup i

Haderslev Amt. 1867 blev han afsat af Preus-
serne og var derpaa 1868—76 Pnest for en
Valgmenighed i Kerteminde. D. 1. Juni 1880.

Han har (1832) udgivet en Samling >Historiske

Salmer og Rlm«, der blev meget udbredt, og
tfllige (1834 og oftere) Brorsons >Troens rare
Klenodie*. Han var en Oiscipel af Grundtvig.
Hagenan, By i Nedre-Elsass, blev 1540, paa

Karl V's og Ferdinand I's Befaling, Samlings-
sted for rom.-kat. og evang. Teologer (Morone,

Eck, Faber, Cochlaus—Brenz, Capito, Osiander,

Cruciger og Myconius). Samtalen i H., der

varede fra 12. Juni til 16. Juli, kom ikke til

noget Resultat (R. Moses, Religionsverhandl.

zu H. und Worms 1540 und 1541, Jena 1889).

Bagenbach, Karl Rudolf, Kirkehistoriker,

fedtes 4. Marts 1801 i Basel. 1823 blev han
Privatdocent, Aaret efter overordentl. og 1829
ordentl. Prof, ved Baseler-Universitetet. SomTeo-
log tilherte ban den saakaldte Mteglingsteologi

;

Herder, Locke, Schlelermacher og Neander vare
de Mend, der havde haft sterst Indvirkning

paa hans teol. Udvikling. Hans Hovedskrifter

ere en teol. Encyklopedi (1833; 12. Aufl. 1889
ved Reischle), en indholdsrig Dogmehistorie

(1840 ; 6. Aufl. 1888 ved Benrath) og en i mange
Henseender fortrteffelig Kirkehistorie, der er

blevet til paa Grundlag af offentlige Forehes-

ninger (sidste Udg. I—III ved F. Nippold 1885
—87; oversat paa Dsk og Sv.). H., der ogsaa

var paaskennet som Pnedikant og Dlgter, var
i mange Aar Kirkeraadets Repnesentant i Ba-
sels store Raad. Han dede 7. Juni 1874 (Eppler,

K. R. H., eine Friedensgestalt, Gfitersloh 1875).

Bagernp. 1) Eiler B., Biskop i Trondhjem
1731—43, var fedt paa Kvernes Pnestegaard i

Romsdalen 25. Nov. 1685 og blev Student fra

Trondhjems Skole 1702. Efter fra 1706—1709
at have vteret Merer ved Trondhjems Skole

blev han sidstnsevnte Aar pers. Kap. i sin

Fedebygd. Her sluttede han sig til den V«k-
kelse, som udgik fra Vede-Priesten Thomas v.

Westen, og blev en af >Syvstjernens« Med-
lemmer. 1714 sendtes H. som >Syvstjernens«

Udsending til Kbhvn for at forhandle med
Kirkestyrelsen om de af denne fremsatte Re-
formforslag. Ved sin Veltalenhed vakte han
her Kongens Opmserksomhed og udntevntes

1715 til Sognepr. 1 Kalundborg. 1727 blev

han uden Ansegning udntevnt til v. Westens
Efterfelger som Lektor 1 Trondhjem og Leder
af Finne-Missionen. Aaret efter blev han tillige

Stiftsprovst og endelig 1731 Biskop over Trond-
hjems Stift. I denne Stilling dede han 15.

April 1743. Hans Karriere synes ikke at have
vseret gavnlig for hans indre Udvikling. Som
Biskop blev >Syvstjemen<s Medlem en herske-

syg Praelat og streng Statskirketeolog. Hans
egenmiegtige Optneden og Nepotisme bragte

ham i et sptendt Forhold til Sere af hans
Undergivne, isier Rektoreme Skanke og Benj.

Dass, ligesom han ogsaa kom 1 en bitter Strid

med sin Ungdomsven, Biskop Peder Hersleb.

H. var forevrigt en Mand med udmarked

e

Gaver isrer som Pnedlkant. Af hans trykte

Pnekener staar sserlig hans Passionspnekener

hejt. Derimod var hans poetiske Forseg uden
Vcerd (Daae, Trondhjems Stifts gejstl. Hist., S.

151 f.). — 2) Eller H., Biskop, f. i Kristlan-

sund 11. Dec. 1718, var en Sen af Kbmd. Eiler

Berthelsen. Som Gut kom han i Huset bos

Biskop Eiler Hagerup i Trondhjem, med bvis

Hustru han var beskegtet. Her blev han ferst

behandlet som Tjener, men sattes siden til

Studlerne og antog Navnet H. Efter at have
taget teol. Attestats 1738 og Magistergraden

1740 virkede han et Par Aar som Herer i

Bergen. 1743 blev han Sognepr. til Hejland
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og 1756 Sognepr. til Arendal. Efter i 1760 at

have modtaget Doktorgraden for en Afhandling
de eommunione fi.deliu.rn cam patre et filio et

inter se mutua, besklkkedes han 1773 til Bl-

skop i Ribe, men forflyttedes 1774 i samme
Egenskab til Bergen og 1778 ved BiskopTide-
mands Ded til Kristiansand, hvor han dede
27. Marts 1789. Foruden ovcnnsevnte Skrifl

har han udgivet et Par kirkehistoriske Ar-

bejder, deriblandt >Om de hellige Martyrers
Lidelsert, som er blevet adskillig laest af Al-

muen. Han har ogsaa leveret den lat, Over-
uettelse til Leems Beskrivelse over Lapperne.
1774 flk han Titel af Professor. Som Biskop
udfoldede han en dygtig Virksomhed paa Vlsi-

tatser og ved Arbejde for Skole- og Fattig-

vaesen. Han var en veltalende Prodikant af

den ortodokse Skole og saa med Sorg paa den
om sig gribende Oplysning (Faye, Christiansands
Stifts Hist.). A. B.

Haggada (eller Aggada) a: Forkyndelse eller

almindeligere : Lsere, er i den rabbinske Sprog-

brng Betegnelse for den Skriftanvendelse, som
ikke falder ind under Halaka (se d. Art.), altsaa

Bearbejdelsen af Skriftens historiske, profetiske

og digteriske Partier. H. har i Almindelighed
en friere, mere opbyggellg Karakter. Begynd-
elsen til en haggadisk Historieskrivning fore-

ligger allerede indenfor G. T. selv, i Kronike-
begemes (eller deres Kildes) Bearbejdelse af

de aeldre historiske Skrifter; jvfr. 2 Kron. 13,

22; 24, 27, hvor der citeres Midrasch'er, di-

daktiske Behandlinger af Historien. Videre er

f. E. Jubilaserbogen (se S. 184) en haggadisk
Bearbejdelse af Genesis. Se videre Mldrasch
og Talmud (Schfirer, Gesch. des jfld. Volkes
im Zeltalter Jesu Christ! II* 338 f.). J.C.J.
Haggai, en af Profeterne. Hans Virksom-

hed koncentrerer sig om Genoptagelsen af Ar-
bejdet paa det andet Tempels Opforelse, som
det lykkedes ham at saette i Vasrk. I stterk

sammentrongt Form indeholdes H.s profetiske

Taler fra dette Tidspunkt (Efteraaret 520 f.

Kr.) i H.s Bog, der kaster et Mart Lys over
en meget kritisk Periode af den eftereksilske

Jededoms Liv. Om H.s Person og Liv vides

intet udover, hvad bans lille Skrifl lader for-

staa. At han i den jed. Tradition kaldes >Med-
lem af den store Synagoge< (der knytter sig til

den langt senere Esra), er ganske vist til iEre for

hans Minde, men ellers ikke af Vasrdi. Sene
Efterretninger hos Epifanios og andre K.fasdre

vllle vide, at H. var blandt de hjemkomne
fra Babylon, og at han dengang var ung. En
Indgriben af ham 17 Aar senere kunde godt

passe. Sandsynligt er vel ogsaa samme K.ftedres

Udsagn om, at han var af prestelig Slaegt. Til

Ps. 138. 146—48 har LXX som Overskrift til-

fajet: af H. og Sakarias.

Den hjemvendte Menigheds Tilstand i Jeru-
salem var ved H.s Fremtrteden en sergelig

Mathed og religies Tilbagegang efter Folkets
ferste Begejstring over Befrielsen fra Babylon.
Da Kong Kyros 538 havde givet Jederne Til-

ladelse til atter at drage til deres Feedreland

og Befaling om at bygge Templet i Jerusalem,
drog en betydelig Del af Folket hjem (Esra 2),

hvor de maa vsere ankomne 537. Braend-
offeralteret rejstes straks (Esra 3, 2; jvfr. Om-
talen af Alteret Hag. 2, 14), og Aaret efter

Hjemkomsten lagdes Grundstenen til Templet
(Esra 3, 8—13. 5, 16), hvad der ikke med
Schrader o. a. er nogen Grand til at betvivle

udfra H.s Bog — der kun taler om Bygge-

arbejdets Genoptagelse (jvfr., at Grundforbe-
dringen af Templet under Joas i 2 Kron. 24,

27 kaldes >Grundkeggelse<, jesod) —, men var

at vente efter Kongens Befaling og den Iver,

som da besjaelede dem. Forskellen mellem de
to Begyndelser, den i 536, som ikke forte til

noget, og den i 520, da det blev til Alvor, an-

tydes i Sak. 8, 9 ved Ordene : >saa at det byg-
gedesc. Ved Samaritanernes Indblanding og

paafelgende Mistaenkeliggarelse af Jederne i

politisk Henseende, indtraadte imidlertid en
Standsning (Esra 4, 1—5), saa at Folket >lod

Haenderne synkec Hertil bidrog ogsaa Mis-

vsekst og FatUgdom (Hag. 1, 6. 10. 11. 2, 16.

17) samt idelige Uroligheder (Sak. 8, 10), f. E.

under Kambyses' Krigstog mod jEgypten. De
hojtspaendte Forventninger om Messiastidens

naere Komme maatte gore Skuffelserne, som de
nasvnte Forhold medferte, saa meget foleligere.

Materialismc og Egenkaerlighed tog Overhaand
(Hag. 1, 4. 9; Sak. 8, 10), og man sagde: Tiden
er endnu ikke kommen til at bygge Herrens
Hus (Hag. 1, 2).

Det blev H.s Mission at vsekke Folket og
Serubabel og Josva, dets Ledere, af denne dede
Tilstand. En Medhjaelper flk han snart efter

i Sakarja (Sak. 1—8). Disse Profeter viste hen
til Folkets (ogsaa dets Lederes) Skyld som den
sande HIndring for Forjsettelsernes Opfyldelse.

Ikke hos Herren, men hos dem selv laa Skylden.

Derfor angriber H. dem i deres Lunkenhed
for at bygge Herrens Hus. Det er ringe Dage.

>Hvorfor?< siger Herren Sebaot. >FormitHuses
Skyld, som er ode, medens I have travlt hver
med sit eget Hus< (Hag. 1, 9). H.s ferste Pro-

feti og dens glaedelige Virknlng (1, 1—15) er

fra September 520. Den fremfertes paa en
Nymaanedag, hvor Savnet af Templet til festlig

Forsamling maatte fates. Dens Indhold er givet

i V. 4: Er det Tid for eder at bo i eders

panelede Huse, medens dette Hus er ode? — Da
Arbejdet nu var genoptaget den 24. 1 samme
(6.) Maaned (som altsaa er den nye Grnnd-
laeggelses Datum), men en Felelse af Mismod
ved Sammenligning med Templets gamle Her-
lighed begyndte at daempe den nyvakte Iver,

kom Herrens Ord atter til H., som derfor paa
Levsalsfestens Slutningsdag i Oktober Maaned
udtalte en ny Profeti (2, 1—9) med store og
opmuntrende Forjaettelser om, hvorledes Herren
vilde bringe dette sit Hus til /Ere hos alle

Folkene. >Sterre bliver dette Tempels kom-
mende Herlighed end dets forrige Herlighed,

siger Herren Sebaot; og jeg vil give Fred paa
dette Sted, siger Herren Sebaot*. Den 3. og
4. Profeti ere begge fra December og (rem-
fortes paa samme Dag, den 24. i Maaneden.
Det er atter trestende og forjtettende Ord, forst

til hele Folket (2, 10—19), derneest til Serubabel,

dets davidiske Landshavdlng (2, 20—23). I det
ferste Stykke fremhaeves i en Lignelses Form,
at Lunkenheden overfor Herren er den Skyld,
der hidtil har smittet alt, men fra nu af vil

Herren velsigne (V. 19), saa at der skal ind-

trsede et fuldstsendigt Omsving. Forstaaelsen

af V. 15—19 beror for en Del paa Ordet mi'li
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<egentlfg: opad) i V. 15 og 18. I V. 15 kan
det paa Grund af Tidsbestemmelsen >ferend

der blev lagt Sten paa Stem kun betyde »tll-

bage< ; i V. 18 maa det derimod efter Sam-
menluengen, hvor Profeten gaar over til Frem-
tiden, oversarttes >fi-emadc (jvfr. 1 Sam. 16,

13). Endvidere er i V. 19 en skarp Modstet-

ning mellem den sergelige Fortid og den nn
felgende velsignelsesrige Tid. Flere slutte af

V. 15 og 18, at Grandicggelsen var den 24. i

9. Maaned; men dette strider tydelig mod 1,

15 og Indtrykket af 2, 3 og mod Ordet lemin

i V. 18, der ret forstaaet betyder >ja endog fra<

(Jvfr. Sellin, ogsaa Keils Kommentar). Den 24.

I 9. er i Regntidens Slutning, et Tldspunkt,

favor der allerede kan begynde at demmes om
Hastens Udslgter, og naar Oktober-December-
regnen dette Aar endelig har veret god, for-

staar man, at det Omsving, Profeten forud-

skuer, den 24. 1.9. Maaned, allerede kan mterkes

at vssre begyndt (V. 15 og 18). I den korte

Slntningsprofeti (V. 20—23) dvaeles ved den
Herlighed, der 1 de forestaaende Verdensdomme
skal times Davids Hus i dets davrerende Re-
pnesentant, Serubabel ; som en Mand vogter

paa sin Seglring (Jer. 22, 24), som han ikke
skiller sig fra, vil Herrens Kterlighed vaage

over ham blandt alle Jordens Fyrster.

Hvad H. i en afgarende Stund, da det truede

med at aftnes i Folkets Llv, har skuet om
dette ringe Tempels og denne afhuggede Konge-
sUegts kommende nsere Herlighed, har faaet

sin rigere og sande Opfyldelse i Jesus Kristns.

Man nuerker i 2, 6. 7 og 21. 22 vel nok Den-
ningerne af de Kampe, Perserriget just i 520

og indtil Foraaret 519 gennemgik for sin Eksi-

stens i Oprerene mod Kong Darios Hystaspis

(jvfr. Lamgselen i Sakarjas Profeti fra Februar
519: Sak. 1, 7f.), men uden nerves, raenneske-

lig Uro, da Tiderne dog tilsidst vides af Pro-

feten at vasre i Herrens Haand. Maalt med
de teldre Profeters Nidkterhed for sand, aande-
lig Gudsdyrkelse kunde H.s Iver for det ydre
Tempel synes fattig og smaalig; men dette

synes dog kun saaledes; thi hvad var Jode-
dommen og med den al aandelig Religions

Fremtid bleven, om man havde ladet sig naje

med noget indre uden det ydre faste Vaern
derom? Maend som H. (og siden Nehemja)
vare Guds Redskaber til at faa det gjort, som
no var Tidens virkelige Trang; just denne ud-
vortes Gerning, som var forsorat: at bygge
Herrens Hus var Vejen og Begyndelsen til at

sage Guds Rige og hans Retfaerdighed. H. var
praktisk og rammende, der var Magt i hans
Ord, og de tungere Gentagelser i Stilen Andes
ikke saa meget i selve Talerne, som i den
oragivende historiske Fortsellen (Komraentarer
af A. Kohler, 1860; Keil, 1873 s

; Wellhausen,
1892; Nowack, 1897; G. A. Smith, Twelve
Prophets, 1898; jvfr. ogsaa E. Meyer, Entste-

hnng des Judenthums, 1896, og E. Sellin, Stu-

dien zur Entstehungsgesch. der jud. Gemeinde
II, 1901). L. G.

Haggi, Son af Gad (1 Mos. 46, 16; 4 Mos.

26, 15). Heraf Skegtsnavnet Haggiter (4 Mos.
26, 15).

Haggija, en Levit af Meraris Efterkommere
(1 Kren. 6, 16 [30]).

Haggit, en af Davids Hustruer, Moder til

AdonUa (2 Sam. 3, 4; 1 Kran. S, 2; 1 Kong.
1, 5. 11. 2, 13).

Hagiografer (ayUyqaifa o: hellige Skrifter,

hos Kirkefsedrene Gengivelze af det hebr.
K'tubim) er Bensvnelse for den 3. Hoveddel
af den hebr. gltlige Kanon. De omfatter 1) 3
storre digteriske Boger, nemlig Psalmer, Ord-
sprog og Job; 2) 5 mindre Skrifter, der i den
jediske synagogale Tjeneste er knyttet til visse
aarlige Festdage og derfor bensevnes Festmegil-
lerne (m'gilla = Bogrulle), nemlig Hejsangen,
Rut, Klagesangene, Proedlkeren og Ester; 3) et
Skrift af profetisk Art, nemlig Daniel, samt
4) 2 historiske Beger, nemlig Esra-Nehemja,
der i de hebr. Haandskrifter tilsammen er in
Bog. og 1—2 Kran., der ligeledes i Haand

-

skrifterne er en Bog; i alt er der altsaa 11 H.
Om H.s Optagelse i Kanon se Kanon, gltestl.;

ievrigt se de enkelte Artlkler. J. C. J.

Haglografi kaldes den Historieskrivning, der
omhandler Helgener.

Hahn. 1) August H., preuss. Generalsuper-
intendent, fodtes 27. Marts 1792 i Grossoster-
hausen ved Querfurt. 1807 kom han paa
Skolen i Eisleben, 1810 til Universitetet i Leip-
zig, 1817 til Prestesemlnariet i Wittenberg,
hvor Nitzsch og Heubner virkede. 1819 blev
han Privatdocent med nogen Statslen i KOnlgs-
berg, og snart efter Prof, eztraord. Der vandt
han den teol. Doktorgrad for en Afhandling
om 'Gnostikeren Bardesanes, Syrernes ferste

Hymnodigter. 1820 blev han tillige Pnest og
Superintendent ved en af KAnigsbergs Kirker,

1821 Prof, ord., men da nodte Skrobelighed
bam til at opgive sin pnestelige Virksomhed.
S. A. blev han kaldet til Prof, i Leipzig og
Priest ved denne Bys Paulus-Kirke, og derved
kom han ind i en stor Strid. 1827 habili-

terede han sig ved en Disputats om Rational-
ismen, som efter hans Mening var en For-
ntegtelse af den sande Kristendom, hvorfor
Rationalisterne burde vises ud af Kirken. 1828
udgav han >Lehrb. des christl. Glaubens<, der
er skrevet ud fra Supranaturalismens Stand-
punkt. 1833 modtog han en Kaldelse til Bres-
lau som teol. Prof, og Konsistorialraad, og d£r

maatte han, vistnok meget imod sin Vilje,

optraede mod Gammel-Lutheranerne, scerlig mod
Menigheden i Honigern. 1843 blev han mid-
lertidig Generalsuperintendent, 1844 fast. 1857
udgav han paany sin >Lehrb. des christl.

Glaubensc 1860 standsede han med sine Fore-

leesninger ved Universitetet, og 13. Maj 1863
dede han. Han har bl. a. udgivet baade det

g. (1833) og det n. T.s Tekst (1840, 1861) og
tillige et >Bibliothek der Symbole nnd Glau-

bensregelen der ap.-kath. K.« (1842, 3. Oplag
ved L. Hahn 1897). Ft. N. — 2) Canntns H.,

f. 13. Nov. 1633, Bondesen fra Skye i Urasa
Sogn i Wezia Stift, Student i Greifswald 1652,

studerede siden nogen Tid i Wittenberg og
Rostock, vendte hjem 1654, Mag. i Upsala 1661,

rekommenderedes s. A. til Befordring i Skaane,
foresloges af Biskop Winstrup til Priest i Glim-
akra, men blev i Stedet for udncevnt til Prof,

i Logik og Metafysik ved Lunds Gymnasium,
flk 1663 et Kanonikat i Lunds Domkapltel,
blev 1667 ved Lunds Unlversitets Oprettelse

dets ferste Prof, i Filos. og foretog 1670 den
ferste Promotion ved dets filos. Fakultet; blev
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i Beg. af 1671 af K. Maj. udnarvnt til Pwest i

Ronneby i Bleking, kort efter til Provst i Medel-
stads Herred ; fik 1679, efter Sigende uden paa
Forhaand at vide noget derom, og mod sit

0nske, af K. Maj. Fuldmagt (dateret 29. Nov.)

til at vtere Priest i Landskrona, hvorhos han
under Biskop Winstrups Sygelighed skulde be-

styre Bispeembedet og efter hans Dad vsere

bans Efterfalger. Da Winstrup dade en Maaned
efter (28. Dec), fik H. kgl. Fuldmagt paa Bispe-

embedet (3. Febr. 1680). Landskrona-Embedet
tiltraadte ban aldrig, men beholdt Indkomst-
erne af Ronneby og boede der til 1681. 1680
gennemrejste han hele Stiftet og holdt i bvert
Herred med K. Maj.s Tilladelse Konsistorinm,

under Tilkaldelse af nogle Prsester som Asses-

sorer, med hvis Bistand forefaldende Sager
afgjordes. Ferst 1682, ved Lunds Universitets

Genoprettelse, indrettedes paa ny det ekklesia-

stiske Konsistorium, som var indsat 1671, men
oplast under Krigen. H. boldt Pnestemader
i Lund 1683 og 1686 og deltog i Rigsdagene
1682 og 1686. Han maatte finde sig i, at ifelge

Rigsdagsbeslutning af 1682 Lunds Biskop fik

sin Plads efter Biskopperne i de gamle Stifter;

at Biskop Winstrup havde siddet som Nr. 2

efter jErkebiskoppen (ntest efter Biskoppen af

Linkoping) var sket honorit causa. Sygelig og
svag anskede H. en roligere Virkekreds og blev

efter eget 0nske 5. Sept. 1687 udnsevnt til

Biskop i Wexia, men dade, far sin Tiltrsedelse,

i Carlskrona 29. Dec. 1687 og blev begravet i

Ronneby. H. fik aldrig nogen Udnaevnelse til

Prokansler ved Lunds Universitet. Grunden
hertil var, at Universitetet ved hans Udntevnelse

til Biskop var oplast. Imldlertid har netop ban
ferst og fremmest JEren for Universitetets Gen-
oprettelse, og faktisk udevede han derefter

ogsaa Prokanslerembedet. Hans biskoppelige

Virksomhed, som udmcerkede sig ved stor ad-

mlnistrativ Dygtighed, havde til Hovedopgave
Uniformitetens Indferelse i Skaane og Bleking.

Den Sygelighed, som lagde ham i Graven i en
Alder af 54 Aar, hindrede ham ikke i det

energiske Arbejde, bvorved Uniformeringsvsrket
gennemfartes, og det saa hurtigt, at det i Hoved-
sagen kan siges at vtere fuldbyrdet under hans
8aarige Episkopat. Det skete imldlertid paa
en Maade, hvorved det lykkedes ham selv at

trade saa lidet frem som muligt. Den sserlige

Stilling indenfor den sv. Stat m. H. til Kirke-

ordning m. m., som var tilsikret de erobrede
Landskaber ved Afstaaelsen, ved Freden i Kbhvn
og ved Malma-Recessen samt yderligere bekreftet

ved Freden i Lund, nedte den sv. Regering
til at lade Sagen afgere ved SUendernes eget Ini-

tiativ uden Myndighedernes Indgriben. Ganske
vist var iErkebiskop Baazius endnu 1680 af

den Mening, at den skaanske Kirkeordning ind-

til videre burde opretholdes, ja at den inde-

holdt adskilligt, som man med Fordel kunde
optage i den sv., og omvendt. Men s. A. be-

gyndte H., stattet til en kgl. Resolution, en
gennem Provsten Sven Knutsson 1 Hellestad

m. fl. dreven Agitation blandt Stiftets Prseste-

skab, der tilsidst farte til Skrivelsen af 3. Maj
1681 fra Prtesteskabets Deputerede til General-
guvernaren og Biskoppen, hvori disse opfor-

dredes til bos K. Maj. at fremstette falgende

Onskcr: 1) Indferelse af Uniformltet i Kirke-

ordningen og Ungdommens Undervisning i det
sv. Sprog; 2) at om nogen blandt Pnesterne i

Krigstid havde kompromitteret sig, K. Maj. da
maatte behage >efter foregaaende lnkvisition

hannem paa tllberlig Maade at anse<, men at
K. Maj. vilde beholde de evrige >i sin kgl.

Naade, Gunst og Beskyttelse< ; 3) at K. Maj.
vilde >indsjette« Pnesteskabet i Lunds Stlft

>iblandt andre Rigets Medlemmer og Rigets
Clerici*. Allerede 28. Maj kunde Biskoppen
meddele Pnesterne, at K. Maj. med Velvilje

havde modtaget deres »Devotion* og bevilget

deres >Desideria<. Alle, som fra 1. Nov. s. A.
bleve praesteviede af H., maatte skriftUg og
edelig binde sig til visse Punkter, bl. a., at de
ikke alene t vilde skikke og konformere sig

efter det sv. Kirkevsesen og Uniformiteten med
al Flid og Redelighed befordre, men ogsaa til-

holde Klokkeren, at han lsrer Bornene sv.

ABC-Bog, Katekismus og Salmer<, Iigesom at
de altid vilde, >naar Messen er til Ende, til-

holde Klokkeren og Menigheden at synge: Gad
give Kong Karl og vor 0vrigbed Fred og godt
Regimente osv.<. Indfadte Svenskere befor-

dredes ikke ugerne til Praster og Klokkere,
saa vel som til Skolemestre, hvor saadanne
fandtes, og ikke Klokkcrne alene sargede for

Bernenes Undervisning. At H. dog ikke skal
vtere at betragte som en fanatisk Modstander
af de skaanske Provinsers gamle Sprog og
Kultur, mener Forfatterne til »Lunds univer-
sitets historla< (II, S. 24) fremgaar af hans
Forhold til Mikkel Ravn, som paa hans Anbe-
faling fik Anssttelse i et skaansk Sogn, og som
til ham havde dediceret det sidste paa dansk
Tungemaal udgivne skaanske Skrift. Imldlertid

tar der Dieppe tilltegges dette synderlig Be-
tydning, naar man tager Hensyn til selve det
faktiske Forhold. Det var 1680, at Mikkel
Ravn udgav sin til H. dedicerede danske Over-
stettelse af Virgils Georgica i alexandrinske
Vers, i hvilken Bog ban ogsaa med Styrke
betoner det danske Sprogs Betydning. Men
1681 blev han, efter Kaldelse til Pastoratet i

Gudmundstorp, af H. preesteviet, og har ved
en saadan skriftlig Revers, som ovenfor er
omtalt, edelig forpligtet sig til Uniformitets-

sagen. Hans Forpligtelse findes endnu 1 den
Bog, indeholdende Juramenta Pattorum, som
opbevares i Lunds Domkapitels Arkiv. O. A.
— 3) HugoH., Missionaer, fedtes 18. Okt. 1818
ved Riga, kom 1838 paa Missionsskolen i Bar-

men og udsendtes 1841 til Nama-Missionen i

Sydafrika. Han lagde Grunden til Missionen

blandt det ved Namaernes Revertog hseijede

og i stedeligt Forfald dybt sunkne Hererofolk, og
virkede fra 1844 til 1859 i Otjikango, med en Af-

brydelse 1853—56, da alle Missioncrerne maatte
fortrtekke. Her debte han 1858 den forste

Herero. Siden tog han Ophold i Otjimbiugne
1864—73, oplevede 1870 Enden paa Herero-

ernes Syvaarskamp for deres Frihed og fik

oprettet en Skole for indfadte Medhjaslpere.

Ved sine to Undersegelsesrejser til Ovambo-
landet 1857 og 1866 beredte H. Vejen for Mis-

sionens Begyndelse de> ved det finske Missions-

selskab 1870 og det rbinske 1891. Under et

Missionsliv fuldt af Kampe og Farer udrettede

han ogsaa meget for Udforskningen af Herero-

Sproget og blev derfor 1874 Dr. phil. fra Leipzig.
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Aaret for havde ban forladt Missionstjenesten,

men var endnu 1874—84 Pnest for den lutb.

Menighed i Kapstaden; d. 24. Nov. 1895. V. Sn.— 4) Johann Michael H., Sen af en wurttem-
bergsk Bonde, fodtes 2. Febr. 1758 i Altdorf
ved Boblingen. Han kom tidllg ind i relig.

Kampe, som font fik Ende ved en Vision, som
ban bavde i 3 Timer, medens ban arbejdede
paa Marken. Efter denne Vision var ban ind-

vortes forvandlet, og efter en ny Vision, der
varede 7 Uger, og som efter hans eget Sigende
aabnede ham Indblik i >den inderste Fadsel

og alle Tings Hjertec, begyndte han at optnede
som Taler i de gudelige Forsamlinger ( >Stunden < ).

Derved kom han i Konflikt med en Lov af 1743,

og for at faa Ro gjorde han en Rejse til Schweiz,
hvor han laerte Lavater at kende. 1794 fandt
han et Frlsted bos Hertuginde Franziska i

Sindlingen ved Herrenberg, og der dede han
1819, inden Menigheden 1 Kornthal (se d. Art.),

der skulde fere hans Tanker ud i Livet, var
grand lagt. H. var paavlrket af Teosofer som
Jak. BOhme, Gottfr. Arnold, Oetinger og Ph.

M. Hahn og havde uddannet sig et ejendomme-
ligt teosofisk System, der hvilede paa en stssrk

allegorisk Fortolkning af den hi. Skr. Maalet
for Verdenslebet er efter ham Genforening af

alle de Potenser, der ere ndstrammede fra Gud
og ved Synden komne i Disharmoni, og denne
Genforening sker ved Kristus. Kristi Forlesnings-

vserk opfattes mere fysisk end juridisk og
etisk, og Helliggerelsen bliver nsesten en kemisk
Proces; alt kodeligt udskilles af det nye, aands-
legemlige Menneske, og til Helliggerelsen hjtelpe

isser Lidelser. H. satte mest Pris paa den
ugifte Stand og var i det hele meget asketisk

sindet. Det mest udviklede Punkt i hans Sy-
stem erLaeren om de sldste Ting ; banventede
Antikristen, troede paa et tnsindaarigt Rige

og Apokatastasis. Over for Kirken indtog han
en Mellemstilling; han vilde ikke gaa med Se-

paratismen og paa den anden Side heller ikke

slutte sig belt til Kirken, men gik dog stadig

til Praediken og til Alters. Hans Ideal var en
aandelig Menighed som den, der blev gjort

Forseg med i Kornthal. H. evede en stor Ind-
flydelse paa mange, og efter hans Dad blev

Skolelcereren I. G. Kolb i Dagersheim (d. 1859)
en af Lederne for de teosofiske og spekulative
>Michelianerec, der endnn ere talrige mange
Steder i Wurttemberg og have haft Tilhsengere

som Prselat Kapff. De tage ikke megen Del i

det offentlige Liv, men ere virksomme for

ydre og indre Mission. 1876 blev dette >Ge-
meinschaft< organiseret ved en fast Statnt, og
1898 er Partiet godkendt som juridisk Person-
ligbed med Ret til Ejendom. Wurttemberg (og

Filialerne isser i Baden) er ved Organisationen
delt i 26 Distrikter, og Samfundet, der nu
(1900) teller o. 15,000 Medlemmer, styrer sine
Anliggender ved balvaarlige Konferenser. J. M.
H.s samlede Skrifter ere efter hans Ded udg.

i 15 Bd. (Tub. 1879 f.). Hans Lssre er frem-
stillet af bans Tilhrenger W. F. Stroh, i sinTid
Priest 1 Grombach (Stuttg. 1859), og, med polemisk
Islset, af Staudenmeyer (Stuttg. 1893). OmJ.M.
H. se W. Clans, WOrttb. Vtter II, 299 f. Fr. N.— 6) Philipp Matthans H., wurttembergsk
Prsest, selv Pnestesen, fodtes 26. Nov. 1739 i

Scharnbausen ved Esslingen, studerede i Tu-

bingen, var Vikar fl. Steder, bl. a. et balvt
Aar hos Oetinger i Herrenberg. 1764 blev
han Pnest i Onstmettingen, 1770 i Kornwest-
heim, 1781 i Echterdingen ved Stuttgart Til-

budet om et Professorat i Matematik i Tu-
bingen afslog han. Han dede 1 Echterdingen
2. Maj 1790. Ph. M. H. var et matematisk
og mekanlsk Snille af hej Rang, og han gjorde
en Masngde mekaniske Opfindelser. Lavater
erklaerede, at fysiognomisk Underaegelse havde
vist, at H. ikke alene havde Mekanikeren i

sit 0je, men at han tillige var en storTeolog,
Som Teolog mindede han dels om Bengel, dels

om Oetinger; han er mindre ortodoks end
Bengel, mindre tilbejelig til natnrvidenskabe-
lige Fantasterier end Oetinger. Men forst og
sidst var han en Skriftteolog af det reneste
Vand, nidkser for >Jesu Kongerige< og dets
Udbredelse. Hans efterladte Skrifter bleve
udg. af C. U. Hahn (1828); 1777 udgav han
selv, som Bengel, en ny Overs, af N. T. (Panlus,

Ph. M. H., Stuttg. 1858; Claus, Wflrttb. Vfiter

II, 146 f.> Fr. tf.

Hahn-Hahn, Ida, Grevinde, tysk Forfatter-

inde og Konvertit, var fodt 22. Juni 1805 i

Mecklenburg. Hendes Fader odelagde Hjemmet
ved sit Svaermeri for Teater og Skuespillere,

og Datteren maatte fra tidlig Barndom evindelig

fiakke om. Efter et ulykkeligt jEgteskab 1826,
der allerede oplastes 3 Aar efter, med en Faetter,

af Familienavn Hahn (hvorefter hun antog Efter-

navn Hahn-Hahn), begyndte hun en overordent-

lig frugtbar Forfattervirksomhed baade med
Digtsamlinger, Rejsebeskrivelser og et Utal af

overfladiske Romaner med meget les Moral,

forenet med Forkserlighed for Junkervsesenet
fra de hjemlige Kredse. 1849 rettede hun
imidlertid sit Blik mod Romerkirken, hvortil

personlige Oplevelser i Kaerlighedsforhold for

en stor Del bidrog. Hnn henvendte sig til

Fyrstbiskop v. Diepenbrock af Breslau, der tog

meget ublidt paa hende: ifolge hele hendes
tidligere Liv kunde hun kun bodfaerdig i Saek

og Aske mode ved Kirkens Indgang. Der stil-

ledes meget alvorlige Fordringer til hende.
Forst det folgende Foraar kunde hun for Ket-

teler, den Gang Provst i Berlin, aflsegge sin

katolske Trosbekendelse; og nu begynder et

nyt Afsnit i hendes Liv. Hendes Pen leber

fremdeles rask ; men bver af hendes Romaner
bliver nu en Indbydelse til Romerkirken. I

»Von Babylon nacb Jerusalem* (1851) vil hun
retfserdiggere sin Konversion, men glemmer
blot, at >Babylon*, hvori hun havde levet, ikke
var den evangelske Kirke, men derimod hendes
eget uordentlige Levnet. De protestantiske

Prsedikener finder hun >grsenselest kedsomme-
lige< og har kun i den Tid, hun tilherte Pro-
testantismen, hvor hun befandt sig >som en
Psyche i Helvede*, hert to protestantiske Prse-

dikener, der gjorde Indtryk paa hende. Hun
gik i Kloster i Frankrig og blev senere en af

Medstifterne af Klostret >Zum guten Hirten*
i Mainz. Her levede hnn selv i Tertiar-Kvind-
ernes Dragt i flere Aar; blev tilsidst nsesten

blind og dede under tunge Lidelser 12. Jan.
1880 (Biografier af Haffner, 1880, og Alinde Ja-

coby, 1894; jvfr. Nippold, .Welche Wege fuhren
nach Rom?«, S. 1051). A. J.

Haimo, se Haymo.

Digitized byGoogle



330 Haiti — Haldane.

Haiti, den naeststerste af Antillerne, er sken
og fragtbar, men forsemt ander spansk Van-
ragt (siden Opdagelsen ved Kolumbus) og for-

vildet i Kampen mellem hvide og sorte i den
franske Revolutions Tid, der ferte til de hvides
Uddrivelse og 0ens Uafhaengighed. De oprinde-

lige Beboere ere for lsengst udryddede. Den
er nu delt i to Republiker, en mindre, vestlig,

Haiti, en Tid (1697—1803) fransk Koloni, 28,676
Km. med 960,000 Beboere (•/,„ Negere. Vio

. Mulatter) og en naesten dobbelt saa stor estlig,

Santo Domingo, 48,577 D Km. med 417,000
spansk talende Beboere, mest Mulatter. I begge
raader af Navn den rom.-kat. Religion, men i

Virkeligheden raa Fetisjisme, og Befolkningen
ataar paa et meget lavt Trin moralsk og intel-

lektuelt; 1 det indre moder man belt afrikansk
Hedenskab. Metodister og Baptister fra Eng-
land (Jamaika) og Nordamerika nave svage
Missioner i begge Stater; betydeligere er den
amerik. protest.-biskoppelige Kirkes Mission i

Republiken Haiti, begyndt 1862 ved den farvede
Priest, nu Biskop, Holly, med 15 Stationer.

Maaske 7000 evang. Kr. V. Sn.
Hakalja, Nehemjas Fader (Neb. 1,1. 10,2 [1]),

ellers ubekendt. At Nehemja, og altsaa H.,

bar vseret af Juda Stamme, som Evsebios og
Hieronymus meddele, siges vel ikke udtrykkelig
i G. T., men er sandsynligt. L. G.

Hakeldama (Ap. G. 1, 19) 3: Blodageren,
Blodlodden, det popultere (aram.) Navn paa
det Stykke Land, Raadet kobte for Judas's Blod-
penge (Mt. 27, 3—8) til Begravelsesplads for

de tilrejsende. Af Ap. G. 1, 18 ses, at Judas's
Selvmord (Mt. 27, 5) foregik her, bvad ogsaa
Papias bekrsefter. Dog har Judas's Ded ikke
noget med Navnet at gere, som nogle ville

slntte af Ap. G. 1, 19; thi V. 19 — et Indskud
af Lukas selv — viser tilbage til Hoved-
tanken 1 det foregaaende: at det, som Judas
opnaaede, var kun, at der for bans Penge blev
kebt en Jordlod, hvor han saa endte sit Liv;
desuden betegner den gtengse, bibelske Sprog-
brug ved »Blod« den voldelige Aflivelse, saa
at der ved H.s Navn alene vises ben til Jesu
Ded. Da Peters Tale ievrigt kun er en An-
vendelse af bekendte Ting, maa man vogte
sig for at presse Modsigelser frem mellem Mt.
og Ap. G. At Judas >kebte< eller >vandt< om-
talte Jordlod, er saaledes ikke at forstaa bog-
stavelig; muligvis skete Judas's Selvmord farst

efter, at denne Mark, som mindede om Sak.

11, 12. 13, var kebt for hans Penge. Heller
ikke tvinge Ordene >styrtede ntesegrus ned«,

THfyvqs yiyofuyos, til at ttenke paa et ulykke-
ligt Fald, hvorved Fornederen kom af Dage;
den gamle Opfattelse, at Grenen eller Strikken
brast, gar god Fyldest — Mt 27, 7 giver den
Oplysning, at H. hldtil hed >Pottemagermarken<.
Da Pottemagervasrkstederne i Jerusalem laa i

Dalen udenfor den sydlige Port (Jer. 18, 2.

19, 1. 2), maa H. sandsynligvis have ligget 1

Naerheden deraf, og den traditionelle Henforelse
til Nordestskraaningen af >det onde Raads
Bjergc Syd for Jerusalem (Hieronymus, vist-

nok ogsaa Evsebios, Arculf 1 7. Aarb. osv.) er
derfor sikkert rigtig. En herliggende stor flr-

kantet Murhvaslving. der daekker over gamle
Klippegrave og en dyb Kleft, kaldes Hakk-ed-
dumm o: Hakeldama; mangfoldige kr. Pile-

grimme ere begravne her. Stedet ejes i nyere
Tid af Armenierne. Paa denne Grand Andes
Lerjord til Pottemagerarbejde (efter Schick
rigtignok kun en Slags Kalk til at blande med
Leret); berfra have vel altsaa Vserkstederne 1

Dalen faaet Materialet. L. G.
Hakila, en Bjerghejde 1 det sydl. Juda, hvor

David en Tid holdt sig skjult under Sauls For-
felgelse (1 Sam. 23, 19. 26, 1 f.). Her var det,

David om Natten tog Sauls Spyd og Vandkrukke,
da Kongen og hans Hasr laa lejrede ved Hejens
Fod. Den Hejde S. for Vejen mellem Hebron
og Engedi, der nn kaldes Dahr el-kola, en geogr.

Mil 0. for Sif (Zif), antages at vtere H. Naar
Sifs 0rken bar strakt sig mod N. 0., sterume
Angivelserne af H.s Beliggenhed 1 Kap. 23 og
26 overens. L. G.

Hakkatan (»: Katan med Artiklen ha, >den
lillec, >den yngste«), Fader til en Mand Jo-
hanan, der var en af de med Kara hjemvendte
Jeder (Esra 8, 12). L. G.

Hakkos (a: Kos med Artiklen ha), et af de
24 Pnesteskifter (1 Kren. 24, 10; Esra 2, 61;
Neh. 3, 4. 21. 7, 63). — Navnet Kos uden Arti-

kel forekommer 1 Kren. 4, 8 om en Mand af
Juda Stamme. L. G.
Hakmoni, Fader til Jasobeam (eller Isba'alX

der nsevnes som en af Davids allerypperste

Helte (1 Kran. 11, 11). I 2 Sam. 23, 8 er
>Takraoni< ejensynlig en Tekstfejl i Stedet for
»Ha-hakmoni« o : H. med Artiklen ha. — 1 Kren.
27, 32 nsevnes en anden H., Fader til Jehiel,

der var hos Kongens Senner. L. G.

Haknfa, en Familie af Templets Llvegne
(Esra 2, 51, Neh. 7, 53).

*

L. G.
Halah, et af de Steder, hvor Assyrerne bo-

satte de bortfarte fra Israels Rige (2 Kong. 17,

6. 18, 11; 1 Kren. 5, 26). Tidligere Forraod-
ninger om, at det er at sage 1 det nordl. Meso-
potamia], ere blevne stadfsstede af Kileind-

skrifter, der omtale et Landskab Halahha 1

Nserh. af Harran, hvilket uden Tvivl er det
bibelske H. L. G.
Halaka a: hvad der er gsengs; er i den

rabbinske Sprogbrug Betegnelse for Sssdvane-
retten, der fremgik navnlig af Fortolkningen
af den skrevne Lov. En halakisk Fortolkning
er en saadan, som har Lovens Anvendelse paa
Livets konkrete Forhold til Opgave. Jvfr. Hag-
gada, og se videre Midrasch og Talmud (Schurer,

Gesch. des jud. Volkes im Zeitalter Jesu Christi,

II a, 330 f.). J. C. J.

Haldane. 1) James Alexander H., f. 14.

Juli 1773 i Dundee, stammede fra en Shsgt,

der i leengst forsvundne Dage var kommen fra

Danmark. Han var farst Indiefarer og ferte

Koffardiskibet > Melville Castlec; men da han
1793 paa Grand af Modvind maatte ligge stille

paa Spitheads Red, laeste ban i Biblen og blev
saa stffirkt greben af det, han laeste, at han
besluttede at opgive Selivet og at vie sig til

Evangeliets Tjeneste. Med ham begyndte paa
en vis Maade den indre Mission i Skotland,
idet han rejste rundt for at vinde Sjacle for

Jesus Kristus. Sammen med et Par Venner
talte han til Kulminearbejderne i Gllmerton
ved Edinburgh; siden rejste ban om med
Charles Simeon (se d. Art.). Senere kom han
ogsaa til England og Irland, og han og hans
Broder (se nedenfor) oprettede Skoler for Lasg-
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pnedikanter, der knnde bssre Vckkelsen videre.

1799 dannedehan en kongregationalistisk Menig-
hed i Edinburgh, for hvilken nan aelv blev

Priest, og 1801 byggede hans Broder til ham
en Kirke, der kunde rnmme 3000. 1808 ved-

kendte ban sig Baptismen, og dette gav An-
ledning til en Spaltning i bans egen Menighed
og til bitre Stridigheder ndenfor den. Til sit

Forsvar udgav han 1811 Traktaten: The Duty
of Christian Forbearance in Regard to Point*

of Church Order og tog Del i mange af den
Tids kirkelige Skermydsler. Navnlig var han
ivrig Deltager i en Strid om Forsoningen, der
vakte stor Opmeerkaomhed baade i Storbrit-

tanien og mange Steder paa Fastlandet Han
dode i Edinburgh 8. Febr. 1851. — 2) Robert
H., Broder til ovennnvnte, fodtes 28. Febr.

1764 i London. Ogsaa han gik ferst til Ses,

men da han kom under Paavirkning af David
Bogue (I, 349), opgav ogsaa han Selivet og gik

til Edinburgh for at optage Studierne. 1796
ttenkte han paa at grunde en Mission for In-

dien og vilde selv, ledsaget af Bogue og andre,

gaa derhen, men det estind. Handelskom-
pagni vilde ikke tillade det. Han besluttede

da at virke for Guds Riges Udbredelse i Skot-

land. 1798solgte han sit Gods, Alrthrey, begyndte
at pnedike og hjalp sin Broder med at organlsere

Menigheden i Edinburgh. Han skal i 12 Aar
(1798—1810) have brugt over 70,000 Pd. St.

til Missionen i SkoUand. 1798 fik han den
Tanke at hente 24 Bern i Afrika, som derpaa,

efter at vaere opdragne i Krdm, skulde gaa
tilbage til deres Fedesteder. Bernene kom
ogsaa til Skotland, men de bleve overglvne

til andre, og der rejste sig en Storm mod H.
baade paa Grand af hans rellg. og polit. Me-
ninger. For at forsvare sig udgav han 1800
Addresses to the Public. 1808 vedkendte ogsaa
han sig Baptismen. 1816 skrev han The Evi-

dence and Authority of Divine Revelation (2.

ed. 1834), og derpaa rejste han til Geneve,
hvor han begyndte et mserkeligt Evangelisa-

tionsarbejde, der stod 1 Forbindelse med Dan-
nelsen af Frikirken der (S. 129). 1817 gik
ban til Montauban, bvor han virkede paa
lignende Maade, og 1819 vendte han tilbage

til Skotland, hvor han kebte Auchingray i

Lanarkshire. 1824 tog ban Del i Striden om
Apokryferne, og 1835—37 udgav han en For-
tolkning til Romerbrevet Han dode i Edin-
burgh 12. Dec. 1842 og ligger begravet i Glas-

gow Domkirke (A. Haldane, Lives of R. H.
and of his Brother, J. A. H., 1852).

Haldaniter kaldtes de Kristne, der samledes

i de Bedehuse, som de to Bredre Haldane (se

ovenfor) bavde bygget i Edinburgh, Glasgow,

Dundee og mange andre Steder i Skotland.

Partiet gik siden op i andre Samfund.
Halenins. 1) Lars H., f. 1654 i Soderala i

Helsingland, Student i Upsala 1674, Mag. phil.

1682; efter en Tid at have vteret Legations-

prtest i Rusland, blev han 1685 Konrektor og
1690 Lektor i Gefle; blev 1693 udntevnt til

Spr. 1 Soderala; 1711 Provst; Medlem af Rigs-

dagen 1720; dad 21. MaJ 1722. Grundig laerd,

som H. var, er ban sterlig bleven beremt ved
sin store Bibelkonkordans (udg. efter hans Ded,
Ny Test 1734, Gl. Test. 1742). — 2) Engel-
bert H., ovennsevntes Sen, f. 1700 i Soderala,

Student i Dpsala 1719, Mag. phil. 1728; Kon-
rektor i Gefle 1729, 1730 udnaevnt til Adjunkt
i Filos. i Upsala, 1746 teol. Prof., 1761 Rlgs-

dagsmand, 1752 Dr. theol, 1753 Blskop i Skara

;

dod 14. Febr. 1767. — Som Prof, var H. sin

Tids betydellgste Reprssentant for den strenge
Ortodoksl i Upsala. Som polltisk Personlig-

hed beskyldes han senere for Gerrighed og
Upaalideligbed, Egenskaber, som altfor let ud-
vikledes og trivedes under den sv. saakaldte
>Frihedstidsc Partlstridigheder. 1756 sad ban
i den Kommission, som fseldede Dommen over
Grev Brahe. Han skal have stemt for Deds-
straf med de Ord: >Hug Hovedet af Gaasen,
saa skriger den ikke mere«. Den gennem-
gribende Forandring, der foregik med H. mod
Slutningen af hans Liv, har man sat i For-
bindelse med en Samtale med Emanuel Sve-
denborg. Denne dadlede ham engang for hans
Gerrighed og overmodige Fserd m. m. og til-

fejede: >De har ogsaa allerede beredt Dem et

Rum i Helvedec — dog skulde han om nogle
Maaneder angribes af en haard Sygdom, da
Herren vilde forsoge at omvende ham. >Skriv
datilmigf, sagde Svedenborg, >saa viljegsende
Dem mine teologiske Skrifter<. Forudsigelsen

gik i Opfyldelse, idet H. 1763 blev ramt af et

Slagtiluelde. Han gjorde for Alvor Bod og
Bedring og blev et kserligt og velgerende Men-
neske. Der fortaslles, at han blev en af >Nya
kyrkancs vigtigste Stetter og aabent erkendte,

at Svedenborgs teologiske Skrifter indeholdt
Menneskehedens kosteligste Skatte. O. A.

Hales, John, f. i Batb 1584, studerede i Ox-
ford, hvor han 1603 blev B. A. og 1609 M. A.

;

i Mellemtiden var han bleven prsesteviet 1612
blev han Lterer i Graesk og det felgende Aar
Fellow i Eton College. Han havde en Vel-

ynder 1 Sir Henry Savile, der benyttede ham
ved Udgivelsen af Krysostomos's Vasrker i 8
Foliobind. Da han 1616 var bleven Kapellau
hos den eng. Gesandt i Holland, fik han Lej-

lighed til som Tilherer at overvaere Forhand-
lingerne paa Dordrechter-Synoden (I, 672),

hvilket fik afgerende Betydning for ham. Hans
Breve derfra (Works III), der i det hele give

Bidrag til Modets Historic, vise, at han ikke
kunde slutte sig til noget af Partierne, men at

Striden imellem dem stemte ham irenisk for

hele Livet. 1619 vendte han tilbage til Eton
College, hvor han levede stil&erdigt mellem
de mange Beger, ban efterhaanden samlede;

han selv blev kaldt >et vandrende Bibiiotek<.

Mens Chillingworth affattede sit beremte Skrift

om Protestantismen (I, 500), der udkom 1637,

skrev H. paa hans Opfordring en Bog om
Schisms and Schismatics, der gik rundt i Haand-
skrift og 1642 blev udgivet mod Forf.s VUJe.
Han soger Aarsagerne til kirkelige Spaltninger

og finder, at den dybest liggende er Mangel
paa Kterlighed, og af Hensyn til Enhedens
Bevarelse mener han, at den kirkelige Lsere-

frihed kun bar begraenses af nogle faa Grund-
herdomme. Han skyldte maaske nok socini-

anske Forfattere noget, men der blev dog gjort

ham Uret, naar ban beskyldtes for Socinian-

isme; de Skrifter, hvorpaa Anklagen stattedes,

kom ikke fra bans Haand. Derimod vise

nogle af hans postbume Smaaskrifter, at han
i det mindste en Tid af sit Liv kun havde
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ringe Tanker om Bispedemmet og hyldede den
zwingliske Opfattelse af Nadveren. Han herte

ligesom Chillingworth til den Gruppe af liberale

Teologer, som samledes om Lord Falkland, og
som grundlagde den Retning, man i den nyeste

Tid kalder den bredkirkelige. iErkeblskop Laud
segte 1638 at vinde ham og gjorde ham det
felgende Aar til Canon af Windsor, men snart

efter haergede Borgerkrigen den eng. K. 1642
mistede H. sin Praebende, og 1649 blev han
udstadt af Kollegiet, hvorefter han levede i saa

trange Kaar, at han blev nedt til at saelge sit

Bibliotek; han dede 1656 i Eton. Selv ndgav
han kun lidet, men dels i bans Levetid, dels

efter hans Dad udgav andre hans Skrifter, og
bans samlede Vaerker bleve af Sir David Dal-

Fymple udgivne i 3 smaa Bind i Glasgow 1765
(J. Tnlloch, Rational Theology and Chr. Philos.

in the 17th Century, London 1872, 1). C.E.F.
Hales, Alexander fra, se I, 52.

Halfdanarson, Helge, isl. Teolog og Psalme-
digter. Han fedtes 19. August 1826 paa en
Bondegaard, Rutstadir i 0fjorden, hvor Faderen,
den senere praesteviede og ansete Provst Half-

din Einarsson, dengang levede som Bonde;
Moderens Navn var Alfheidur, en Datter af

den bekendte Forf. af opbyggelige Smaaskrifter,

Praesten J6n Jonsson paa Modrufell (s. d. Art.).

Student 1848, teol. Hand, fra Universitetet 1854,
blev han det felgende Aar praesteviet; de 3
ferste Aar var han Prtest til KJalarnesping, fra

1858 til Gardar paa Alftanes tret ved Reykjavik.

I Aaret 1867 faar han Anssettelse ved Praeste-

skolen i Reykjavik, og 1885 bliver han For-
stander, eller Lector theologies, ved Skolen,
hvilket Embede han varetog til sin Dad 2. Jan.
1894. Inderlig Trosvarme og bekendelsestro
Fastholden ved den kirkelige Arv er Kasrnen
i H. H.s mangesidige og velsignelsesrige Virk-
somhed. Ved Pnesteskolen var han hoved-
sagelig Laerer i Kirkehistorle, Etik og praktisk
Teologi. Frugterne af denne Laerervirksomhed
har man i >Saga fornkirkjunnarc (Oldtids-

Kirkens Historie), >Kristileg sidfncdi (Etik)

eftir luterskri kenningu< og >Stutt agrip af
prjedikunarfraedic (Kort Orarids af Homile-
tiken). Disse Laerebager ere for starste Parten
udgivne efter hans Dad, ved hans Sen, 1. Do-
cent ved Pnesteskolen, Jon Helgason, og de
benyttes fremdeles ved Skolen. Alle H. H.s
Forelaesninger og Laerebager udmaerkede sig

ved stor lndholdsrigdom og klar Fremstilling.

Ved sit 25aarige Laererjubilaeum udtalte H. H.,

at da han som ung Mand traadte i Kirkens
Tjeneste, var der 3 Ting, der saerlig traengtes,

og som han enskede at sysselsaette sig med:
en bedre Laerebog ved Konfirmationsunder-
visningen, en ny Psalmebog og Revision af
Bibeloversaettclsen ; de to af sine Onsker havde
han faaet opfyldt, det tredje og sidste stod
tilbage, men vilde blive optaget af yngre Krtefter,

hvilket Haab nn ogsaa er ved at gaa i Op-
fyldelse under Biskop Hallgrimur Sveinssons
Ledelse. Balles Laerebog udkom i isl. Over-
saettelse 1796 og fortraengte belt >Ponti< a:

Pontoppidans Laerebog. Da man saa begyndte
at finde >gamle Balle< mindre tidssvarende,

udkom 1866 en Oversaettelse af Balslevs Kate-
kismus, men den slog heller ikke rigtig an.

H. H.s fuldstaendig nye og originate Laerebog

• Kristilegur barnalaerdomur eftir luterskri ken-
ninguc fra 1877 vandt derfor ogsaa meget
hnrtig Indgang; den eneste Anke mod denne
fra Indholdets og Formens Side ypperlige Laere-

bog er, at den muligvis bar for meget dog-
matisk Stof for Borneundervisningen. Den
deles i 2 Hoveddele: Troslaere og Saedelaere.

Fra Aarh.s Begyndelse havde Island en Psalme-
bog, der var ikke saa lidt paavirket af den da
raadende rationalistiske Aand. Bogen blev ikke
godt modtaget, og endnu mindre tilfi-edsstil-

lende fandt man den, efter at Sansen var
vaagnet for Sprogets Renhed og Skanhed ved
Sagaudgaverne, og langt starre formelle Krav
stilledes til Digtningen. Et Tillteg ved Hidten
af Aarh. hjalp kun lidt, og Biskop Pjetur Pje-

tursson vilde derfor imadekomme 0nskerne om
en ny Psalmebog. Til det Arbejde vilde han
faa Hjaelp af H H., som da var lige begyndt
paa sin Lserergerning ved Pnesteskolen og var
allerede kendt som en digterisk begavet Mand,
med saerlig lnteresse for og Kendskab til Psalme-
digtningen. Men de kuude ikke enes om Frem-
gangsmaaden, H. H. vilde gaa langt radikalere

til Vaerks end den forsigtige Biskop; den revi-

derede Psalmebog af 1871 indeholdt adskillige

Psalmer af H. H., men han lagde ikke noget
Arbejde til. Denne Revision blev regnet for

et mindre vellykket Halwaerk, og 1878 ned-
sattes et Udvalg af 7 Maend til gennemgaaende
Revision af Psaltnebogen. I denne Kommission
kunde H. H. indtraede, da den fik fuldstaendlg

frie Haender, og ban var dens selvskrevne For-
mand, der havde det meste af Arbejdet. Den
nye Psalmebog udkom 1886 indeholdende 650
Psalmer, hvoraf knapt femte Delen var over-
fort fra aeldre Psalmebeger i uforandret Skik-

kelse. Over 200 Psalmer stammer fra H. Hj
Pen, hvoraf tredje Delen ere originate. Som
Psalmeoversaetter har H. H. lagt sserlig Vaegt

paa at faa med de Psalmer, der i den lutberske

Kirke ere blevne Faelleseje. Han har saaledes

givet en tro Oversaettelse af samtlige Lathers
Psalmer, der endnu ikke ere udgivne i sin

Helhed. To mindre Udvalg af oversatte og
originate Psalmer af H. H. udkom 1873 og
1874. H. H.s Psalmer udmaerker sig ved sin

aegte kirkelige Tone, Inderlighed og Trosstyrke
og streng lagttagelse af alle metriske Krav.
En Praedikensamling eller Postil af H. H. er
under Trykning (Nov. 1900). H. H. havde en
Tid Saede paa Altinget, i Aarene far Tusind-
aarsfesten, dengang Forfatnlngsstriden stod

paa sit hajeste. Skant han gjorde sig lidet

gaeldende i Politiken, fik hans sindige Maegler-

stilling en ikke saa ringe Betydning netop i

Forfatningssagen. Et Boglegat ved Pnesteskolen
>Minningarsjodur lektors H. H.«, stiftet af
Landets Praester, gemmer Mindet om Islands

ypperste Laerer i det 19. Aarh. 77i. Bj.

Halhnl, en By i Juda (Josva 15, 58), eksl-

sterer under samme Navn endnu som en stor

muhammedansk Landsby N. for Hebron over
for Betsur. Efter jadisk Overlevering er Gads,
Davids Seers, Grav i H., i bvis Omgivelser der
ogsaa Andes gl. Klippegrave og Rulner, bl. a.

af en Kirke. L. G.

Hali, en By i Aser Stamme (Josva 19, 25).

Beliggenheden er tvivlsom; nogle identiflcere

den med Alia N. 0. for Aksib. L. G.
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Halientik (a: aandelig Fiskefangst), Prasdi-

kenens Teori, er et andet Nam paa Homile-
tiken (se d. Art). Slckel skrev 1829 en Ho-
miletik under Titlen »Grundriss der H.<.

Halifax. 1) George Savile, Marki af H., f.

163S, valgtes 1667 ind i Parlamentet og blev

Englands betydeligste SUtsmand under Karl II.

I Henhold til den Grundsaetning, at det rette

altid ligger midt imellem to Yderligheder, segte

has Middelvejen mellem Tidens politiske og
religiose Modstetninger. Som Ferer for Mellem-
partiet i Parlamentet, the Trimmer*, kaempede
nan baade mod Torier ogWhigger og var ofte i

Opposition mod Regeringen. Derved paadrog

nan sig Karl II's Uvilje, men han steg dog
fra den ene heje Vasrdighed til den anden, og
da han var valgt ind i det nyoprettede Tredive-

mandsraad, blev han Kongens uundvaerlige

Raadgiver; 1682 blev han Marki og Lord-Segl-

bevarer. Til hans politiske Grundssetninger

svarede paa det religiose Omraade det bred-

kirkelige Standpunkt; han var en af de Stats-

msend, der arbejdede for Gennemfarelsen af

den Tolerance, som en Rtekke store Teologer og
Filosofer havde kraevet. Vei var han en er-

klaeret Modstander af Papismen og opfordrede

i en lille Traktat Dissenterne til at gore ftelles

Sag med den biskoppelige Kirke mod den rom.-

kat Propaganda, men han talte og stemte mod
Testakten; han modarbejdede den papistiske

Indflydelse, der ndgik fra Kongens Broder,

men forsvarede hans Ret til Tronen. Under
Jakob II havde han ingen Del i Regeringen.

Vilhelm III gjorde ham derimod 1689 til Lord-
Seglbevarer paany; men allerede det felgende

Aar trak H. sig tilbage fra det politiske Liv,

og 1695 dede han. Hans Skrift The Character

of a Trimmer er typisk for engelsk Statsmands-
kunst: det er et Forsvar for den Frihed, der
langsomt, men sikkert baner sig Vej indenfor

de gamle Former (H. C. Foxcroft, The Life

and Letters of Sir George Savile, first Marquis
of H., with a new Edition of his Works, I—II,

London 1898). C. E. F. — 2) Charles Llnd-
ley Wood H., Viscount, f. i London 7. Juni
1839, gik i Skole i Eton og stnderede i Oxford.
1862—70 var han groom of the Bed-chamber
hos Prinsen af Wales. Han er President for

den sterkt hejkirkelige Englith Church Union og
har som saadan spillet en Rolle under Tllnaermel-

aesforsegene til Rom. En fra ham selv stam-
mende Beretning om disse Andes i A. C. Benson,
Life ofEdw. White Benson (London 1901)S. 492 f.

Halikarnassos (nu Budrun), beremt dorisk

Koloni paa Lilleasiens Kyst i Karien, Hero-
dots Fedeby og i Oldtiden navnkundig ved
Fyrsten Mavsolos' Gravminde (Mavsolset). Den
blomstrede under Persernes Overherredamme,
indtil den 334 f. Kr. blev edelagt af Alex-

ander d. st Uden nogen Sinde at vinde sin

gamle Velmagt tlibage naaede den dog ved
sin gunstige Handelsbeliggenhed en Efterblom-
string og var i den kr. Tid Bispesaede. 1 Mak.
15, 23 nawnes den som en Stad af Betydning,

blandt de Lande og Byer, til hvilke det rom.
Senats Rundskrivelse til Gunst for Jederne
sendtes 139—38 f. Kr. Allerede da har der
altsaa i H. vaeret en jedisk Menigbed, hvis

Rettigheder til fri Religionsavelse paa et senere

Tidspunkt omtales af Josefos. L. G.

Halitgar, Biskop af Cambrai fra o. 817, skal
vssre dod o. 830 (efter nogle 25. Juni 831). Om
han var den H., der ledsagede Ebo af Reims
paa hans Rejse til Norden 822, er mere end
tvivlsomt. H. af Cambrai har efter Ebo af
Reims's Tilskyndelse udarbejdet en Bodsbog
(aftrykt i Migne, Patrol. Lat. 105).

Hall. 1) Arthur Crawshay Alliston H.,

Biskop i Vermont i Nordamerika, fodtes i Bin-
field i Berkshire J2. April 1847. Han stude-
rede i Oxford, hvor han 1869 blev B. A. og
1872 M. A. og jEresdoktor i Teol. 1893. 1871
blev han pnesteviet og virkede som en af
Cowley-Fasdrene (I, 562) i Oxford Stift 1873 gik
han til Amerika, hvor han blev Hjajlpepnest og
Prajst i Boston og fik 1891 amerik. Borgerret.

1893 blev han valgt til Biskop af Vermont.
Han er en af Amerikas betydeligste Teologer.
Bl. hans mange Skrifter maa isaer maerkcs
Chrittt Tentation and Our*, der 1896 var Bald-
win-Forelassninger (1, 204) ved Michigan-Univer-
sitetet.— 2) Robert H., eng. Baptistpnest, fedtes

2. Maj 1764 i Amesby i Leicestershire. 1778
modtog den tidlig udviklede Dreng Daaben
som voksen, og kort efter kom han i Baptist-

Akademiet i Bristol. 1785 begyndte han sin
Lebebane som Baptistpnest i Bristol og vandt
stort Ry som Prsdikant, skent han var ikke
lidt paavirket af Priestley (se d. Art). Som
Teolog var han Arminianer og snarere Dualist

end Tilhaenger af Treenighedsdogmet. 1791
kom han som Baptistprest til Cambridge, og
ddr studerede han selv ivrig Hebraisk og nyere
Sprog. 1800 holdt han, med Henblik til Frankrig,

en Praediken om den moderne Vantro, der
vakte et stort Rare, og ved en Apologi for Pres-

sens Frihed fik han megen Anseelse i liberale

Kredse. For at modarbejde en Sygdom, der
plagede ham, brugte ban mange narkotiske
Midler, som nedbred hans Helbred, saa at han
et Par Gange var ved at bukke under for Me-
lankoli, 1806 nedlagde han sit Embede paa
Grand af Sygdom, og fordi hans relig. Grand-
anskuelse var bleven asndret, efter at han
havde oplevet en Omvendelse. 1807 blev han
igen Pratst for 2 Menigheder i Harvey Lane i

Leicester, og d£r holdt han 1817 en beremt
Tale i Anledn. af Prinsesse Charlottes Dod.
1826 vendte han tilbage til Bristol, og der
dade han 21. Febr. 1831.

HallbSck, Hans Peter, f. 18. Marts 1784 i

Malma, blev 16 Aar gl. Student i Lund og tog
18 Aar gl. sin Pnesteeksamen. Som Laerer i

Geteborg fra 1802 kom han i Forbindelse med
Bradremenlgheden og blev 1804 optaget i den.
Siden virkede han ved dens Skoler i Tyskland
1810—13 og i Irland, blev 1815 Pnest ved
Bradremenlgheden i Fairfield i England og
1817 udsendt til Gnadenthal i Kaplandet som
Leder for den sydafrikanske Bredremission,
1836 tillige Biskop for den. H. virkede i denne
Stilling til sin Dod 25. Nov. 1840 med stor
Iver, Troskab og praktisk Dygtighed og vandt
sine uUerde Medarbejdere ved sin ydmyge
Fserd. Han beremmes som en af Menighedens
ferste Missionasrer ; sasrllg tog han sig af Bernene
i Gnadenthal og afUngdommen, og han grundede
dtr 1848 en Skole for indfodte Medhjelpere. V. S.

Halldin, Johan Gtistaf, svensk svedenborg-
iansk Forf., f. 7. Sept. 1737, blev 1763 Kopist
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i Udenrlgsdepartementet og senere Kancellist

ssteds. Under Rejser 1 Udlandet modtog han
dybe Indtryk af Cagliostro og Mesmer. Han
kom snart til det Resultat, at de hemmelig-
hedsfulde Fsenomener, ban gjorde Bekendt-
skab med, kun fandt deres Forklaring i Sve-

denborgs Teosofi. 1779 vakte han megen Op-
mserksomhed ved i »Stockholmsposten< med
stor Skarphed at angribe Kronebrwnderierne
m. m. Han blev dorat fra Mrt, Llv og Gods,

men benaadedes af Gustaf III, som oven 1

Kabet gav bam 150 Dukater i Guld. Sin

Taknemmelighed segte han at vise ved at for-

sege at vtekke Kongen af bans rellg. Lige-

gyldighed. Mundtlig og skriftllg holdt han
sine Straffepnedlkener for Kong Gustaf og bans
bekendte Statssekretser Schroderheim, som i

sine >Anteckningar till kon. Gustaf Ill's hi-

storia< bar skildret ham som en >baade ud-
og indvortes besynderlig Mand<, fanatisk, strengt

oprigtlg, uforsagt, stundum i yderste Misere,

stundum i en vis Overflod, kundskabsrig, navn-
lig udnuerket dygtig i levende Sprog osv. Rent
ud vanvittige ere de Fantasier, H. fremsatte

i den Frimurerkreds, der samlede sig omkring
Kongen og Hertug Carl, angaaende Forbind-
elserne mellem denne Verden og Aandeverdenen

:

indenfor >helgamannasamfundet< ved Gustafs

Hof var H. selv Verten, hos hvem Paaske-
lammet skulde cdes, Kongen var Kristus, Digt-

eren Oxenstjema Johannes osv. Imidlertid

blev H. udnevnt til kgl. Sekretter, en Titel,

som han senere beholdt, og svedenborgianske
Prtedikanter indkaldtes ved hans Indflydelse

til at afholde Gudstjcnesten i Slotskapellet.

1784 begyndte et Selskab med H. som Hoved-
mand at udgive >Aftonbladetc, den ferste 1

svedenborgiansk Aand redigerede svenske Avis,

som dog allerede opherte at udkomrae efter

7—8 Maaneders Forleb. Ved H. og Aug. Norden-
skiold, tilllgemed Creutz, Axelson m. fl. Sore-
rede Aandefeberen og Guldmageriet ved Hove.
Tilsidst kelnedes dog Kongens Interesse for

Teosoferne, efter at Digteren Kellgren havde
svunget Spottens Svebe over dem. Der synes
ogsaa at vaere indtraadt en Brydning, da H.
efter >Sikkerhedsaktens< Udstedelse 1789 sendte
Kongen et Brev, hvori han udvikler, at denne
paa Grand af sit Overmod, sin uretfeerdige Krig
m. m. befandt sig paa det Puukt, som >svarede
nejagtigt til den 16. Grad blandt de fordemtec.
Af den franske Revolution ventede H. sig de
lykkeligste Virkninger, og han gjorde Udkast
til en Regeringsform, som skulde blive alminde-
lig for hele Verden. 1798 boede H. i Goteborg,

hvor han udgav ferste Bind af et Arbejde med
Titel >Satnling af skrifter i atskilliga §mnen<,
og 1807 finde vi ham bosat 1 Helsingborg,
hvorfra han tilstillede Gustaf IV Adolf et Brev
med saa skarpe Irettescttelser, at Kongen blev
dybt greben og nedslaaet derover. Hvornaar H.
vendte tilbage til Stockholm, vides ikke, men
han dode der 4. Dec. 1825 i en Alder af 88
Aar. O. A.

Hallddrsson. 1) Bjern H., isl. Pnest og Leksi-
kograf, 1724—94, indehavde i o. SO Aar Praeste-

kaldet Sandlanksdalur paa Nordsiden af Brede-
bugten, men forflyttedes 1781 til det paa Syd-
siden llggende Setberg, hvor han ogsaa dode.
Hans Hovedvasrk er det isl. lat Leksikon, som

forst udkom 1814 med en tilfajet dsk Over-
saettelse af R. K. Rask, et meget vserdifuldt

Arbejde. B. H. gjorde sig ogsaa meget for-

yent ved forskelllge landekonomiske Skrifter

og ved Havedyrkningens Fremme. — 2) J6n H.,

Blskop af Skalholt 1322—39, en Dominikaner,
der roses for sin store Lserddom; han havde
ogsaa i flere Aar opholdt sig i Bologna og Paris.

Han indforte ved Lov paa Altinget 1325 Kristl

Legemsfest, der altsaa brngte henved 60 Aar
for at naa op til Island, og fik der Navnet
>Dyridagur«. Man tilltegger ogsaa ham Ind-
ferelsen og Overaettelsen af romantiske Even-
tyr. D. i Bergen 1339. — 3) Jon H., isl. Pnest
og Historiker, f. paa Reykholt i Borgarfjorden
1665, tilherte en Pnesteslaegt, som i henved
200 Aar indehavde Pnesteembedet paa denne
bekendte Sagagaard ; Slegten nedstammede fra

en Broder til Islands ferste lutherske Blsp Gissur
Einarsson (I, 731). J. H. tog teol. Embeds-
eksamen ved Universitetet 1686, virkede siden
i nogen Tid som Laerer paa Skalholt, blev
pnesteviet til Hitardalur paa Vestlandet, hvor
han forblev til sin Ded 1736. Under Vakancer
varetog han det skalholtske Blspeembede og
Rektorat. J. H. regnes til Islands Iaerdeste Mend,
og hans personalhistorlske Samlinger ere yderst
omfattende og vigtige; de ere benyttede af
Sennen, Biskop Finnur Jdnsson (se d. Art.) i

hans isl. Kirkehistorie. Fortegnelsen over samt-
lige isl. Pnester og Provster (1869), ved Sveinn
Nielsson, stetter sig ogsaa hovedsagelig til J.

H. for Skalholts Stifts Vedkommende. 77i. Bj.
Halle ved Floden Saale fik 1691 ved Knr-

fyrst Frederik III et Unlversitet, der ferst bier
et Arnested for Pietismen, siden for Rational-
ismen. Det blev, efter at Kejser Leopold 169S
havde givet Tilladelse til dets Oprettelse, ind-
vietl694. Det skulde efter Kurfyrst Frederik Ill's

Mening vsre et Fristed for Fordragelighed, og
Mend som Thomasius og Wolff bidrog til at
ftestneTolerancen ddr. Mansagde: >Den,dergaar
til H., kommer tilbage enten som Pietist eller

Ateistt. 1806 biev Universitetet 1 H. ophasvet
af Napoleon, men efter Tilsiter-Freden paany
aabnet; saa atter lukket 1812, og atter aabnet
efter Napoleons Fald. 1815 blev Wittenberger-
Universitetet forenet med Universitetet der.
Blandt de mange teol. Lrerere, der paa for-

skellig Vis have bragt H.-Wittenberg i det store
Ry, maa isser ntevnes: Brelthaupt, Francke,
Semler, Griesbach, Knapp, Schlelermacher, Weg-
scheider, Gesenius, Guericke, Ullmann, Tholuck,
Jul. Mflller, Kahler, Kautzsch og Kostlin. —
Ikke mindre vigtig end Universitetet i H. ere
de saakaldte Franckeske Stiftelser (Vajsenhuset,

forskl. Skoler, den Cansteinske Bibelanstalt,

Mlssionsanstalten osv.).

Halleluja-Psalmer. Ordet Halleluja (hebr.)

betyder: Priser Jah (p: Jabve). Under Betegn-
elsen H.-Ps. sammenfattes en Del gltlige Psalmer,
som indeholdt Ordet H. De ere i den mas-
soretiske Tekst felgende: 104—106, 111—113,
115—117, 135, 146—150, og H. staar her enten
i Begyndelsen eller 1 Slutningen af Psalmeme
eller begge Steder. Men ved Sammenligning
med LXX bliver det sandsynligt, at H. op-
rindeilg altid bar staaet i Begyndelsen af
Psalmen, saa at f. E. det H., hvormed Ps.

104 stutter, i Virkeligheden barer til Ps. 105
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osv., samt at H.-Ps. Wive felgende: 105—107,

111—118, 135, 136, 146—150. Ordet H. hen-
viser ajensynligt til Psalmemes liturgiske Brag
i det andet Tempel eller maaske delvis i Syna-
gogerne. Om en saadan Brng have vi nu for Here
H.-Ps.s Vedkommende positive Eflerretninger.

Ps. 113—118, der sammenfattedes under Be-

narraelsen (det egyptiske) Halle!, bleve sungne
i Templet paa de 3 store aarllge Pester samt
Tempelvielsesfesten, desuden under Paaske-
maaiUdet i Hjemmene (jvfr. Mt. 26, 30). Et
andet Hallel udgjorde Ps. 146—150, der brngtes

ved Morgentjeuesten. Med Navnet >det store

Hallel< betegnedes Ps. 136 eller Ps. 120—136
tilsammen ; men den paa visse talmndiske Ud-
talelser byggede Opfattelse, at dlsse Psalmer
blev sungne om Nsetterne under Levhytte-
festen, er usikker. Om Anvendelsen af Ps.

105—107 og 111—112 mangle Eflerretninger

ganske (Buhl, Psalraerne 1 900, S. XII, bvor videre

Literatur, navnlig Grfttz i Monatsschrift fur

Gesch. und Wissenschaft des Judenthuras 1879;

Jacob i Zeltschr. fur alttesU. Wiss., 1896, er
anfort). J. C. J.

Haller, Berthold, Berns Reformator, fadtes

i Aldingen ved Rottweil 1492 og glk i Skole

der, sammen med Calvins og Bezas Laerer,

Melchior Volmar. Senere kom ban til Pforz-

heim, bvor han lserte Melanchthon at kende;
1510 gik han saa til KOln for at studere Teol.,

og der blev ban Baccalaureus. 1513 blev han
kaldet til Skolen 1 Bern, og der aabnede der
sig en stor Vlrksomhed for den beskedne og
i mange Henseender mangelfuldt forberedte

unge Mand. Han blev valgt til Kapellan for

et af Byens Laug, til gejstl. Notar og » Heifer

«

hos Thomas Wyttenbach ved St. Vincentius-
Domen; Wyttenbach viste ham, som tidligere

Zwingli og Leo Jud, til den hi. Skrift. 1521
lserte han Zwingli at kende. 1519 var han
bleven Prsest; 1520 blev han Wyttenbachs
Efterfalger som Korherre og Pnest. Nu be-

gyndte han i Luthers Spor at pnedike om de
10 Bud og Evangeliet og udlagde navnlig
Matthseos-Evangeliet. I Bern dannedes der en
evangelisk sindet Kreds, som talte mange Med-
lemmer baade af det store Raad og af Borger-
skabet i sin Midte. Men der maerkedes efter

1522 ogsaa Modstand, og 1523 sogte det rom.-
kat. Parti at standse den refbrmatoriske Be-
vsegelse, og B. H. blev anklaget for forskelligt.

Flere af hans Meningsfseller maatte forlade Bern,

og sidst paa Aaret 1524 var han Ref.s eneste
Talsraand i Byen. Gendeberne voldte ogsaa ham
mange Vanskeligbeder, men Zwingli og Zurich-
erne styrkede ham paa alle Maader. I Julen 1525
herte han op med at hese Messe, men lagde saa
meget desto sterre Kraft paa sin Pnedikegerning.
1526 blev B. H. stevnet til Baden for at aflaegge

Regnskab for sin Tjeneste, og der disputerede han
med Eck. Da han kom bjem fraSamtalen i Baden,
blev han spurgt, om han fremdeles vilde laese

Messe. Han svarede nej paa dette Spargsmaal
og sagde, at han heist vilde rejse sin Vej.

Korherre-Pnebenden blev da taget fra ham,
men han fik Pnestelan paa anden Maade, og
Ref. udbredte sig. 1527 fik ban i Franz Kolb
en ny Medksemper, og 1528 holdtes i Bern
den nuerkelige Sanitate (Jan. 1528), som fik saa
stor Betydning for Ref. i Schweiz (I, 271).

7. Febr. 1528 ndkom der et Reformations-Edikt,
1 hvis Affattelse B. H. bar haft vanentlig Del,
og i den felgende Tid virkede han for Rets
Beftestelse i Byen og paa Landet. 1530 var
han i Solothurn, hvor hans Forsag paa at ind-
fore Ref. medte sterk Modstand. Under Kap-
peler-Krigen (se Art Zwingli) segte ban for-

gteves at mtegle. Derved kom han i et spasndt
Forhold til Kolb og andre Venner. 1532 blev
han valgt til Dekan for Berner-Kapitlet; 25.

Febr. 1536 dede han. Han bar Ikke efterladt

sig Skrifter (Pestalozzi, B. H., Elberfeld 1861).

Bailer, von. 1) Albrecht von H., natur-
kyndig og kr. Apologet. Naar denne beremte
Anatom og Fysioiog neevnes her, er det ikke
hans store Betydning for den medicinske VI-
denskab, der skal fremhseves, men hans Vlrk-
somhed som kr. Apologet, der ikke mindre
htedrer hans Minde. H. tilherer en gammel,
anset Schweizerfamllie og blev fodt i Bern
1708. Efter omfattende naturvidenskabelige
Studier i Leiden og Paris vendte han 1729
tilbage til sin Fedeby og gjorde sig bekendt
som udmerket Botaniker og Digter og var
tillige Lterer i Anatoml. 1736 blev han kaldet
til det nyoprettede Universitet i GOttingen som
Professor i Anatomi, Kemi og Botanik. I 17
Aar virkede han her med Berammelse ; da drev
Hjeravd ham 1753 tilbage til Schweiz, hvor
han fortsatte sine videnskabelige Arbejder og
tillige tog Del i det politiske Liv. Han dede
i Bern 1777. I Forbindelse med dyb Religle-

sltet besad han en levende Trang til inderlig

Erkendelse af den bibelske Sandhed. I sine
»Breve om Aabenbaringens vigtigste Sandheder«,
1772 (paany udg. af Auberlen 1858; overs, paa
Dansk 1774 af H. J. Birch) bekender han varmt
Troen paa Kristus som Guds Son; ligesaa i

sine »Breve over nogle endnu levende Fri-

feenkeres Indvendinger mod den kr. Religion*,
1775 (overs, paa Dansk 1777—80 af E. Werdel).
Igennem alle hans Digte gaar en dyb, ssedelig

Alvor. Gennemlevede Sorger og nedbrudt Hel-
bred have belt igennem givet dem en Vemods-
tone; de vandt stort Bifald og blev oversatte

i adskillige Sprog. I bunden Stll behandlede
han ogsaa >det ondes Oprindelsec (overs, i

danske Vers af N. K. Bredal). En Ven af ham
udgav efter hans Dod >Tagebuch seiner Beob-
achtungen fiber Scbriftstellen und fiber sich

selbst< (2 Bd. 1787). Ved denne Dagbog op-
lader ban Deseren sit Indre og giver lndblik
i et Hjerte, der ksemper efter Gud. — Digteren
J. Baggesens 1. Hustru var en Datterdatter af
H. (C. Baggesen, A. von H. als Christ und Apo-
loget, 1865; Gfider, A. v. H. als Christ, 1878).— 2) Karl Ladvig von H., Statsekonom og
Konvertit, forriges Sennesen, blev fedt I Bern
1768 af reforraerte Forseldre. Uden at have
besagt noget Universitet kom han 1795 som
Sekretcr ind i Berner-Regeringen. Han hadede
Revolutionen i alle dens Former og lagde hverken
i Tale eller Skrift Skjul paa sin Opfattelse. Da
derfor den garale Statsordning omstyrtedes
1798, maatte han forlade sit Ftedreland og gik

i esterrigsk Tjeneste. Han Iedsagede Erke-
hertug Karl i forskellige Felttog og beklsedte

en Sekretarpost til 1806. Da den franske Her
ntermede sig, flygtede ban til Kroatien og blev

d6r til Presbnrger-Freden var sluttet. Efterat
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Forholdene i Schweiz rare reorganiserede, blev

han Professor i Retslsere i Bern og flk Ssede

i Kanton Berns Raad fra 1814. Snart efter

begyndte han Udglvelsen af sit Llvs Hoved-
vasrk >Restauration der Staatsvrissenschaft<

(4 Bd., 1816—20; senere omarbejdet og for-

aget Here Gange), hvis Grundtanke er, at al

Frelse afhtenger af Regeringernes absolute Herre-
demme og Undersaatternes ubetingede Lydig-

bed; det er Idealet fra Stuarternes og Ludvig
XIV'sTid: Kongemagtens droit divin. Alt, hvad
der i mindste Maade baerer Spor af Revolu-
tion, er af det onde. Ved saadanne Anskuelser,

og da ban tilmed hemmeligt intrigerede for

Jesuiteme, kom han i heftig Strid med det

evrige Raad og blev frataget sit Stede 1 Rege-
ringen. Han havde i flere Aar skjult tllhart

Romerkirken ; nu, 1820, aflagde han offentligt

tin Bekendelse og segte at retfasrdiggere sit

Skridt ved et aabent Brev til sin Famille.

Dette >Brev< (1821) vakte umaadellg Opsigt og
blev trykt mindst 50 Gange 1 forskellige Sprog.

Han drog derefter til Paris og flk 1825 An-
ssettelse i Udenrigsministeriet Ved Jullrevolu-

tionen maatte han atter forlade Frankrig og
bosatte sig i Solothum, hvor han dode 20. Maj
1854, stadig litenert og politisk optaget i kras
reaktionaer Retning. Hans Stridsskrifters Antal
er betydeligt; da Lamennais 1834 udsendte sin

>Paroles d'un Croyant« medte H. med et Mod-
skrift >Satan og Revolutionen<. I 1847 rettede

han Opfordring til Kongen af Preussen om
ikke at opgive sin Enevaelde ligeoverfor det
fremtraengende Demokrati. Paa Frimurerne
var han meget forbitret, og Kilden til Tidens
sociale Ned saa han ene i de konstitutionelle

Forfotninger. Hans Livsgerning er et afmaegtlgt

Forseg paa at genopvtekke en svunden Tid
fra de dede. A. J.

Hailing, Honoratns, Praest, £ 14. Nov. 1819.

teol. Hand. 1843. I 1847 blev han pers. Kap.
i Aker. Det Kendskab han her fik til Arbejder-
befolkningen i Kristianias Udkanter, bragte

ham til at vie den et opofrende Arbejde. En
Fragt heraf var den af ham stiftede Arbejder-

forening >Enerhaugens Samfandc (1850), som
endnu bestaar. Lejlighed til helt at ofre sig

for Arbejdersagen fik han, da han 1850 blev
Rejsepraedikant for Arbejderne ved Jernbane-
anlsegget til Eidsvold, og da han 1854 fik Sti-

pendium for at virke som Afholdsagent. Den
samtidige >Thraniterbevaegelse< beredte ham
mange Vanskeligheder, men formaaede dog ikke
at lamme hans Indflydelse blandt Arbejder-
klassen. 1855 blev han Gamisonsprest ved
Karl-Johansviern, 1864 Spr. til Lorn, 1871 Provst
i nordre Gudbrandsdalen og 1875 Spr. til estre

Aker. Tog Afsked 1886 og dede 9. April 1886.

Han grundlagde 1848 Sendagsbladet >For fattig

og rigc, som endnu ndkommer, og var dets
Redakter til 1853. Af bans Beger, mest Op-
byggelsesskrifter, ntevne vi »En liden Postille

for Bern« (1846). A. B.
Hallooes i Neh. 10, 25 [24], egenUig Navnet

Lohes med Artiklen ha, en jedlsk Famille, der
deltog i Pagtsfornyelsen under Nehemja. En
Mand Sallum af samme Famille nsevnes Neh.
3, 12 ved Murenes Istandsaettelse. L. G.

Hallatrem, Carl Erik, f. i Lofta i Oster-

gotland 3. Okt 1786, Student i Upsaia 1803,

Mag. phil. 1809, Prsest 1817, s. A. Spr. i Ed
og Eds Kapel i Linkopings Stlft, 1825 Kon-
traktsprovst, 1841 Biskop i Visby, 1845 Dr.
theol. Som Medlem af Prssstestanden paa ad-
skiilige Rigsdage fra 1823 ned han stor An-
seelse for sin Selvstsendighed, Retfaerdighed og
Ftedrelandskaerlighed. Da han havde arvet en
stor Formue, som han siden selv havde for-

eget, tog han paa Grand af Alder og tiltagende
Sygelighed Afsked fra Bispeembedet 1858 og
bosatte sig i Vestervik, hvor han dede 22. Dec.
1861. O. A.
Halmstad i Provinsen Halland, forben under

Lunds Bispestol, havde, som det fremgaar af
Kong Frederik I's Donationsbrev til Magistrat
og Borgerskab, 4 Klostre : 1) Dominikaner- eller
Sortebredreklostret. Det var sikkert dettes
Prior, som 1264 af Pave Urban IV blev be-
myndiget til, sammen med Subprioren for Lunds
Dominikanere, at modtage iErkebiskop Jakob
Erlandsens Abdikatlon. 2) St. Anna Kloster,

uvist af hvilken Orden, forekommer i Dona-
tionsbrev fra Aar 1430. 3) St. Katharina Kloster
(Orden ligeledes uvis) forekommer i to Dona-
tionsbreve af 1454 og 1469. 4) Franslskaner-
elier Graabredreklostret, stiftet af Kong Hans
1512. 1531 overtalte den af Borgerskabet an-
tagne Stadspraedikant, Johan Hammingsdyng,
Byens Borgere til at bemssgtlge sig Klostret,

efter at i hans Naervaerelse Munken Sefren Ja-
kobsen i en Prsediken havde forsvaret de 3
Munkelefter, som Hr. Johan i Forvejen i en
Disputats med Guardianen Mads Madsen havde
angrebet haardt. Det lykkedes imidlertid en
Borger at udvirke, at 6 af Bredrene maatte
blive tilbage og leve af Almisse, mod at de
afholdt sig fra Prsediken, Messebesning og
Skriftemaal. Men da Sefren efter nogen Tids
Forleb dristede sig til at modtage Skriftemaal,
maatte ogsaa dlsse tilbageblevne forlade Klo-
stret, som 1532 ved ovennsevnte kgi. Brev blev
givet til Byen. O. A.

Halated Kloster, af Benediktiner-Ordenen, i

Laalands Nerreherred, o. 6 Km. N0. for Nak-
skov, blev stiftet o. 1284. En Del af Godset
havde tilhert Erik Plovpennings Datter Juta,
men at hun har stiftet Klostret, er uvist Det
nsevnes ferste Gang 1305. 1332 blev Liget af
Christoffer lis Sen, Erik, bisat i Klosterkirken,
hvor der laestes Dedsmesser over det, indtil

det flyttedes til Sore. 1510 blev Klostret af-

brsendt af Lubeckerne. Endnu paa denne Tid
styredes det af en Prior, men o. 1520 blev det,

maaske efter Genopferelsen, ophejet til et

Abbedi. 1538 blev det Kronlen, og fra 1588
var det i et lsengere Tidsrum henlagt under
Enkedronningernes Livgeding. 1719 fik Baron
J. Juel-Vind det i Mageskifte lmod Baroniet
Juellinge paa Sjselland, og 1721 ophejedes det
til et Baroni af samme Navn. Klosterkirken

er nu Sognekirke for Halsted Sogn. Kun den
sydlige Laenge af selve Klostret er endnu be-
varet S. M. G.
Ham (Cham, Kham, Xap), en af Noahs 3

Senner. Nsevnes i Kildeskriftet P stedse mellem
Sem og Jafet (1 Mos. 5, 32. 6, 10. 7, 13. 10, \\
9, 18 a og 19 regnes af Kautzsch ogaaa til P,

men henferes af de fleste nyere til J som
dennes Indledning til Noabsennernes Gene-
alogi i 10 Kap., hvor V. 8—19. 21. 24—30 er
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af J. Det er et Spergsmaal, om der i 9,. 24
opriodelig er ment Noahs Sen i egentlig Be-

tydning. I Kap. 10 ere Noahs Senner Stamfedre
til de 3 Grene, hvori de bibelske Forfattere

dele den gamle Verdens Folkeslag. Fra H.
Dedstamme saaledes (10, 6) de sydlige Folk:
Kns (iEtioperneX Misraim (jEgypterne), Put (Ll-

byerne) og Kana'an (baade i snevrere og videre

Betydning). — 1 Kron. 4, 40 nsevnes en bamitisk
(kana'ansisk) Befolkning i det sydligste af Ka-
na'an i Nerheden af Gerar (LXX), hvem Simeons
Stamme fratog deres Boliger; og i nogle yngre
Psalmer (Ps. 78, 51. 105, 23. 27. 106, 22) kaldes

JEgypten Landet Ham eller H.s Land. Det er

ovist, om iEgyptens indfedte Navn Kem, koptisk

Kerne, Khemi (>det sorte«, saaledes kaldet efter

Deltaets sorte Jordbnnd) har noget bermed at

gore, og om det ikke snarere betyder >det

vannec Sydland af en Rod med kh, at vtere

vann (segypt. Guddom Khem). L. G.

Ham (med egentlig »H«lyd, etymologisk for-

skelligt fra det foregaaende) er i 1 Mos. 14, 5

Susiternes (sandsynligvis = Samsummiternes,
5 Mos. 2, 20) Hjem, hvor Kedorlaomer slog dem;
formodes at vtere det samme som Ammonl-
ternes senere Hovedstad, Rabbat-ammon. L. G.

Haman, everste Minister hos Kong Xerxes;
bekendt fra Esters Bog (3, 1 osv.) som Jedernes
bitrc Fjeode, der af Forbitrelse over Jaden
Mardokajs Adfaerd udvirkede en Befaling fra

Kongcn om at udrydde Jederne den 13. Adar.
Ved Dronning Esters Hjselp blev Ulykken af-

veodt, og H. selv blev htengt paa den 50 Alen
hflje Mast, ban havde tilUenkt Mardokaj. H.
bar Est 3, 1. 10 o. D. St Tilnavnet >Agagiten«,

der ikke forekommer i LXX, som i Stedet for

3, 1 o. a. St har Bovyaios (Storpraler?) og i

9, 24 (16, 10) »Makedoneren«. Dette sidste

skal formodentlig betegne ham som Rigsfjende,

ogdet farste som jedefjendsk, som Efterkommer
af Amalekiternes Konge Agag (1 Sam. 15); Be-
tegnelsen staar da i Modssetning til, at Mar-
dokaj, H.s Overvinder, nedstammede fra Kis,

Sauls Fader. Paa Purimsfesten testes foruden
Esters Bog ogsaa Lovens Forbandelser af Amale-
kiterne (2 Mos. 17, 14 f. ; 5 Mos. 25, 17 f.). Jensen
udleder Navnet H. fra en elamitisk Gud, Hum-
man eller Humban. L. G.

Hamann, Johann Georg, var f. i Konigs-
berg 27. Aug. 1730. Efter en uregelmtessig

Skoleundervisning gik han til Universitetet

1746, studerte ferst Teol., men opgav dette

Stadium, baade fordi han stammede, og fordi

ban felte Ulyst til den gejstlige Stand. Efter
et kortvarigt Studium af Retsvidenskab vendte
han sig til det, som havde hans starste Inte-

rest, den klassiske Oldtids Skrifter og i det
hele skenliteraere Vserker fra seldre og nyere
Tld, idet han forsvarede sin Opglven af ethvert

Bredstudium med de Ord, at han >hellere

vilde vsre en Martyr end en Musernes Leje-
nendc. 1751 forlod ban Universitetet og blev
HasUerer, indtil han, trset af Skolevirksom-
heden, vendte sin Interesse til Handelsviden-
skaben. Sin Overssettelse af et herhen herende
Verk ledsagede han med Anmserkninger, som
tfdnede om Skarpsindighed og et vidt ogfrit Syn.
Af Bere Handelshuse i Riga blev det ham derfor
overdraget i London at virke for et merkantilt
Formaal. Men her led han store Skuflelser

Kiikfr-Ukafaw for Nordaa. .

og udrettede intet. Dog betegner denne Rejse
et Vendepunkt i hans Livs Udvikling. Gennem
ekonomisk Ned lededes han ind i ssedelige For-
vildelser, som syntes at skulle edelsegge de
sedle Kraefter. Da grebes han af Anger og be-
gyndte at bede til Gud. Blbelen blev ham nu
kter som ingen anden Bog. Den lyste ham
(rem gennem >Selverkendelsens HelvedfarU til

>den guddommelige Kterligheds Hemmelighedc.
Kommen tilbage 1759, hengav H. sig med al

sin Kraft til Studier. Han tilegnede sig en
Fylde af Kundskaber fra den mskl. Videns for-

skellige Egne og udfoldede nu ogsaa en riglitener

Virksomhed. Men han levede under ekonomisk
Tryk i underordnede Stillinger og blev tilsidst

Pakhusforvalter. Lysere blev hans sidste Aar.
Fyrstinde Gallitzin (S. 163) var ved hans Skrifter

bleven vundet for den kr. Tro. H. blev draget
ind i den Kreds af aandfulde, for Krdm.s Sag
begejstrede Mend, som havde samlet sig om
Fyrstinden i Munster, men allerede snart efter,

20. Juni 1788, afgik han ved Daden. Ferst
begravet i Fyrstinde G.s Have, blev hans Ben
senere flyttet til Monsters Kirkegaard, og et

Monument rejst over ham af Kong Frederik
Wilhelm IV.

H var et sjeldent udrustet Menneske, en
rig Natur, men med mserkelige Modsetnlnger.
Det viser sig i hans Liv, naar han, den kr.

Apologet, indtrseder i et >Samvittighedsiegte-

skab< med sin Faders Tjenestepige. Men ogsaa
hans Skrifter viser en urolig, gserende Aand.
Hans ledende Grundtanke er den fuldkomne
Ophsevelse af alle ModsaetDinger. Det er ogsaa
H.s store Fortjeneste at have segt at forlige

det, som i hin Tid stilledes fjendtlig op mod
hinanden, det kr. og mskl. Idet han i Luthers
Aand har trsengt dybt ind i den hi. Skrift,

viser han hen til Kristns som den, i hvem
Livets dybe Sandhed, omnia dioina it Humana
omnia, kommer til Aabenbarelse. Ud fra dette

Standpunkt ksempede han mod Oplysnings-
filos.s Mffind. Men hans Tanker arbejdedes
ikke sammen til Enhed og Harmonl. Han
selv kalder sin Stil >Wurst- und Heuschre-
ckenstil<. Ikke ved klar sammenheengende An-
skuelse har han virket, men ved en Rlgdom
af aandfulde Tanker, kun tilgaengelige for den,
som tnenger igennem den haarde Skal. Ufor-
staaelig for Msngden, hyldedes han som >Nor-
dens Magus < af Tidens sterste Aander, som
Goethe, Jakobi og fremfor alt Herder, som har
modtaget rige Impulser fra ham. H.s vigtigste

Skrifter ere: >Gedanken fiber melnen Lebens-
lauf«, >Sokratische Denkwurdigkeiten<, >GoI-

gatha und Scheblimini<. Samlet Udg. af H.s

Skr. ved F. Roth, 8 Bd., Berlin 1821 f.; Gilde-

raeister, H.s Leben und Schr., 5 Bd., Gotha 1857
—68, 6. Bd. 1873: Hamann-Studien. C. B.
Hamar, Kebstad ved Mjesen og den sterste

By paa Oplandene, var i Middelalderen kun
en liden Flekke, bvis Betydning skyldtes Bi-

skoppens Residens der. H. Bispestol oprettedes
1152 under Kardinal Nicolans Brekspeares Op-
hold i Norge. Samtidig oprettedes Domkapitlet,
og lagdes Grunden til Domkirken. Denne
havde ved Reformatlonen 10 Altre og 18 Pne-
bender. Foruden Domkirken fandtes der af
kirkelige Bygninger, Bispegaard, Skole, Kom-
munegaard, et Par Kannikegaarde, et Domini-
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kanerkloster samt et Hospital med Kapel.

Ved ReformaUonen blev H. Blspedemme for-

enet med Oslo til Akershus Stift. Ved Byens
fadtagelse af Svenskerne 1567 blev den allerede

forfaldne Domklrke yderligere adelagt; fra

Slntnlngen af 17. Aarh. bar den veeret en Rnin.
Skolen flyttedes til Vang 1572. — I 1848
grandlagdes Kebstaden Hamar, og i 1864 blev

den atter Stedet for en egen Biskop over Hamar
Stlft (Hedemarkens og Kristians Amter).

Katolske Bisper: Arnald, tidligere Biskop
paa Grenland; Orm; Ragnar; Thorer o. 1189
—97; Ivar 1197—1221; Halvard 1221—31;
Paal 1252—51; Peder 1253—60; Gilbert 1263
—77; Tborfinn 1278, landflygtig 1282, d. 1285;
Jernnd 1286—88 (vErkebiskop 1288—1309);
Thorstein 1288—1305; Ingjald 1305—14; Bo-
tolf1314—20; Halvard 1320—49; Haavard 1350
—o. 63; Magnus 1364—80; Slgvard 1382—
1418; Arnbjern o. 1419, d. efter 1430; Peder
nasvnes mellem 1434 og 40; Gunnar Thorgards-m o. 1441, d. efter 22. Marts 1471; Karl

Slgurdssen var Biskop 1478, d. 1487; Herman
Thrugelssen 1488, d. o. 1503; Karl Jonssen
1504, nengslet 1508, d. 1512; Mogens Laurits-

sen o. 1512, afsat 1537, d. 1542. — Luth.
Biskopper: H. O. Folkestad 1864—87, d.

89; A. M. Hille siden 1887. A. B.
Hamat, bekendt By i Syrten (>det store H.<

Am. 6, 2) ved Orontesfloden, o. 30 geogr. Mile

N. for Dan (Lais), endnn en betydelig Stad
paa 60,000 Indb., beremt for sine msgtlge
Vandvawker, der fere Flodens Vand op til

Hejderae, bvorpaa Byen ligger. Til Landom-
raadets Kornrigdom bentydes 2 Kren. 8, 4.

H. var kana'anteisk i vldere Forstand (1 Mos.
10, 18). Hvor langt Riget H. strakte sig mod
Syd, er ubekendt, i alt Fald til Ribla (2 Kong.
23, 83). >Indgangen til H.«, der ofte narvnes

som Nordgnensen for Israels Land (f. E. 4 Mos.
13, 21. 34, 8; Josva 13, 6; 1 Kong. 8, 65; Am.
6, 14), er sandsynligvis Mundingen af Passet
mellem Libanon og Antilibanos, lidt N. for

Rebob og Dan, bvorfra Vejen gennem Kele-
syrien forte til Riget og Byen H. Kong To'u
af H. traadte i venskabeligt Forbold til David
efter dennes Sejre over den nuegtige Hadadeser
af Soba, der havde vasret To'n en farlig Nabo
(2 Sam. 8, 9. 10; 1 Kren. 18, 9. 10). Ifelge

2 Kren. 8, 3 har Salomo undertvunget H. og
bygget Forraadsstasder i dets Land (V. 4).

H. kaldes her Hamat-soba, en ikke ganske
War Betegnelse, der synes at udtrykke en vis

Afluengighed af Soba i Kelesyrien. Derefter maa
H. have frigjort sig fra Israel; under Salma-
nassar II af Assyrien deltog ogsaa dets Konge
Irbnlina i de vestasiatiske Staters forgieves

Koalition mod Assyrerne (854). Under Jero-

boam II af Israel (783—43) var atter H. eller

Dele deraf under israelitisk Hejhed (2 Kong.
14, 25—28). Efter denne Konges Ded be-
gyndte Israels Riges Oplesning, og H. har da
atter gjort sig frl, men blev hurtig skatskyldigt

til Tiglat-pilesar og derefter grundig edeiagt

af Sargon (720), som befolkede det med 4300
Assyrer. Jes. 11, 11 omtales israelltiske Exu-
binter i H.; 2 Kong. 17, 24. SO omvendt Kolo-
nister fra H. i det forhenvasrende Israel. 2 Kong.
19, 13 og Jes. 10, 9 slgtes til Sargons Erob-
ring. Jvfr. yderligere Am. 6, 2; Jer. 49, 23;

Sak. 9, 2; Hes. 47, 16. 17. Under Sefcukiderae

kaldtesH. Eplfaneia (til /Ere for AnUokos IV
Eplfanes), men det ganrie Nam (1 Male 12, 25>
holdt sig og er den nuvaerende Bys (Haml).

En Del af Befolkningen er kr. L. G.

Hamberg, Tbeodor, sv. Missionser i Kina, f.

i Stockholm 1819. Var en Tid Bogholder paa
et sterre Handelskontor i Stockholm, uddan-
nedes derefter med Understettelse af >Svenaka
Mlssionssallskapetc paa Basels Missionsinstttnt

og Universitet 1844—46. Efter sin Ordina-
tion 1846 udgik han som Missionser for det

Baselske Missionsselskab til Kina, idet han dog
stadig blev understettet af >Sv. Missions**!]-

skapc I Kina virkede han fra 1847 til sin

Ded. Han opholdt sig font i Hongkong, siden

en Tid 1 Tungfo, ca. 16 Semll fra Hongkong,
og tilsidst i Pnkak, 3 a 4 Timers Vej fra

Tungfo i det indre af Provinsen Luanglung.
Dreven af stor Nidkasrhed og i Besiddelsc af
et overordentligt Sprogtalent kunde H. se sit

Arbejde krones med forholdsvis stor Fremgang,
men han gjorde ogsaa smertelige Erfaringer

om Kinesernes Upaalidelighed og navnlig om
den Mangel paa Grundighed, som pnegede den
Mlssionsmetode, der anvendtes af hans aeldre

Medarbejder, den tyske Missioned- Gutzlaff (S.

313). Gutzlaff vilde ved Hjadp af en saakaldt
>Evangellsk Forening for Kinac, som vvsentlig
bestod af indfedte Kristne, i en Fart udbrede
Evangellet over alle Kinas Provinser gennem
vandrende indfedte Pnedikanter. H., sefo under
Gutzlafts Besag i Enropa forestod den narrate For-
ening, indsaa imidlertld snart Nedvendigheden af
sterre Grundighed, tilvejebragt ved Skoleunder-
visning og virkelig Menighedsdannelse, i For-
blndeise med neje Prevelse af de Indfedte ved
deres Antagelse til Evangelister. Saaledes for-

mindskedes ved H.s Indflydelse de indfedte
Prasdikanters Antal fra 120 i 1849 til 15 i 1852.
H. kunde derfor i dette Spergsmaal ikke und-
gaa at trade i Opposition til Gutzlaff. H.,

som Missionens Venner havde sat store For-
haabninger til, dede af Dysenteri i Hongkong
allerede 1854. — Han efterlod en for Missionen
vlgtlg Ordbog over Hakka-Dialekten. Han har
ogsaa forfattet Report regarding the Chinese
Miuion at Hongkong (1851) samt The Chinese
Rebel-chief Hung-Sin-Tsuen and the Origin of
the Insurrection in China (udkom efter hans
Ded). Hj. D.
Hamberger, Julius, tysk Teosof, fedtes i

Gotha 4. Aug. 1801, gik i Skole i Munchen, stn-
derede Teol. i Erlangen og blev 1828 Religions-

Uerer for Kadetkorpset i Munchen. Der kom
han under Schellings Indflydelse, og gennem
Franz Hoffmann i Forbindeise med Baader
(I, 188), der viste ham til J. Bfthme (I, 4S3>
1836 udgav han sit ferste sterre Vserk, >Gott
und seine Offenbarungen in Natur nnd Gesch.«
(2. Opl. 1882). Sin teosoflske Grundansknelse
segte han ogsaa at gore tilgsngellg for Skolerne
ved en Lerebog i den kr. Religion (1839; sidste
Udg. 1877 under Titlen .Die bibl. Wahrhett
in ihrer Harmonie mit Natur und Gescbuc)
1844 udgav han en Fremstllling af J. Bohmes
Filosofi; senere udgav han Oetingers »Scibst-
biographie< (1845) og .Bibl. Worterbuch* (1849)
og en Overs, af Oetingers Theologia ex idea
vita dedueta (1852). Desuden har han udghret
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Tauten Pnedlkcner (18M) og >Sthnmen ana
dem HetUgtam der ehrlstl. Mystik and Theo-
sophiec (I—II, 1867). Hans stdste storre V»rk
var en Monografl am den himmelske Legem-
lighed (Phgtlca taera 1869). Under Titlen
>Christentum and moderne Kaltar< (I—III,

W65—75) ndkom 3 Samlinger af nana for-

skeHige mindre Skrifter. Han dede 5. Aug.
1885. Han bar beskrevet sit Lhr i •Erinne-
rungen ans meinem Leben<.
HaaabraMS, Jonas, sv. Orientalist, f. i Nov.

1588 i Hamre i Bollnas Sogn i Helsingland,

Student i Upsala 1608, begav sig 1611 tU Greifs-

wald, hvor ban blev promoveret til Mag., vendte
tilbage til Upsala 1614 og blev pnesteviet der
s. A. Senere tilbragte ban atter adskillige Aar
i Udlandet, Ilk 1636 Tilbnd om et Professorat

i Upsala, men foretrak at besege Rom og Paris.

Ved bans Anstrengelse indrettedes i den sv.

Ministers Has i Upsala et Kapel for sv. lutb.

Gndstjeneste, som aabnedes 1. Dec. 1626. 1630
blev ban Feltsnperintendent ved den sv. Han:

i Tyskland, men vendte for Guataf II Adolft

Dad tilbage til Paris, bvor ban blev ekstraord.

Prof, i de orientalske Sprog og Medarbejder
ved den Polyglotbibelndgave, som blev redigeret

af Parlamentsadvokat le Jay (trykt 1633— 45).

1636 blev ban udnaevnt til Legationspnest bos
Hugo Grotios, davierende sv. Ambassador. I

dennes Has pnedikede ban bver Helligdags

Formiddag, medens en reformert Pnest, M. d'Or,

pnedikede om Eftermiddagen. En Lserestrid,

som udbrod mellem de to Pnedikanter, frem-
kaldte en heftig Strid ogsaa mellem H. og Gro-
tios. Forevrigt maa H. have vsret Grotlus til

stor Nytte, da denne udarbejdede sine An-
mjerkninger til G. T. 1638 rekommenderedes
ban af yErkebiskop Panlinns bos Axel Oxen-
stjerna til et teologisk Professorat, men blev

desnagtet boende i Paris. 1656 biev nan ud-

naevnt til Dr. juris canonici. Skent ban havde
erbvervet sig en ikke ubetydellg Formne, kom
ban ved altfor stor Hjtelpsomhed mod Lands-
mend, som studerede i Paris, i en uheldig

okonomlsk Stilling. Hans Kreditorer lagde Be-

slag paa bans fortrinlige Bibliotek og fratog

ham bans Mebler og Kheder m. m. Tilsidst

blev nan 1658 fengslet paa Grand af Geld,
og medens en Del af de unge Herrer (Johan
Ekeblad m. D.), som ban havde anderstettet,

levede ved Hoffet i Sverig i Fornejelser og Ad-
spredelser, sad den gamle Videnskabsmand i

mangeaaiigt Ftengsel, hvoraf han font befriedes

— efter Sigende ved Karl XI's Indskriden, kort

for sin Dad, som synes at v»re indtrnffen 1671.

Blandt hans Skrifter kan ntevnes en bebraisk

Grammatik(1618X en Lsrebog 1 Dogmatik (1620),

og forskellige Oversaettelser. O. A.

Hamburg. Den forste Kirke i Hamburg, der

blev indviet af Biskop Amalarins af Trier, maa
vsere bygget efter 804, Amalarius's TUtnedelses-

aar. Efter Amalarius's Tid stodPnesten Heridac
i Spidsen for Missionen i de Egne. Under Ludvlg
den fromme blev H.'s Omraade delt mellem
Bremen og Verden, og 831 blev Ansgar jErke-

biskop i H. (I, 101). 845 blev Byen edelagt

af Normannerne; 2 Aar senere blev H. delt

mellem Bremen og Verden. 849 blev Stiftet

H. genoprettet, men font 864 blev dets For-

bold ordnede ved en Bulle af Nicolans I. Ved

denne Bulle blev H. forenet mod Bremen som
et iErkestift, og Koms Overhajhed afvistas.

Dette gav Anledning til lange Stridlgheder
(Dehio, Gescb. des EB H.-Bremen, I—II, Ber-
lin 1878; Hauek, Kgeseb. Deutsehlands, I—It).

H.s rom.-kat Biskopper vare: Ansgar 831— 66;
Rimbert 866—888; Adalgar 888—909; Hoger
909—915; Reginvard 916—918; Hunt 918—
936; Adaldag 936—988; Liavixo I 988—1003;
Unvan 1013—29; Liavizo II 1029—32; Her-
mann 1032—36; Alebrand-Beselin 1035—43;
Adalbert 1043—72; Liemar 1072—1101 ; Hum-
bert 1101—04; Frederik 1104—23; Adalbero
1123—48; Hartvig I 1148—68; Baldevin I 1168
—78; Bertold 1178—79; Siegfried 1179—84;
Hartvig II 1186—1207; Burkard I 1207; Ger-
hard I 1210—19; Gerhard II 1219—58; Hilde-
baldl269—73; Gislebert 1274—1306; HenrikI
1307; Johan I 1310—27; Burkard II 1327—44;
Otto I 1345—48; Gotfred 1348—60; Albert
1360—95; Otto II 1395—1406; Johan II 1406
—21; NikolaJ 1421-37; Baldevin II 1437—42;
Gerhard III 1442—63; Henrik II 1463—96;
Johan III 1496—1611; Chrlstoph 1612—58.

Ref. fandt tidlig Indgang i H. 1528 bestemte
Raadet sig for Evangeliet og indkaldte Bngen-
hagen, der 1529 gav Byen en Kirkeordning(paany
udg. 1885 af Bertheau). Den blev godkendt 1 531

,

og denned var H. en evang.-luth. By. 1 de 2
folgende Aarhondreder var H. en Borg for den
rene Lutherdom. Der samledes Modstanderne
af Augsburger-Interimet; 1560 fik H. sit Cor-
pus docirina, 1677 blev Konkordieformlen ved-
taget I det 17. og 18. Aarh. var H. ogsaa
HJemsted for mange bekendte og fremragende
M»nd (Filip Nieolai, Paul Fleming, Fr. Mayer,
Melchior G6se, Reimaros, Basedow, Campe,
Klopstock, Fr. Perthes). Jvfr. J. H. Hocker,
Bilder aus der Gesch. der Hamb. K. seit der
Ref. (Hamb. 1900).

Hamburger, Julius, Rabblner, fodtes i Bres-
lau 10. Nov. 1826, blev font Rabblner i Neu-
stadt-Pinne, siden Overrabbiner i Mecklenburg-
Strelitz, hvor han endnu virker. 1867 udgav
han >Geist der Agada<, 1870—1901 udkom
hans Hovedvserk >ReaJencyklopadle f. Bibel
and Talmud t (I—II og 6 Supplementhefter).
Desnden bar han udgivet mindre Afhandlinger,
Prsedikener osv.

Hamilton, Patrick, skotsk Adelsmand, f. o.

1500, tog 1520 Magistergraden i Paris, hvor ban
sandsynligvls lorte Luthers forste Skrifter at

kende, og 1523 i St Andrews. Paa Grand afden
Forfolgelse, som det skotske Parlament 1526
indledede med et Forbad mod Indforsel af
lutherske Skrifter, rejste han i Foraaret 1627
til Wittenberg, hvor han herte Luther og Me-
lanchtbon at kende. I Marburg traf ban de
engelske Reformatorer Tyndale og Frith, der
ligesom ban selv havde sluttet sig til Lather-
dommen. Efter et halvt Aan Fravsrelse vendte
han tilbage til Skotland, sgtede en adelig Dame
og blev maaske pnesteviet; men i Beg. af det
folgende Aar blev ban anklaget for 13 Rattlerier,

af hvilke de 7 angik Retterdlggereben, de
andre de rom. Lssrdomme om Bod, Skrifte-

maal, Skaersild o. llgn. Han fiutboldt de forste

og vilde kun tllbagekalde de sidste, hvis han
overbevlstes med gode Grande. Den serke-

biskoppellge Domstol erklKrede derpaa d. .29.
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Febr. 1528 alle Saetnlnger for ketterske, og
samme Dag blev H. braendt Det Trosmod,
hvormed han gik i Daden, gjorde et dybt Ind-

tryk paa Tilskuerne og vandt mange af dem
for Protestantismen (se Alesius, 1, 50). Det eneste

Skrift, han efterlod sig, Loci communes, I Reglen

kaldt Common Placet eller i Folkemunde Pa-
trick'* Pleat, er optaget i Knox's History of

the Reformation og i Foze's Acts and Monu-
ments; det indeholder en Fremstilling af Lseren

om Retfaerdiggarelsen naesten ordret efter N. T.

og bred en Bane for den protest Teologi i

England og Skotland (P. Lorimer, The Life of

P. H., London 1857). C. E. F.

Hammar, Hans Birger, f. 6. Sept. 1814 i

Landskrona; Student i Lund 1831, praesteviet

1837, fil. Magister 1838, Klokker i Norra R6-
rnm 1841—51, Sgpr. i Mjellby i Bleking 1851,

dad 25. April 1862. Medens H. var »Klokker-

prsest< i N. Rorum, gjorde han i flere Aar
Tjeaeste som Vlcepastor for Provsten P. G.

Ahnfelt i Bosarp. Denne skildrer ham i sine

>Studentminnen< som en allerede da >fuld-

rustet aandelig Stridsmand med en sUerkt

ndpraeget Indivldualitet, modig, tapper og ag-

gressiv<. Det kirkelige Spergsmaal sysselsatte

ham allerede dengang. »Ordets Frihed, For-

samlingsfrihed, og Samvlttighedens Ret, disse

tre, vare lidt efter lidt gaaet op for ham som
Stridens MaaN. Efter at han oprindelig havde
staaet under den schartauanske Skoles Indfiyd-

else, blev han siden sterkt paavirket af Krum-
macher, og da han senere stiftede Bekendtskab
med Palmers Homlletik, finder han til sin Gltede

denTeori, som svarede til hansegen >instinktive

Laerepraksis<. Med nidksr Virksomhed i Menig-
heden forenede han fortsatte teologiske Studier,

hvorpaa han aflagde Bevis, da han sagte en
Adjunktpost ved det teologiske Fakultet i Lund.
Han blev indstillet som Nr. 1 til denne Ad-
junktpost med en varm Anbefaling af da-

vaerende Professor, senere Biskop E. G. Bring,

som i ham ventede sig en kraftig Medhjaelper

ved Praesteuddannelsen. Men den som Nr. 2
indstillede davaerende Docent i Upsala, senere
yErkebiskop, A. N. Sundberg fik Posten. Efter

at vaere bleven Sgpr. i Mjellby optraeder H. som en
af den frikirkelige Bevaegelses Ledere i Lunds
Stift Paa de aarlige Meder i Vanneberga og 1

Kristiansstads Traktatselskab gjorde han sig

kraftigt gaeldende, udrustet som han var med
en sjtelden Evne til at styre. Han viste sig her
tillige som >den, der holdt igen, naar Bevsegelsen

var ved at antage en revolutionaer Karakterc

(Cavallin i Mindeskriftet ved Lunds Stifts Praeste-

made 1864). 1852—57 udgav han Maanedsskriftet

»Kyrkov&nnen < . I de skandinaviske Kirkemeder
i Kabenhavn 1857, Lund 1859 og Kristiania 1861
deltog han med stor Iver. >Forhandlingerne<
ved Medet 1 Lund ere redigerede og udgivne
af H. (1860). Naevnes bar ogsaa de Ord, han
ndtalte ved Kristianiamadets Slutning: >Det
svenske Folk vil Fred med Norge, Frihed i

Norge og Kaerlighed af Norge«. At det Ideal,

som H. straebte mod, ikke svarede til den Ret-

ning, som den frikirkelige Bevtegelse faktisk

tog, ses bedst af den aegte kirkelig pastorale

Virksomhed, han selv udevede som Sgpr. i det
vidtstrakte og folkerige Mjellby Pastorat Hvad
H., P. G. Ahnfelt og deres MeningsfeUer i Virke-

ligheden kssmpede for, var en Lasning af de
atramme, statskirkelige Baand og et friere Menig-
hedsliv paa Kirketroens og Folkelighedens Grand.
Den Opgave, de pegede paa, er i langt dybere
Betydning bleven optagen af Folkekirken end
af den nyevangelisk-frikirkelige Retning. O. A.
Hammarinns, Samuel Benedict!, f. i Ofvan-

sje Sogn i Gestrikland (Fedselsaar ubekendt).
Student i Upsala 1620, praesteviet 1629, Kom-
minister 1 Klara Menighed i Stockholm 1630,
fil. Magister i Upsala 1639, Rektor ved Stock-
holm* >Storskola< 1640, Hofprsedikant hos
Dronning Christina 1642, Overhofpraedikant
1647, Sognepraest i Klara s. A., 1649 tiUlge
Sognepraest i Bromma, senere ogsaa Kontrakts-
provst; Medlem af Rigsdagen 1643, 1650 og
1660. H. var bleven bekendt som en virksom
Skolemand og en Mand med stor Ordenssans,
men han synes tillige at have vsret heftig og
ubesindig. Saaledes paadrog han sig navnlig
den davaerende Pastor primarius, Emporagrius'ss,
Uvenskab, fordl han i JErkebiskoppens Ner-
vaerelse havde beskyldt ham for Mened. En
uventet Katastrofe indtraf, da H. i Aug. 1663
blev afsat fra sit Prsesteembede. Grunden
hertil var, at H., da en sindssyg Tjenestepige
i Bromma Praestegaard havde haengt sig, med
egen Haand havde skaaret hende ned, idet ban,
skant det var for sent, vilde redde hende. At
han havde besmittet sig ved at forrette Beddel-
tjeneste, vakte saa stort Anstad i Menigheden,
at Kirken den felgende Sondag var torn. Baade
ved verdslig og gejstlig Domstol blev han der-
efter domt til at have sit Embede forbrudt.
Af Regeringen fik han dog s. A. et >Forladelses-

og Beskaermelsesbrev< for sig selv, sin Hustm
og sine Bern, men sogte forgaeves Ansaettelse

som Praest. Han boede efter Afssettelsen i en
Gade paa Norrmalm, som efter ham fik Navnet
>Master Samuels grand «. H. dede i Begynd-
elsen af 1665 og blev begravet i Klara Kirke. O. A.
Hammat. 1. Stamfader til Rekabiterne og

til andre kenitiske Slaegter i det sydligste Joda
(1 Kren. 2, 55). — 2. By i Naftali SUmme,
(Josva 19, 35); sandsynligvis det samme som
Hammot-dor (Josva 21, 32) og Hammon (1 Kreu.
6, 61 [76]). Efter Navnets Betydning: >varme
Kilder<, utvivlsomt identisk med de beromte
varme Bade Vs Time Syd for Tiberias ved
Gennesaret-Seens Vestkyst, nu Hammam. L. G.
Hammedata eller Hamedata (persisk: den

af Maanen givne), Hamans Fader (Ester 3, 1.

10 osv.). L. O.
Hammer, Jargen, dansk Student, opholdtsig

i Begyndelsen af det 18. Aarh. som Husberer
i Kristiania, hvor han og to tyske Studenter,
Glusing og Funch, ved sin Prsediken fremkaldte
en pietistisk Bevaegelse, til Dels af svaermersk.

og separatistisk Art Kristianias davaerende
SUftsprovst, den strengt ortodokse og stats-

kirkelige Jakob Lodberg, hvilte imidlertid ikkc.

far han fik udvirket en kongelig Befaling af
11. Dec. 1706, ifelge hvilken Glusing skulde
landsforvises, medens de to andre skulde af-

svaerge sit >Kaetteri< og angive sine Tiltuengere
eller i modsat Fald ogsaa forlade Landet.
Glusing vides at have fjernet sig, og det samme
gjorde vistnok ogsaa Hammer og Funch. Om
Hammers senere Skaebne vides intet (Norsk
theol. Tidsskr., Ny Raekke, I, 196 f.> A. B.
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Hammerich, Peter Prederik Adolph, dsk
Kirkehistoriker, fedtes i Kbhvn 9. Aug. 1809.
1825 blev han Student, 1830 teol. Kand., og
1834 vandt han Magistergraden for en Af-
handling om Rirabert Derefter gjorde han en
omfattende Udenlandsrejse til Sverlg, det syd-
Uge Norge, Tyskland, Italien, Schweiz, England
og Skotland. Efter Hjemkomsten 1835 var han 1

nogle Aar Timelterer i Kbhvn, men 1839 blev han
Sognepnest 1 Stamp og Nebel Nord for Hol-
ding. Legemlig Skrabelighed nodte ham ferst

til at tage en Hjsslpepnest (Fr. Helveg), senere
til at sege sin Afsked (1843). Efter i nogen
Tid at have syslet med digterske Forsog og
historiske Stndier blev han (1845) 1. resid.

KapeUan ved Trinitatis Kirke i Kbhvn, og 1847—48 udgav han »Danmark i Valdemarernes
Tid«, det ferste Led i en Rtekke Skildringer
af Danmarks HIstorie (senere udkom >Danmark
under de 3 nord lake Rigers Foreningf og 'Dan-
mark under Adelsvselden<). Da Krigen ndbrad,
meldte H. sig som Feltpnest, men efter dens
Afslutning optog han atter Pnestegerningen i

Kbhvn, fortsatte sine historiske Stndier og tog Del
i det politiske Liv. 1846 havde han i Roskilde
Konvent fremsat Forslag til Udarbejdelsen af
en ny Psalmebog, og han var Medlem af den
KomiU, der tilsidst forte Psalmebogssagen til

Ende ved den saakaldte >Konvents-Psalmebog«.
1848 udkastede han og Ferd. Fenger, Planen til

>Selskabet for Danmarks Kirkehistorie<. H.
var en ivrig Deltager i de skandinaviske Kirke-

meder og dirigerede de to Meder, der holdtes
i Kbhvn (1857 og 1871). 1854 blev han valgt

til Rigsdagsmand for Vejle Amts 3. Kreds og
repnesenterede denne i 7 Aar uden at spllle

nogen synderlig Rolle. 1864 blev han af den
samme Kreds valgt til Medlem af Rigsraadet

og stemte som saadant mod Wiener-Freden;
1878, under den heftige politiske Strid, sogte

han forgseves Valg i Kredsen. Efter endnu
en Gang at have besogt Italien overtog han
(Febr. 1859) Professoratet 1 Kirkehistorie ved
Kbhvns Unlversitet og virkede i denne Stil-

ling til sin Ded (9. Febr. 1877). Som Pro-
fessor udgav han, foruden en Fremstilling af
den kristne Kirkes Historie i 3 Bind (1868—
71; 3. Udg. af III 1891), en Rekke historiske

Monografler (>Den hi. Birgittat, 1863 ; >En Sko-
lastiker og en Blbeltheolog fra Norden*, 1865;
>De episk-kr. Oldkvad hos de gotiske Folk«,

1873; »Nordens xldste Dlgtc, 1876). Sora Teolog
og Politiker var han en selvstsendlg Discipel af

Grundtvlg; paa • Vennemedet 1863 optraadte

han imod Grundtvigs Tanke om Praestefrihed,

1875 angrcb han >det forenede Venstres* Politik.

Han efterlod sig en Selvbiografl, der blev ud-
givet 1882 (J. Steenstrup, Historieskrivn. i Dan-
mark i d. 19. Aarh. 358 f.).

Hammerschtnidt, Andreas, tysk Kirkekom-
ponist (1612—75), Organist i Freiberg i Sachsen,

senere i Zittau. Hans Arbejder har isser Be-

tydning som Forleber for Bachs og Hfindels

kirkelige Vserker, navnllg deres Kirkekantater.

Saerlig skal naevnes »Musikalische Andachten<

(5 Dele); > Dialog! oder G«sprfiche rwischen
Gott und einer glaubigen Seele< (2 Dele); »XVIII
Missiee sacree* ; >Motettae unius et duarum
vocum< ; >Musikalische GesprSche fiber die

Evaugelia«. A. B.

Hamaeranaimb, Venceslans Ulricas, Priest

og Sprogmand, fedtes 25. Marts 1819 paa Gaarden
Steig paa Vaage blandt Fereerne. 1839 blev
han Student, 1847 teol. Kand. Efter Embeds-
eksamen vendte han tilbage til Fsereerne for

at studere det faereiske Sprog og indsamle
Folkeminder fra dlsse 0er. 1855 blev han
Pnest paa Nord-Streme, 1862 paa 0stere. 1878
forflyttedes han til Lyderslev paa Sjaelland, og
fra dette Embede tog han sin Afsked 1897.
Ved sine Samlinger til Belysning af Faereernes
Aandsliv (>Faeroske Kvieder< 1851—55; »F«er-

esk Anthologi* 1886—91) og ved en >Faereisk
Sprogltere< 1854, senere i Omarbejdelse op-
tagne i >Fterosk Anthologies bar han indlagt

sig stor Forljeneste af Faereernes Etnografi og
Sprog.

Hammoleket eller Moleket (med den hebr.

Artikel ha), Datter af Manasse, Sester til Ma-
kir, Stammoder bl. a. til Shegten Abieser,

hvortil Gideon herte (1 Kren. 7, 18). L. G.

Hammon. 1. En By i Naftali, se Hammat
— 2. En By i Aser (Josva 19, 28), formodent-
lig det nnvaerende Ruinsted Umm el-'amfld naer-

ved Kysten umiddelbart N. for >den tyriske

Trappe«. Renan fandt her to fenikiske Ind-
skrifter til Ba'al Hammon; iblandt Ruinerne
er ogsaa sandsynllgvis et Ba'alstempel. L. G.

Hammond. 1) Charles Edward H., eng.

Teolog, fedtes i Bath 24. Jan. 1837, studerede

i Oxford, blev praesteviet 1862. 1882 blev han
Prsest i Wootton i Northamptonshire. Han er
Forf. til Outlines of Textual Criticism applied

to the N. T. (1872; 4. Udg. 1884) og til en
fortjenstfuld Udgave af Oldkirkens Liturgier

(Liturgies, Eastern and Western, 1878; The An-
cient Liturgy of Antioch and other Liturg. Frag-
ments 1879). — 2) Eiler H., dsk Pnest, fedtes

2. Febr. 1757 paa Sjalland, blev Student fra

Slagelse Skole 1776, teol. Kand. 1786. 1788
blev han resid. Kap. i Slagelse og Pnest for

Annekset Heininge. 1796 blev han, navnllg

paa Grand af sine Fortjenester af Skolevaesnet,

Spr. 1 Brandbyvester og Brondbyester, hvor
han 1802 indret'tede et Seminarium i Prasste-

gaarden. Han dede 28. Jnli 1822 som Dom-
provst i Roskilde. Han havde ogsaa Fortjeneste

af Fattigvassnets Ordning og Havedyrkningens
Fremme. — 3) Hans H., . norsk Pnest, fedtes

24. Sept. 1733 i Meldalen. 1752 blev han
Student fra Trondhjems Skole, 1754 teol. Kand.;
1759 pen. Kap. ved Trondhjems Domkirke og
Aaret efter Pnest ved Hospitalet i denne By;
1764 resid. Kap. i Bragernses, 1774 Pnest ved
den dske Kirke 1 London, 1775 Spr. i Brager-

nses, 1782 1 Rakkestad, og der dede han 15.

Sept. 1792. Hans Hovedskrift er >Den nordiske

Missions Historie< (1787), der med Rette snarere

kan betegnes som et Prokuratorlndlaeg end
som Historie; men de Aktstykker, der ledsage

denne Bog, give den blivende Vserd.

Hatnmot-dor, se Hammat.
Hammnel, en Mand af Simeons Stamme (1

Kren. 4, 26). L. G.

Hamona o: »Mangfoldighedc, profetisk Navn
paa en By til Minde om Tilintetgerelsen af

Gogs tallese H*er (Hes. 39, 16). L. G.

Hamor (dsk Overs. : H em or), hiwltisk Fyrste

i Sikem og Omegn (1 Mos. 34; jvfr. Dom. 9,

28); sluttede i Anledning af Dlna, som nans
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San Sikem elskede, en Pagt mcd Jakob* Senner.

I det paafolgende Blodbad omkom ogsaa H.
At der bagved den enkelte Familiefortaslling I

1 Mas, 34 \igge betydeltge og tit fortalte Stamme-
begivenbeder fra PatriarkUden, bekneftes ved,

at der i 1 Mos. 33, 19 (Josva 24, 32) tales ora

>bne< Hamor, H.s >Bern<, af hvem Jakob
kebte et Grundstykke ved Slkem. L. G.

Hampden, Rem Dickson, f. 1793, studerede
fra 1810 i Oriel College, Oxford, hvor ban blev

II. A. og Fellow. Th. Arnold og R. Whately
vare bans Venner, Keble og Posey bans Studte-

faUler, og J. H. Newman blev indskreven i

Kollegiet s. A., som H. forlod det. Han var

fra 1816 Pnest sukcessivt forskellige Steder,

privatlserede nogle Aar i London og ndgav
1827 Essags on the Philosophical Evidence of
ChrUtianitg, men vendte 1829 tilbage til Ox-
ford, holdt 1832 Bampton Lectures (The Scho-
lastic Philosophy considered in its relation to

Christian Theology) og blev det folgcnde Aar
Dr. theol. 1834 blev ban Prof. 1 Moralfllos., og
sine Forelassntager over denne Disci piin ud-
gav ban senere. I sit Skrift On religious Dis-

sent (1834) tog ban Ordet for den Religlons-

frihed ved Universitetet, som efterbaanden blev

gennemfort. Da ban 1836 blev Regius Prof,

i Teol., rejste det hojklrkelige Parti en stserk

Ifodstand imod Udnasvnelsen paa Grand af

bans afgjort protest. Aandsretning. Han vilde

traekke sig tilbage, men Fersteministeren, Lord
Melbourne, nedte bam i Tolerancens Navn til

at tiltratde. Da Lord Russell 1847 tilbed H.
Bispestolen i Hereford, indgar 13 Biskopper
en Protest, og det anglo-kat Parti satte en
Agitation i Gang, der gik nd paa at bindre
bans Ordination, men det folgende Aar blev

ban bispeviet af JJrkebiskop Sumner, og som
en nldkasr evang. Biskop styrede han sit Stift

indtil sin Dad 1868 (Some Memorials of Bi-

skop H., by his Daughter, London 187 1). C.B. F.

Hamran (1 Kron. 1,41), Fejlakrift for Hem-
dan (1 Mos. 36, 26), Sen af Dison, iblandt Ho-
riternes Skegter i Edom. L. G.

Hamsfort, Cornelias, Historiker, fodtes i

Holding 6. Maj 1546 og gik rimeligvis i Skole
etsteds i Nordtyskland. Han studerede Medi-
cin og Farmaci og blev 1572 immatrikuleret i

Padova. Da han var vendt bjem, begyndte
ban at sarnie Aktstykker til Danmarks Historic

og ndarbejdede en Fremstilling af Holstens og
Ditmarskens Historic 1579 var H. atter i

Italien, hvor han vandt den medicinske Licen-
tiatgrad. Efter HJemkomsten var han Lsege

og Apoteker i Odense. Han dede 13. Maj
1627. Hans Samlinger til Danmarks Historic,

navnlig til de danske Biskoppers Historic i

Middelalderen, ere bevarede og benyttede af

Langebek i bans >Scriptoresc og for ham af
Huitfeldt
Hamnl, Sen af Peres og Sennesen af Jnda

(1 Mos. 46, 12; 4 Mos. 26, 21). L. G.
Hamutal eller Hamital fra Libna, Moder

til Kongeme Joakas og Sedekias, Josias' Senner
(2 Kong. 23, 31. 24, 18). L. G.
Hanamel, Jeremjas Fatter, af hvem Profeten

under Jerusalems Belejring og sit eget Fangen-
skab kebte en Ager i sit HJemsted Anatot.
Under de tilsyneladende haablese Forhold
skulde dette Keb vssre et Trospostulat om, at

Herren paany vilde give sit Folk en Fremtid
(Jer. 32, 7f. jvfr. V. 43. 44). L. G.

Hanan. 1. En af Davids Krigaeverster (1

Kron. 11, 43). — 2. En Profet, JigdaJjas Sen;
i hans Disciples Forsamlingasal ved Templet
fandt Jeremjas Prove af Rekabiterne Sted (Jer.

35, 4). — 3., 4. Til det eftereksilske Jerusalem
maa de i 1 Kron. 8, 23 og 8, 38 nasvnte Ben-
jaminiter (sidstnasvnte af Sauls Skegt) hen-
regnes. — 5. En af Leviterne, der i den store

Folkeforsamling hjalp Esra med Lovens Op-
kesning og Forklaring (Neh. 8, 7), fonnodentlig
den samme Levit H., der var blandt Pagtens
Underskrivere (Neh. 10, 11 [10]). — 6. En af

dem, Nehemja lndsatte til at forestaa Tiendens
Opbevaring (Neh. 13, 13), af Mattanjas Slaegt,

altsaa vistnok Levit (jvfr. 11, 17. 12, 8 o. a.).

— 7., 8. To af Folkets Overster, der under-
skrev Pagten (Neh. 10, 23 [22]. 27 [26]). —
9. En Slegt af Templets Livegne (Esra 2, 46

;

Neh. 7, 49). L. G.

Hasanel, etTaarn i Jerusalems >anden Mur<
ved Byens Nordesthjerne (Jer. 31, 38; Sak. 14,

10; Neh. 3, 1. 12, 39). Conder o. a. antage,

at det bar staaet ved >Borgen< (Neh. 2, 8)

Nord for Tempelpladsen. L. G.

Hanani. 1. En Profet, der dadlede Judas
Konge Asa for at have kaldt Syrerne ind i

Israels Rige i Stedet for at sege Hjstlp bos
Herren (2 Kron. 16, 7 f.> Af Kongens Streng-
hed mod H., som blev kastet i FangseL og
mod hans llgesindede, mssrkes, hvor stierkt

Indtryk Profetens Ord have gjort bos mange
i Jerusalem. Den i 2 Kron. 19, 2. 20, 34 og
1 Kong. 16, 1 ntevnte Profet Jehu er rimelig-
vis denne H.s Sen. — 2. En af Nehemjas Slsegt-

ninger, maaske bans kedelige Broder, der bragte
Meddelelse til Susa om Jerusalems edelagte
Tilstand (Neh. 1, 2) og slden var en af dem,
hvem Portenes Bevogtning i Jerusalem be-
troedes (Neh. 7, 2). — 3. En Levit af Hemans
Famllle (1 Kron. 25, 4. 25). — 4. En af Prasst-

erne, der havde segtet fremmede Hubtruer (Esra

10, 20). — 5. En af de levitiske Sangere ved
Murenes Indvielse (Neh. 12, 36). L. G.
Hananja eller Hananjahu, hyppigt Navn af

samme Betydnlng (Herren har vssret naadig)
som det tilsvarende Johanan (Johannes). —
1. En af Tempelsangernes SUegter, af Hemans
Bern (1 Kron. 25, 4. 23). — 2. En af Kong
Ussyas everste Embedsmasnd, havde Tilsynet
med Hserens Udskrivning (2 Kron. 26, 11). —
3. En falsk Profet, der styrkede den antl-
kaldslske Politik under Kong Sedekja. H.
var fra Gibeon, altsaa rimeligvis Pnest (Josva

21, 17). Jer. 28 beretter om hans Angreb paa
Jeremja under en stor Terapelforsamling. I

Modsntning til Jer. 25, 12. 22, 27. 27, 22 pro-
feterede H., at Herren nu vilde senderbryde
Kongen af Babels Aag, som symboliseredes af
det Aag, Jeremja i den sidste Tld plejede at

bare. Da Jeremja svarede med et rammende
Ord om Forskellen mellem sand og falsk For-
kyndelse, senderbrod H. fnekt Jeremjas Aag,
hvorefter denne gik. Snart efter kom Herrens
Ord til Jeremja om at sige H., at i Stedet for

Tneaag skulde der blive Jan-naag, og at H.
selv skulde de, inden Aaret var omme (jvfr.

5 Mos. 18, 20), hvilket ogsaa indtraf. — 3. Fa-
der til Sedekja, en af Judas Fyrster under
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Jqjakim (Jer. 36„ 12). — .4. Bedstefcder tU
Hevedsmanden Jirija, der arresterede Jeremja
1 Benjamins Port (Jer. 37, 13. 14). — 5. En
af Daniels 3 Venner, ved Nebukadnesars Hof
kaldet Sadrak (Dan. 1, 6—20. 2, 13. 17. 18.

49). Deres Befrielse af den gledende Ovn (Dan.

3, 12—30 og >De 3 Mends Sang< i de apo-

•kryfe Tllbeg) hentydes der til i 1 Mak. 2, 69;
Hebr. 11, 34. — 6. En Sen af Serubabel (1 Kran.

3, 19. 21), identisk med Joanan i Luk. 3, 27,

idet >Resa< sandsynligvls ikke er Serubabels
'San, men bans Tltel: »Fyrsten« (Plummers
Kommentar). — 7. Overhoved for en Pneste-

alsegt, samtidig med Nr. 6 (Neb. 12, 12). —
9. En af Salvehandlerne, istandsatte et Stykke
af Murene (Neh. 3, 8), efter nogle identisk med
— 9. N., Selemjas Sen, deltog i Murenes Istand-

stettelse (Neh. 3, 30). — 10. En af Praesterne

ved Murenes Indvielse (Neh. 12, 41). — 11. Tem-
pelborgens Kommandant, hvem Nebemja be-

troede Opsynet med Portene (Neh. 7, 2. 3). —
12. En af Folkets 0verster, der underskrev
Pagten (Neh. 10, 24 [23]). — 13. En af de je-

diske Mend, der paa Esras Tid havde frem-
mede Hustruer (Esra 10, 28). — 14. En benja-

minitisk Familie i det eftereksilske Jerusalem

(1 Kran. 8, 24). — Navnet H. skrives 1 Sep-

tuaginta: Ananias. En saadan forekommer
ogsaa Tob. 5, 13. 14 [16. 19] (hvorimod Ana-
nias i Neh. 3, 23 er et andet Navn: 'Ananja).

Om Navnet Ananias (H.) i N. T. se I, 79. L.G.
Haneberg, Daniel Bonifacins, rom.-kat. Bl-

skop, fedtes 1816 paa Gaarden >zur Tanne< i

Sognet Lenzfried ved Kempten. Han stude-

rede Filos., Teol. og osterl. Sprog i Munchen.
blev 1839 Dr. theol. og 1840, efter at vtere

presteviet, Privatdocent i gltestl. Eksegese i

MQnchen. 1850 gik han i det nys oprettede

Benediktiner-Kloster St Bonifaz ved Mun-
«hen, men vedblev at were teol. Prof, ved
Universitetet 1854 blev han Klostrets Abbed.
Efter at have afslaaet Tllbnd om Bispestolene

i Trier, KOln og Eichstadt tog han 1872 imod
Bispestolen i Speier, men allerede 31. MaJ
1876 dede han. 1868 blev han kaldet til Rom
som Medlem af Kommissionen for den osterl.

K.S Anliggender. M. H. til Ufejlbarhedsdogmet
sympatiserede han med Mindretallet, men han
underkastede sig Flertallets Afgerelse. Han
bar bl. a. skrevet >Die relig. Alterthumer der
BibeU (1841; 1869) og en Indledn. til G. T.

(1844, paany udgivet under Titlen >Gesch. der
blbl. Offenbarung<) og udgivet Hippolytos's

Kanoner paa Arabisk. Han var Religionslerer

for Prins Lultpold og Hertug Max og en kort

Tid den senere Kong Ludvig II's Skriftefader (P.

Scbegg, Erinn. an D. B. v. H., MQnchen 1878).

Banes (Jes. 30, 4), Hovedstad 1 et af de
egypt. Rlger, med hvilke Juda efter Sargons
Ded (705) trods Jesajas Advarsel segte polit.

Forbund mod Assyrerne. Sandsynligvls iden-

tisk med det 1 Asarhaddons Indskrifter om-
ialte Hininshi. Om dette kan identiflceres med
Heracleopolis magna i Mellemegypten, det gl.

Hanenseten, koptisk Hnes, nu Ahn&s, er usik-

kert, da Hininshi naevnes sammen med en
Grnppe ncdreaegypt. Byer (bl. a. Soan eller

Tanls); det egypt. Khens, hvis Medlyde neje

svare til Hanes, Khanes, synes ifelge Egyp-
tologer at vere et Distrikt i det nordestl. Delta.

Byen Anysis hos Herodot (2, 137) er vistnok
H. L. G.
Banna, hebr. og fenlkisk(kanaameisk) Kvinde-

navn (»Ynde«), i gr. Form: Anna. Af H., El-

kanas Hustru, Samuels inderlige og fromme
Moder, tegnes 1 Sam. 1 et skent Billede. Ved
Bennen tilluempede hnn sig af Herren sin Sen,
hvem bun efter Lefte indviede til Naslreer og
overgav til Eli i Silo, da han (o. 3 Aar gammel)
blev afvant Psalmen 1 Kap. 2, 1—10 lovpriser
Herrens retferdige og veldige Gerninger nden
virkelig Tilknytning til den af H. erfarede
Naade (anderledes Luk. 1, 46—55 i Marias Lov-
sang); thi V. 5 b, at >den nfimgtbare feder 7,

men den barmige visner hen<, fremtneder kun
som et Eksempel mellem andre paa Gods
suverasne Herredomme. Det profetiske Stor-

syn oplofter selvfalgellg over de private For-
hold, men plejer ikke at fortrasnge disse; i H.s
Mund er ogsaa Omtalen af Kongen, Herrens
>Salvede<, lidet sandsynlig. Man nedes der-
for med de nyere Fortolkere til at betvivle

Sangens Oprindelse fra H. selv. 5 b kan mulig-
vis have henledet Tanken paa H. Om den
ualmindelige Kvindes tslgende Liv berettes
kun, at hun aarlig bragte sin Sen en Over-
kjortel, naar hun drog op til Helligdommen, og
at hnn blev Moder til 3 andre Sanner og 2
Datre (2, 18—21). — Anna (Hanna) hedder
ogsaa Tobits Hustru (Tob. 1, 9 osv.); ogsaa
Raguels Hustru kaldes i Vulg. og Itala Anna,
i den gr. Tekst derimod Edna (samme Betyd-
ning), Tob. 7, 2. I N. T. Profetinden Anna i

Templet (Luk. 2, 36 f.), L. G.
Bannas, Ypperstepnest, se Annas (I, 96).

Banaaton (Josva 19. 14), en By paa Sebu-
lons Nordgnense, sandsynligvis det talmudiske
Kafar-hananja, nu Kefr-'anfln, 1 geogr. Mil

N. V. for Gennesaret. L. G.

Banno, ^Erkebiskop af Koln, se Anno (1, 98).

Hanniel. 1. Manasse Stammes Repnesentant
ved Landets Deling (4 Mos. 34, 23). — 2. SlaegU-

averste i Aser Stamme (1 Kran. 7, 39). L. G.

Hannington, James, f. 3. Sept. 1847 i Hurst-

pierpoint i England var 1 sin Ungdom lige lidt

oplagt til Lsssning og til Forretningslivet, men
desto mere til Legemsevelser. Han kom 1868
til Oxford, men blev forst 1873 B. A. og Aaret
efter ordineret til Diakon, 1876 til Prtest i den
anglik. K. Han optog derefter en Pnestegerning
ved et Kapel og oplevede heret Gennembrud, saa

han nu lagde hele sin fyrige Energi og vindende
Personlighed lnd 1 Arbejdet for Sjadenes Frelse.

Budskabet om Smitte og O. Nells Ded ved Vic-

toria Nyaaza ferte H. ind 1 Missionstjenesten og
Church Miss. Soc. sendte ham MaJ 1882 til 0st-

afrika som Leder af 6 Missionserers Rejse til

Uganda. Trods denne Rejses Besvserligheder og
Dedsfarer var han atter rede 1884 til atgaa derud
som den ferste Biskop for 0st-iEkvatorialafrika

og lade Familien tilbage i England. Efter et

halvt Aars anstrengt Virksomhed ved Kysten
bred han 23. Juli 1885 op fra Freetown for

at aabne en ny direkte Vej til Uganda. Han
naaede 22. Okt. Victoria Nyanzas nordestlige

HJerne, men blev i Usoga holdt fangen af

Hevdingen og myrdet d. 29. Okt. paa Befaling

af Kong Meoanga i Uganda. Men Efterret-

ningen herom ferte mange ind i Missionstjene-

sten, og Samfaerdslen med Uganda foregaar nu,
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tildels ved Jernvej, ad den af H. opsegte Vej

(J. H., by E. C. Dawson, 1887). V. Sn.

Hannover, forhen Kongerige, nn preuss. Pro-

ving, blev 1527 ved Hertug Ernst Bekenderen
(I, 796) et Intb. Land, og Ref. blev der gennem-
fert ved Urbanus Rhegius. Den sterste Del

af Indbyggerne (o. 87 %) er Protestanter; o.

100,000 (i Benthetm og Aurich) reformerte,

Resten Lntheranere. I Ostfriesland Andes endnu
en Del Mennontter; i Hannover, Hildesheim

og Aurich o. 15,000 Jeder. Landskonsistoriet

i Hannover har Styrelsen af den luth. Kirke-

afdeling; det bestaar af 5 ordentl. og 11 over-

ordentl. Medlemmer, der kun tage Del i visse

Forretninger. 9. Okt 1864 — altsaa for Ind-

lemmelsen i Preussen — fik H. sin Kirke-

forfatning, men denne traadte ferst i Kraft

1869, efter Indlemmelsen. Grundlaget er Me-
nighedsraad (KirchenvorstSnde) i de enkelte

Henigheder; derpaa folge Distrikts-Synoder og
tilsidst en Landssynode, der bestaar af 29 valgte

Pnester og lige saa mange valgte Lsgfolk, af

Pnesidenten for Landskonsistoriet, Abbeden i

Loccum (se d. Art.), 1 teol. og 1 jurid. Prof,

fra GAttingen (S. 316) og 12 (6 gejstl. og 6

verdsl.) af Kongen ndvalgte Medlemmer. Om
H.s kirkl. Forfatn. se E. Friedberg, Die gelten-

den Verfa&sungs-Gesetze (Freib. 1885) 112 f.

Hanok (Khanok). 1. Kains Sen (1 Mos. 4,

17), tillige Navnet paa den By, Kain byggede.
— 2. I den hebr. Grundtekst ogsaa Patriarken

Enoks eller Henoks (LXX) Navn (1 Mos. 5. 18.

21—24); jvfr. I, 775. — 3. En midianitisk

Stamme, af Keturas Bern (1 Mos. 25, 4; 1 Kren.

1, 33). — 4. En af Rubens Sonner, Slsgtseverste

i Rubens Stamme (1 Mos. 46, 9; 2 Mos. 6, 14

o. fl. St.). L. G.

Hansen. 1) Albert H., dsk Biskop, San af

Biskop Hans Albertsen (I, 47), var fedt i Kbhvn.
1576 blev han Rektor i Helsingar, 1582 Pnest
ved Nikolaj Kirke i Kbhvn, 1584 Hofpnest ved
Frederiksborg Slot, 1586 Hofpnest i Kbhvn.
oom saadan holdt han i Antvorskov Ligtalen

Sver Frederik II. 1591 blev han Biskop i

Aarhus, og der dade han 21. Febr. 1593. —
2) Aleth Sophns H., dsk Prsest, fedtes i Rud-
kebing 21. Febr. 1817. 1835 blev han Student
fra Sore, 1840 teol. Kand., 1845—47 var han
SkibspnestpaaKorvetten >Galathea<, dersejlede

Jorden rnndt 1848 blev han Kateket i Hjor-

ring, 1850 Spr. i Husby 1 Flensborg Provsti.

1855—57 og 1860 tog han Del i Stamderfor-
samlingen som Suppleant for Pastor E. Ha-
gerup. 1856 blev han Provst for Flensborg
Amt og de blandede Sogne i Gottorps Provsti,

1858 Spr. 1 Grumtofte i Angel og 1860 Provst

for hele Gottorp Provsti. 1864 blev han afsat

af Preusserne, rejste derpaa til Italien, men blev

1866 Spr. i Ferslev og Vellerup paa Sjselland.

15. Marts 1868 blev han Biskop Kierkegaards
Efterfelger som Kultusminister i Ministeriet

Frijs, og som saadan kom han til at saette sit

Navn under Valgmenighedsloven. 22. Sept. 1869
traadte han ud af Ministeriet, og 1870 blev han
Spr. for Ledoje og Smerum paa Sja-lland. Han
dade 24. Dec. 1889. Hans Erindringerom Praeste-

virksomheden 1 Husby ere offentliggjorte i Khist
Samlinger 4. R. III. Ft. N. — 3) Andreas
Michael H., Priest, f. i Bergen 4. April 1834,

blev teol. Kand. 1856. Efter flere Aars Virk-

somhed som Huslterer og som Kateket og Lasrer

ved Krigsskolen blev han 1865 Semandsprsest
i Leith, 1873 Spr. til Etne, 1874 Provst i sendre
Sendhordlands Provsti, 1880 Tredieprsest ved
Trefoldigheds Menighed i Kristiania, ved hvilken
han i 1888 blev res. Rap. og 1895 Spr. Fra
Nyaar 1900 tog han Afsked paa Grand af svskket
Helbred. Han har Uget adskillig Del i For-

handlinger om religiose og kirkelige Spergsmaal
baade paa Meder og i Literaturen. Hans For-
fatterskab Andes isser nedlagt i de teologiske og
kirkelige Tidsskrifter, navnlig i >Lutb. Klrke-
tidende<, i hvis Redaktion han har deltaget

1884—99. Gentagne Gange har han haftStemmer
ved Blspevalg. Han dode 30. Nov. 1901. A. B. —
4) Gerhard H., Herrnhut, var fedt Nordmand,
men havde i nogen Tid opholdt sig i Herrn-
hut, da han 1737 kom til Kristiania sammen
med en foravrigt ukendt >Broder< ved Navn
Niels Menich. Her traadte han i Spidsen for

det Bradresamfund, som havde dannet sig om
Jomfru Katrine Freymann (se S. 120). For-

uden paa forskelllge Steder t Akershus Stilt

optraadte han ogsaa i det nordenfjeldske. I

1739 blev han og bans Venner paa Foranled-
ning af Biskop Dorph underkastet Forhor paa
Kristiania Raadstue. Samtidig indberettede Bi-

skoppen Sagen til Kirkeinspektionskolleglet,

og Resultatet var, at G. H. Ak kongelig Be-
faling om at ramme Landet (Bang, H. N.
Hauge og hans Samtid, samt den der citerede

Literatur). A. B. — 5) Hans H., dsk Prtelat,

rimeligvis Fynbo af Fedsel og Adelsmand af
Byrd, var i den sidste Del af Kong Hans's Tid
Provst i Assens Provsti. Han var Christiern II 's

haandgangne Mand og som saadan i hans iErinde
i Rom baade 1514 og 1515. Til Len for sine

Tjenester fik han 2
/a af den fynske Bispestols

Indfeegtcr. 1523, efter Christiern U's Flugt,

forlod ogsaa H. H. Danmark. Han var flere

Gange i Wittenberg, og ogsaa 1 Nederlandene.
Efter 1531 kunne vi ikke forfalge hans Spor.
— 6) Hans Peter Kofoed-H., se Kofoed-H. —
7) Hans Rasmus Mailing Johan H., dsk Pnest,

f. i Hunseby paa Laaland 5. Sept. 1835, var
ferst Seminarist, siden Student. Som saadan
blev han 1859 Lserer ved Devstummeinstitutet
i Kbhvn og 1864 Forstander for Devstumme-
institutet i Slesvig. 1865 tog han teol. Em-
bedseksamen og blev s. A. Forstander og Pnest
for Dovstummeinstitutet i Kbhvn. 1879 tog

han til Orde for et llgnende Institut i Jylland
(1881 oprettet i Fredericia), og han var Med-
lem af den Kommission, der hidforte Opret-
telsen af Institutet i Nyborg (1890). 1870 op-
fandt han Skrivekuglen; senere gjorde han sig

fortjent af Fysiologien ved at indfare daglige

Vejninger og Maalinger af Devstummeinstitutets
Elever. Han dede 27. Sept 1890. — 8) Jep
H., Pnest, fedtes 10. Marts 1785 i HJortkjaer

Sogn, Vest for Aabenraa. 1807 kom han paa
Seminar-let i Tender, 1812 til Kiel som Stu-

dent; 1818 blev han teol. Kand., 1821 Pnest
i Hjortkjer. Under det slesvig-holstenske Opror
maatte han forlade Senderjylland, fordi han
naegtede at lyde den provisoriske Oprorsregering.

En kort Tid efter Vaabenstilstanden i 1848
og endelig i/1850 kom han tilbage til Hjort-

kjter og blev (indtil 1854) konst Superintendent
for de slesvigske Menigheder med dsk Kirke-
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sprog og Provst for Aabenraa Provsti. Han
dsde 5. Okt 1860. — 9) Jargon H., dsk Bi-

skop, fodtes I Tandslet paa Als 12. Febr. 1802.

1819 tog ban i Kbhvn Studeotereksamen, 1823
bier ban teol. Kand. Efler at have vajret Hus-
terer i Hemp paa Als blev ban 1827 Pnest i

Ballom i La Herred og 1830 af Hertugen af
Angustenborg kaldet til Notmark paa Als. Der
blev han Sjelen i den danske Polltlk, hvorfor
ban kom 1 et spamdt Forhold til Augusten-
borgeren. Han var med, da Bladet >Danne-
virke< blev grundet og arbejdede ogsaa paa
anden Maade for den danske Sag. 1845 blev
ban Priest i Egen paa Als og 1848 udnaevnt til

BIskop over Als og ./Ere og 1849 bispeviet sammen
med D. G. Monrad. Han dede i Egen 19. Aug.
1889. 1877 ndgav ban et sterre rellgionshist.

og religionsfllos. Skrift >Om Menneskeslegtens
Religionsformer*. — 10) Monrits Merk-H.,
se Merk-H. — 11) Peder H. (Riber), dsk Su-
perintendent, stammede fra Ribe og studerede
i sin Ungdom i Rostock, hvor ban tog Magister-

graden. Han var ferst Rektor i Frederiksborg,
derpaa Prsest i Asmundtorp og Tofte i Skaane
og i Tikeb, men disse Embeder lod han for

en Del beserge ved Kapellaner. 1583 flyttede

han til Kbhvn for >at blive boende ved Unl-
versitetet og der lade sig bruge, eftersom Lej-

Ugheden kunde faldec Til Lon fik ban 2 Vi-

karier i Lund, og 1586 blev han Superinten-
dent paa Gulland. Han var en vlrksom Til-

synsmand, og som Videnskabsmand nod han
ogsaa i Udlandet Anseelse. De uheldige kirke-

Uge Forhold paa Gulland pinte ham, og 1591
rejste han til Kbhvn for at soge andet Embede.
Men han dede s. A. — 12) Peder H., norsk
Biskop, fodtes i Kbhvn 8. Maj 1746, blev Stu-

dent 1764 og teol. Kand. 1768. Derpaa rejste

ban til Halle for at fortsartte Studierne, og
der blev ban navnlig paavirket af Semler, i

hvis Hus han boede. Senere tog han til Jena,

og efter Hjemkomsten blev han af Struensee
kaldet til res. Kap. ved Slots- og Garnisons-
menigheden i Helsingor; der var han Caroline
Mathildes Prsst. 1775 blev han Spr. i Skander-
borg, 1779 i Ringsted, hvor han ndgav 3 Bd.
Prasdikener over evang. Tekster. 1780 fik han
Tltel af Prof., 1787 blev han Spr. ved Hellig-

gejstes Kirke i Kbhvn. 1793 fik han fra Halle
den teol. Doktorgrad; 1795 udgav han et pa-
storalteol. Skrift >Om en Religionslcerers Gra-
vitet«, i hvilket han bl. a. udtaler, at en Pnest
skal holde sig borte fra Teatret. Som Spr. i

Hovedstaden tog han virksom Del i Fattig-

Ttcsnets Ordning. 1799 blev han Biskop i

Christianssand og vlrkede i denne Stilling med
stor Iver for »Oplysningen< og dens Idealer i

Kirke og Skole. 1803 blev han kaldet til Bi-

skop i Odense, og der dede han 26. Dec. 1810.
— 13) Theodor Vilhelm Laurent H., dsk Prsst,
fedtes i Slagelse 11. Marts 1838, blev Student
1856 og teol. Kand. 1863. Aaret efter blev
han Kong Georgios I's Slotspnest i Athen, men
allerede 1865 entlediget som Hofprcest og Aaret
efter som Pnest for den tyske Menlghed i den
graske Hovedstad. 1868 vandt han den teol.

Ucentiatgrad ved en Af handling, >Kirkehistorie
fra Roms Katakomberc. Naeste Aar blev han
res. Kap. ved Frue Kirke i Aarhus, 1877 Spr.
i Bstrup og Hjadstrup paa Fyn. Fornden en

Skildring af >Gneske Forhold* (I—II, 1868—69)
bar han udgivet >Fra Frelserens Ungdomc
(1885). Han har taget virksom Del i Arbejdet
for Diakongerningens Genoplivelse og er en af
Stefanforeningens Ledere. Ft. N.
Hannn (LXX i 2 Sam.: Hannon), Sen og

Efterfelger af Ammoniterkongen Nahas. I as-

syriske Indskrifter omtales i Gaza en Konge
af samme Navn (Hanunu). H. gav ved en grov
Knenkelse af Davids Udsendinger, som efter

Nahas' Dad bragte Hilsen fra David, Anledning
til den ammonitiske Krig (2 Sam. 10, 1 f.;

1 Kren. 19, 1 1.\ der endte med Ammoniternes
Undertvingelse og medferte Nederlag for deres
syriske Forbundsfieller. — H. er ogsaa Navnet
paa et Par Mtend, der vare virksomme ved
Murenes Istandssettelse (Neh. 3, 13. 30). L.G.
Happisses, et af de24 Pnesteskifter (1 Kren.

24, 15). Det er Navnet Pisses med Artiklen
ha. L. G.
Hara naevncs 1 Kren. 5, 26 som et af de

Steder, hvortll det nordl. Riges Indbyggere
deporteredes af Assyrerne. Den parallele Be-
rctning i 2 Kong. 17, 6. 18, 11 har >Mediens
Byerc, men i LXX >Mediens Bjerge< ; sand-
synligvis betyder H. >Bjerglandet< i Betyd-
ningen Media magna, den vestlige Del af Me-
dien, hos Araberne kaldet al-djlbftl og hos
Perseme kohistan, der begge netop betyde
>Bjerglandetc. L. G.

Harada (4 Mos. 33, 24. 25), en af Israeliter-

nes Lejrpladser, ellers ubekendt. L. G.
Harald Gormsen (Blaatand), dsk Konge,

skal, ifelge Widukind fra Corveis Vidnesbyrd
og den danske Overlevering, ved Prsesten Poppos
Jsernbyrd vare bleven bevseget til at lade sig

debe (o. 960). Senere byggede han en Trefol-

dighedskirke i Roskilde, og 1 Jellinge lod han
oprejse et Mindesmarke over sine Foroldre,
paa hvilket han betegner sig som >den Harald,

der vandt sig al Danmark og Norge og gjorde
Danerne kristne<. Paa dette Mindesmarke Andes
en Fremstilling af den korsfsestede Frelser med
Glorie om Hovedet, det eldste Kristusbillede fra

Norden, som vi kende. Under H. fik Krdmmen
ogsaa Udbredelse i den sydllge Del af Norge
(Viken), som han erobrede, og i Danmark be-
gyndte K. under ham at faa en fast Ordning.
H. dede i Jomsborg 1. Nov. o. 986 og blev
begravet i Trefoldighedskirken i Roskilde. Man
talte om Undergerninger ved hans Grav, og
der var en Tid 0nske om at faa ham belgen-

kronet; men Knud den hellige stillede ham
aldeies i Skygge.
Harald (Ho red), dsk Biskop, var indriet til

Biskop af Slesvig af iErkebiskop Adaldag (1, 23)
af Hamburg-Bremen, Bernhard af Halberstadt

og Thidardus af Hildesheim i Henbold til Pave
Agapitus ll's Bulle af 2. Jan. 948 (JafK, Reg.

Pontif. Rom I*, Nr. 3641). Han var til Stede

paa Konciliet i Ingelheim (Juni s. A.) og skal

vsere ded 958.

Haran. 1. Abrahams yngre Broder, Sen af

terah, Fader til Lot, Milka og Jiska (1 Mos.

11, 26 f.). — 2. En levitisk Slasgtseverste af

Gersoniterne (1 Kren. 23, 9). — Dan i 1 Mos.

11, 31 nsvnte By H. i det nordlige Mesopota-
mien er etymologisk forskellig fra Navnet H.
og skrives rettest Harran, se dette. L. G.

Hararit, Stamnavn efter et (ubekendt) Sted
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Harar. 3 af Davids Helte fare dette TUnavn:
Samma (2 Sam. 23, 11), Jonatan (2 Sam. 23,

32, 33, hvor der maa lanes J., Sammas (eller

Sages: 1 Kren. 11, 34) Sen, Harariten, og
Ahlam (2 Sam. 23, 33; 1 Kren. 11, 35). L.G.
Harboe, Lndvig, den 15. evang. Biskop 1

Sjtellands Stift, f. 16. Aug. 1709 i Broager (Sunde-
ved), hvor Faderen var Pnest, blev Student fra

Gymnaslet i Hamburg 1729, studerede i Ro-
stock, Wittenberg og Jena og tog 1732 den
teol. Embedsprove 1 Rendsborg. 1735 kom han
til Kbhvn, hvor han isser kastede sig over
Studiet af Danmarks Historie og i Forbindelse

zned Langebek begyndte Udglvelsen af >Danische
Bibliothek<. 1738 blev han tysk Kapellan ved
Garnisons Kirke og 1739 tillige Pnest i Ka-
stellet. Paa Generalklrkeinspektionens Indstil-

ling blev han Kirkevisitator paa Island 1741
—45. En Rtekke Forordninger 1742—45 om
Kirke- og Skolevsesen paa Island skyldes H.

ligesom ogsaa Bestemmelsen om lshcnderes

Studering i Danmark. 1743 blev han Biskop
over Trondhjem Stift, men tiltraadte ferst

Embedet 1746. Ogsaa her viste han sig som
en dygtig Visitator og gjorde sig sasrlig for-

went ved Almueskolevttsnets Ordning. 1748
rejste han til Danmark, blev adjungeret Biskop
Hersleb i Bispeembedet og ajgtede bans Datter.

1756 blev han Medlem af Generalkirkeinspek-

tlonen, 1757 Sjsllands Biskop og 1766 kgl.

Konfessionarius. Den administrative Dygtlghed,

H. havde lagt for Dagen paa Island og i Norge,

trader ikke stssrkt frem under hans Virksom-
hed som Sjtellands Biskop. I lang Tid holdt
han sig tilbage fra Generalklrkeinspektionens
Meder, indtll en Irettesasttelse fra Kancelliet

tvang ham til at gore sin Pligt Han synes
mermest at have indsknenket sig til at lsegge

en Damper paa Tidens fritasnkeriske Bevag-
elser. Han forhindrede, at Matematik og Fysik
optoges blandt de teol. Studiefag, og det skyldes
ham, at man beholdt 2 Helligdage paa de store

Hejtider. 1777 flk han og O. Haegh-Guldberg
Befaling til at udarbejde en ny Psalmebog,
men ban lod H.-G. udfere Arbejdet. Som
Kirkehistoriker bar han ydet vterdifulde Bidrag
til Danmarks, Norges og Islands Kirkehistorie

i >Dan. Bibl.<, >Danske Magazin*, Videnskab-
ernes Selskabs Skrifter og i Fortalen til Zwer-
gins's >Sjellandske Cleresie<. 1782 flk han sin

Svigersen N. E. Balle adjungeret i Bispeembedet
og dede 15. Juni 1783. H. efterlod sig et godt
Bibliotek med en stor Samling af Luthers
Skrifter i Originaludgaver, og mange Haand-
skrifter, isaer fra Island og Norge. S. Af. G.
Harbona, en af Kong Xerxes' Evnuker (Ester

1, 10), foranledigede Hamans Ophasngelse paa
den Mast, han havde rejst for Mardokai (7, 9).

LXX bar andre Navne. L. G.
Harboare, se Tlll«egget til dette Bind.
Harboare-Sangbogen, se Harboare.
Hardenaisk Bibeloversattelse, se Syriske

Blbeloversasttelser og Tomas af Harkel.
Hardeland, Julias, luth. Missionssr, f. i Han-

nover 7. Jan. 1828, var Huskerer hos den
kristelig vakte Legationsraad v. Arnswaldt og
Medlem af Pastor Petris Menlghed i Hannover.
Som Pnest 1 Lassahn i Lauenburg tog han Del
i Arbejdet for den ydre Mission og blev 1860
Grants (S. 251) Efterfolger som Leder af Leip-

ziger-Missionen. 1881 meddelte det teol. Fa-
kultet i Kbhvn ham den teol. iEresdoktorgrad.
Hardenbeck, Ambrosias, Pnest, var fodt i

Bergen 30. April 1621. Blev Student 1637,
indskreves 1638 ved Universitetet i Rostock,
men vendte snart tilbage til Kbhvn, hvor han
blev Dekanus paa Klostret. 1642—44 var han
Hovmester hos Hr. Lars Ebbesen paa Skander-
borg, fortsatte derpaa sine Studier i Sore og
Kbhvn og blev 1645 Magister. 1646 blev han
Konrektor i Bergen, 1650 res. Kap. til Dom-
kirken, 1659 Spr. ssteds og 1671 Provst over
Nordhordland. Dad 13. Juni 1683. Hans sam-
tldige roser ham som en udmasrket og nidluer

Pnest. Han var gift med den bekendte Dorthe
Engelbretsdatter (I, 767). A. B.

Hardenberg. 1) Albert Rizaeus H. (Duri-
montanus) fra H. i OveriJssel fedtes 1510 og
skal have vajret i Slasgt med Pave Hadrian VI.

7 Aar gl. kom han i Skole hos Bredrene af

FasUeslivet i Groningen, og der herte man ham
at elske Johann Wessel (se d. Art.), hvis Levned
han senere skrev (om denne Biografl se UII-

mann, Reformatoren vor der Ref. II*, 553 f.).

1530 rejste H. til Lowen for at studere videre.

Her l«ste han Luthers Skrifter og falte sig

sterkt draget til ham. Efter at have taget

Baccalaureatet vilde han gaa til Italien, men
undervejs blev han syg i Frankfurt, og Rejsen
til Rom blev da opgivet. 1537 eller 39 blev
han Doktor i Teol. (doctor bullattu) i Mainz,
og under Opholdet der lserte han Johan a Lasco
at kende. Fra Mainz gik han igen til LOwen,
hvor han holdt ekseget. Forehrsninger over
Paulus's Breve og docerede Retfierdiggerelsen

af Troen. Det gav Anledning til Klager, og
H. skulde have vajret bragt til Bruzelles for

at forsvare sig; men Borgerne og Studenterne
vaernede ham, saa at han ikke kom afsted.

1640—43 opholdt han sig i Klostret Aduard.
og paa denne Tid traadte han i Forbindelse
med Melanchthon. 1543 kom han til Witten-
berg, men allerede nasste Aar gik han til JErke-
biskop Hermann von Wied af KSln for at

hjclpe ham med Gennemferelsen af Ref. i

iErkebispedemmet. Paa Rigsdagen i Speier
1544 (og rimeligvis ogsaa 1 Worms 1545) gik

H. iErkeblspens iErinde. Senere kom han til

Strassburg, hvor han sluttede sig til Bucer,
til Basel og Zurich, hvor han navnllg kom i naje
Forhold til Bullinger, og til Konstanz. Efter
Hjemkomsten blev H. Pnest i Kempen, men 1547,
da iErkeblspen blev tvungen til at nedlmgge
sitEmbede, maatte han forlade iErkestiftet, der
igen blev rom.-kat. Derpaa var han en kort
Tid Pnest i Eimbeck, Hasrpnest hos Grev Chri-
stoph af Oldenburg og fra 1547 Dompnest i

Bremen. 1 Bremen skjulte han i bengere Tid
snildt sin Uoverensstemmelse med den luth
Nadverhere, men tilsidst maatte han vedgaa
den. Da bans Afvigelse fra Lutherdommen
1561 var bleven aabenbar for alle, blev han efter

lange og bitre Stridigheder afsat og maatte
forlade Bremen. Han gik ferst til Oldenburg,
men 1567 blev han Pnest og Superintendent
i Emden, og der dede han 18. Maj 1574. I

Emden virkede han for sin reformerte Opfat-
telse, og at bans Virksomhed heller ikke i

Bremen havde vasret forgasves, kan man ae

deraf, at Bremerne allerede 1562 fordrev alia
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deres 13 loth. Pnester og indkaldte Filippister

i Steden. Tllsidst Mere alle Bremens Klrker,
paa Domklrken mer, reformerte. Ved Paaske-
tld 1556 fortalte H., at Luther paa sin Deds-
seng til Melanchthon skal have indremmet at
der var lagt for stor Vasgt paa Forakellighederne
i Nadveropfattelsen (Th. Diestelmann, Die letzte

Unterredung Lathers mit Melanchthon fiber

den AbendmablsstreU, G6tt 1874 og J. Kostlin

i Theol. Stud, nnd Krit 1875), en Udtalelse,
der nteppe er en Opdigtelse af H., men en
Misforstaaelse Ira hans Side (J. Hausslelter,

Die geschichtl. Gmndlage der letzten Unter-
redung Lathers und Melanchthons fiber den
Abendmahlsstreit i »Neue kirchl. Zeitschr.<

1898). 5 Breve fra H. til Melanchthon ere optagne
i Corpus RcformatorumX. Vigtige Bidrag til Op-
lysnlng af H.s Strid i Bremen Andes i • DSnische
Bibliothek« V, 160 f. Fr. N. — 2) Prederik v.

H., Digter, mest bekendt under Psendonymet
*ffovalist, som han havde optaget efter en
Sidegren af sin Skegt blev fedt 2. Maj 1772
paa en adelig Borg i Grevskabet Mansfeld og
modtog 1 det heimhutlske Forteldrehjem en
kcrlig og omhyggelig Opdragelse. Det religiose

Feleisesliv var tidligt stasrkt udvlklet hos ham.
18 Aar gammel kom han til Universitetet i

Jena, hvor han efter Faderens 0nske skulde
stodere Retsvidenskab ; men intet Fag konde
sere hans Natur mere diametralt modsat.
Fllosofl og Dlgtekunst tog ham ganske fangen.

Flchtes ForeUesninger flk en mtegtig Indflydelse

paa ham, og ved personllg Omgang med Schiller

begejstredes han for dennes Opfattelse af Natur
og Menneskellv. Efter Schillers Raad segte

ban en praktisk Livsgerning og indtraadte 1794
i den kursachsiske Administration. Senere kom
ban til Bjergverksakademiet i Freiberg, hvor
han sterkt paavirkedes af den bekendte Mine-
ralog Werner; flk derefter en Ansettelse under
Domenebestyrelsen, men Brystlidelser for-

hindrede ham 1 at tlltnede Gerningen; hans
Sygdom ndviklede sig med rivende Hastighed,

og under en Blodstyrtning udaandede ban hos
sine Foneldre i Weissenfels 25. Marts 1801,

knap 29 Aar gammel. Til Kredsen af hans
mere Venner herte L. Tieck og Brodrene Schlegel,

og Tidens romantiske Retning kom han til at

tilhere med Liv og Sjtel. Han havde forlovet

sig med en ung Pige, ntesten et Barn; hun
dede et Aarstid efter. Smerten herover gav
ham Udtryk i sine vidtkendte >Hymnen an
die Nachtc. Men under Opholdet i Freiberg

indgik han en ny Forbindelse, og 1799—1800
blomstrede hans Dlgtergave skennest og rigest.

I Efteraaret 1799 lteste han for Vennerne i

Jena sine >geistliche Lieder<, hvoraf flere have
hsevdet deres fremragende Plads i Psalmebeg-
erne (»Wenn alle untreu werdenc og >Wenn
icb Inn nor habec Nr. 478 i Psalmebog for

Kirke og Hjem >Jeg v£d paa hvem jeg bygger<
er ikke — som der angives — af H., men af

E. M. Arndt); de begejstrede Oehlenschlager til

at skiive Digtet »Jesus i Naturen*. Men ved
Siden af den inderlige Kasrlighed til Frelseren

ytrer sig i disse Digte en mystisk-panteistisk

og derhos idealiseret katolsk Retning, som gen-
flndes i hans evrige Skrifter; de ere blevne
kaldte >Romantlkernes Bibel<. Efter Tiecks
Tilskyndelse begyndte han sin Roman >Hein-

rich von Ofterdingen* (overs, paa Dansk 1820
af Bernboft), som aldrig blev fuldfert, men
efterladt som et Fragment. Navnet og Staf-

fagen er laant fra Middelalderen, men Digterens
egen Personlighed og Livsopfattelse genspejler
sig deri: det er de uudsigelige, dremmende
Lengsler, den lidenskabelige Segen efter den
underfulde >blaa BIomst<, hvor alt efterhaanden
svemmer nd i uigennemtramgelig Taage— den
masrkeligste Blanding af Dybsind og tejleslos

Fantasi; og midt imellem alt det taagede den
skenneste Lyrik i de indlagte Sange (t. E. >Berg-
mannslied< og >Lob des Weines«). Vennerne
Tieck og Fr. Schlegel samlede >Novalis Skrifter*

(2 Bd. 1802) med indledende Levnedssklldring
(ny kritisk Udgave med Benyttelse af efterladte

Haandskrifter, 2 Dele i 3 Bd., af E. Heilborn,
1900). A. J.

Harding. 1) Stephen H., Citeaux's 3. Abbed,
tilherte en eng. Grevesbegt. Han var ferst

Kriger, gjorde derpaa en Valfart til Rom og
traadte efter den ind i Benedictiner-Klostret

St. Claude de Joux og blev senere Abbed i

Beze. Derpaa var han en Tid Prior i Citeauz,

1109 blev han Abbed, og 1134 dede han (J.

B. Dalgairns, Der hell. St. H., Mainz 1862). —
2) Thomas H., eng. Teolog, fedtes 1516 i Beck-
ington, Somersetshire, og studerede i Oxford.
Henrik VIII gjorde ham til Prof, i Hebraisk
der o. 1542, og samtidig blev han Kapellan
hos Henry Grey, den senere Hertug af Suffolk.

Under Edward Vl viste han sit reformatoriske

Sindelag paa flere Maader, men under Marie
den blodige blev han atter rom.-kat., et Skridt,

som Lady Jane Grey heftigt bebrejdede ham
i et Brev. Til Len for sin Tilbagegang til

Katolicismen flk H. flere Prsebender og Em-
beder, men under Elisabet mistede ban dem
alle, da han ikke vilde skifte Konfesslon igen.

Han tog over til LAwen, hvor han blev Priest

ved St Gertrud, og derfra aabnede han 1564
en lang teol. Strid med Jewel ved Answer to

M. Jewel's Challenge, der senere blev efterfulgt

af flere andre Stridsskrifter, som vakte stor

Begejstring 1 den rom.-kat Lejr. H. dede i

L6wen 1572.

Hardonin, Jean, fr. Jesuit fedtes i Qnimper
(i Bretagne) 1646. 1 en ung Aider lod han
sig optage 1 Jesuiter-Ordenen og studerede i

Begyndelsen ister Numismatik. 1693 fremkom
han med den hereinte og berygtede Paastand,

at hele Oldtidens klassiske Literatur, baade dens
Poesi og dens Prosa, med nogle Undtagelser, var
et Falskneri fra 13. Aarh., idet en vis Severus
Archontius havde lavet den heie ved Hjaslp

af nogle laerde Munke. Senere segte han at

bevise, at Krtstus og Apostlene havde praediket

paa Latin. Ordenen tvang ham til at tllbage-

kalde disse og lignende Paradokser, men H.
opgav dem 1 Virkeligheden ikke. 1715 be-

gyndte han Udgivelsen af en Konciliesamling,

der i 12 Bd. gav Koncilieakterne fra Aar 34
til 1714 — et Arbejde, der ogsaa bragte ham
i Strid med adskilllge, fordi man - beskyldte

ham for i det at have forraadt Gallikanismen.

I sit HJerte var H. ogsaa paa dette Punkt
Hyperkritiker; han mente, at alt bvad der
fortaltes om Klrkeforsamlingerne far Trienter-

medet var Fabler. Naar man saa gjorde ham
det nBrliggende Spergsmaal, hvorfor han da
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havde ndgivet sit laerde Vterk, svarede han:
>Det \6d kun Gud og jeg«. Bl. H.s andre
Arbejder maa isser naevnes et Skrifl til Belys-

ning af G. T.'s Kronologi ved Hjselp af Mont-
erne. Han dede, 83 Aar gl., i Ludvig XIV's
Kolleglum 1 Paris 3. Sept. 1729 efter at have
fort en heftig Kamp moid >Ateisterne< Jansen,
Arnauld, Pascal, Quesnel og fremfor alle Des-
cartes.

Hardt, Hermann von der, Orientalist og
Kirkehistoriker, fodtes 15. Nov. 1660 i Melle
i Fyrstendemmet Osnabruck. 1690 blev han
Prof, i de osterl. Sprog i Helmstadt, og der
dede han 28. Febr. 1746. Bl. hans mange
Skrifter maa isser ma-rkes hans Autographa
Lutheri aliorumqve celebrium virorum ab anno
1517—46, I—III (Brunsv. og Helmst. 1660—93),
der indeholdt vigtige Bidrag til Ref.s Historie;

Historia literaria reformationis (Frkf. og Leipz.

1712), med en Forts, i 16 Bd., som endnu
foreligger i Haandskrift, og endelfg en Udgave
af Konstanzer-Konciliets Akter (Frkf. og Leipz.
1697—1700). I Haandskrift foreligger ogsaa en
bindrig Samling af Aktstykkerne til Baseler-
Konciliets Historie.

Hare. 1) Augustus William H., eng. Pnest,

fedtes i Rom 17. Nov. 1792. Efter at have
studeret i Oxford gjordc han en lang Rejse til

Italien, og ved Tilbagekomsten blev han tutor

I et af Oxforder-Kollegierne. 1824 forsvarede
han Kristi Opstandelse i et lille Stridsskrift,

og Aaret efter blev han pnesteviet. 1827 nd-
gav han sammen med sin yngre Broder Julius
(se nedenfor) Guesses at Truth by two Brothers
(sidste Udg. 1871). Han var til sin Dod en
nidkaer Priest i det lille, abides liggende Sogne-
kald Alton-Barnes. Sygdom nedte ham til at

rejse til Italien igen, og 18. Febr. 1834 dede
han i Rom. Han ligger begravet paa den protest.

Kirkegaard ved Foden af Cestius-Pyramiden.
To Bind Alton Sermons or Sermons to a Coun-
try Congregation (London 1837) vise, hvor
jaevnt og enfoldigt han prsedikede for sine
Alton-Bonder. — 2) Julius Charles H., yngre
Broder til ovennsevnte, blev fedt i Valdagno
ved Vlcenza 13. Sept. 1795. 2 Aar gl. blev
han bragt til Bologna, hvor han var i en ital.

Professors Hus, og 1799 kom han til sit Hjem i

Hurstmonceaux. 1804—5 var han med sine
Foraldre i Weimar, og under dette Ophold
lserte han det tyske Sprog; 1812 kom han til

Trinity College i Cambridge, og der blev han
fellow 1818. Efter et Vinterophold i Italien

begyndte han at studere Jura, men han opgav
snart dette Studium for Filosofl, Teologl og vEste-

tik. 1827 udgav han sammen med sin Broder
Guesses at Truth. Allerede 1822 var han vendt
tilbage til Cambridge som Lserer i de klassiske
Sprog i Trinity College, og i Forening med sin
Ven Thirlwall oversatte han Niebuhrs romerske
Historie paa Engelsk (1828—32). 1829 udgav
han et Forsvar for Niebuhrs Opfattelse, og senere
blev dette Forsvar for den tyske Laerde efter-

fulgt af Apologier for Luther, Bunsen, Coleridge
og andre, som havde vteret Genstand for An-
greb, der i H.s 0jne vare uretfasrdige. 1826
modtog H. Pnestevielsen, og 1832 overtog han
efter en ny Rejse til Italien Pnestekaldet
i Hurstmonceanx. Som Landsbypnest havde
han meget at ksempe med. Han var en Bog-

orm, der ikke forstod at tale med nherde, og
hans Pnedikener gik over Almuesfolks Hoveder.
1839 var han Pnedikant for Univerxitetet i

Cambridge og holdt da sine Pnedikener om
Victory of Faith (3. Udg. 1874 ved E. H.
Plumptre, med Indledn. af Stanley). De bleve
nseste Aar efterfulgte af Samlingen The Mis-
sion of the Comforter (3. Udg. 1876). S. A. blev

H. Arkidiakon i Lewes. Han dede 23. Jan.

1855 i Hurstmonceaux. Foruden de neevnte
Pnedikensamlinger har han udgivet Sermons
preaeht [saaledes skrev han altid] in Hurst-
monceaux Church (1840—49), et IndUeg i Striden

om Dr. Hampdens Udnsevnelse til Biskop i

Hereford (S. 342). et Indlaeg i Gorham-Sagen
(S. 238), en Tilbagevisning af de eng. Hejkirke-
liges Angreb paa Luther, og efter hans Dad
udkotn en Samling af hans Miscellaneous Pam-
phlets on Church Questions (1855) og af hans
Lejlighedstaler (1858). Hans Svoger, F. D. Man-
rice, udgav 1858 en Samling af hans Charges
som Arkidiakon, i hvllke han udtalte sig om
alle brsendende kirkelige Spergsmaal. H. var
et fremragende Medlem af den bredkirke-
lige Retning. Et skont Mindesmaerke er rejst

ham og hans Familie i A. I. C. Hares Memo-
rials of a Quiet Life (1872).

Haref, judteisk Slsegtseverste 1 Bct-gader (1

Kren. 2, 51), der rimeligvis er det samme som
Geder (Josva 12, 13). L. G.

Haret, se Heret.

Harhaja, Fader til Guldsmeden Ussiel, der
deltog i Murenes Istandstettelse (Neh. 3, 8). L. G.
Harhas(2 Kong. 22, 14) eller Hasra (2 Kren.

34, 22), en af Sallums, Profetinden Huldas
Mands, Forfodre. L. G.

Har-heres, en By, som Daniterne ikke for-

maaede at fratage Amoriterne (Dom. 1, 34. 35).

Rimeligvis identisk med Ir-semes (Josva 19,

41) eller Bet-semes (1 Sam. 6, 9; 2 Kren. 28.

18) a: Solstaden (heres = semes, Solen), paa
Gnensen mellem Juda og Dan, det uuvaerende
'Ainshems. L. G.
Harhur, en SIsegt af Templets Livegne (Esra

2, 51; Neh. 7. 53). L. G.
Harif, en af Skegterne, der vendte tilbage

med Serubabel (Neh. 7, 24 ; i Esra 2, 18 kaldet
Jora); undcrtegnede Pagten (Neh. 10, 20 [19]).— En af Davids ferste Tilhsngere, Sefatja,

har Tilnavnet >HaruBten< (1 Kren. 12, 5 K'tib)

eller >Harifitenc (K're). L. G.
Harim. 1. En af de 24 Pnesteklasser (1

Kren. 24, 8); herte til de Prsester, der vendte
tilbage med Serubabel (Esra 2, 39; Neh. 7. 42)
og underskrev Pagten (Neh. 10, 6 [5]); nogle af
dem havde taget fremmede Hustruer (Esra 10,

21). Paa Ypperstepresten Jojakims Tid var
Adna den everste iblandt dem (Neh. 12, 15).

I Neh. 12, 3 er Rehum en Fejlskrift for H.
— 2. En Lsegmandsshegt, der ligeledes var
blandt de hjemvendte (Esra 2, 32; Neh. 7, 35)
og underskrev Pagten (Neh. 10, 28 [27]), og
hvoraf nogle havde taget fremmede Hustruer
(Esra 10, 31). Til den herte mnligvis den i

Neh. 3, 11 omtalte Malkija. L. G.

Har-jearim, en By paa Judas Grsense V. for

Jerusalem, identisk med Kesalon (Josva 15, 10),

det nuvrerende, hejtliggende Kesla. L. G.
Harless, Gottlieb Christoph Adolph von,

tysk Teolog, f. i Nurnberg 21. Nov. 1806, gik
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i Skole 1 sin Fedeby, hvor K. L. Roth da var
Rektor. 1823 kom ban som Student til Er-

langen, 1827 til Halle, hvor ister Tholuck fik

Betydning for ham. 1828 habiliterede han sig

i det filos. Fakultet i Erlangen, 1829 i det

teol. Fakultet ssteds, og derpaa blev han Laerer

ved Erlangens Gymnasium. I Erlangen op-

levede han et religiest Gennembrud, under
hvilket Ord som Joh. S, 44 og 7, 16—17 og

Lassningen af den luth. Kirkeafdelings Bekend-
elsesskrifter fik afgerende Betydning for ham

;

han blev ikke alene en bevidst Kristen, men
en bevidst Lutheraner. 1833 blev han over-

ordentl., 1836 ordentl. Prof, i Teol. i Erlangen

og tillige Universitetsprsest. Fra Erlanger-Tiden

stammerbans fortneffeiigeKommentar til Efeser-

brevet (1834), nans teol. Encyklopaedi og Me-
todologi (1837) og hans Etik (1842; 8. Opl.

1893). For at fare Kampen mod den baierske

Ultramontanisme grundede han og nogle af hans
Venner Tidsskriftet »Zeitschr. fur Protestan-

tismus und Kirche«, der gjorde Front baade

mod Rom og Rationalismen og blev Organ

for den genoplivede lutherske Teologi. 1842

blev H. af Universitetet sendt som Ombud til

Staendernc. Ved sin politiske Optneden og ved

en Fejde med DOUinger om Knaebejningsspergs-

maalet (I, 701) vakte han Ministeriets Uv^je
og blev til Straf forsat til Bayreuth som Kon-

sistorialraad (1845). Han havde flere Gange
afslaaet Kaldelser til andre Universiteter, men
da Leipziger-Universitetet nu kaldte ham, for-

lod han Baiern og gik til Sachsen. 1847 blev han
tillige Praest ved Nikolaj Kirke. 1850 blev han
Amnions (I, 73) Efterfelger som luth. Overhof-

prasst i Dresden, Gehejme-Kirkeraad i Kultus-

ministeriet og Viceprsesident for det sachs. Kon-

sistorium. Men 1852 forlod han Sachsen for, efter

Tilbud fra Kong Maximilian II, at overtage Stil-

lingen som President for det luth. Overkonsisto-

rium i Munchen. Det var dengang vanskelige

Tider for den baierske Protestantisme ; L6he (se

d. Art) og hans Venner stod rede til at skille sig

fra Landskirken. Det lykkedes imidlertld H.

at afvaerge et Brud og at vaerne den baierske

Protestantismes luth. Karakter. Under hans
Ledelse fik Protestantismen i Baiern og det

protest. Fakultet i Erlangen en lykkelig Tid,

og lige til 1. Jan. 1879 styrede H. den baierske

protest. Landsklrke. Da nedlagde han sit Em-
bede, og 5. Sept s. A. dede han. Foruden de
tidllgere omtalte Skrifter maa isser naevnes

forskellige Pnedikensamlinger fra Tiden i Leip-

zig, Dresden og Munchen og forskellige Lejlig-

hedsskrifter : >Kirche und Amt nach luth. Lehre<

(1853); >DieEhescheidungsfraget(1861); >Etliche

Gewissensfragen hinsichtlich der Lehre von
Kirche, Kirchenamtund Kirchenregiment <(1 862),

»Die kirchl.-relig. Bedeutung der reinen Lehre
von den Gnadenmittelnc (1869); >Geschichts-

biider aus der luth. K. Livlands vom Jahre

1845 an< (2. Opl. 1869); >Jakob B6hme und
die Alchymisten« (1870). Endelig har han
skildret sin Barndom og Ungdom i >Bruch-

stucke aus dem Leben eines sflddeutschen

Theologen« I—II (1872—75). I »Beitrage zur

bayr. Kgesch.< III, 1 (1896) har Mirbt meddelt

Breve fra H. til hans Svoger, Fysiologen Ru-
dolf Wagner (W. v. Langsdorff, D. A. v. H.,

Leipz. 1898).

Haraagedon eller Harmageddon (Joh.
Aab. 16, 16), det Sted, hvor Jordens Konger
samles til den afgerende Kamp mod Guds
Rige, men da selv edelasgges (samme Begiven-
hed som i 14, 19. 20). Fremhtevelsen af, at
Stedet paa Hebr. kaldes H., henvlser til at'

sage en fra G. T. bekendt Begivenhed som
Forbillede. Navnet udtrykker altsaa en Idi,

og Stedet kan i Opfyldelsen baere et ganske
andet Navn. Ud fra G. T. er den alminde-
ligste og sandsynlige Forkiaring, at der taenkes
paa Baraks og Israelitemes Sejr over Kana'ans
Konger ved Megiddo (Dom. 5, 19) — LXX har
Mageddo — paa Sydvestranden af Jisreelsletten,

Guds Folks Sejr i den trangeste Tid. Derimod
kan en Hentydning til Juda Konge Josias's
Fald og Nederlag ved Megiddo (2 Kong. 23,
29; 2 Kren. 35, 22) efter Sammenhaengen ikke
komme i Betragtning. Noget paafaldende er
Ordets ferste Del »Har< o: Bjerg, idet Bjerge
(Karmel) vel ikke manglede i Megiddos Om-
givelser, men dog ikke fremhaves i Dom. 5,

19. Nogle ville derfor i Stedet for har-megiddo
(M.s Bjerg) oplese Ordet i herma-megiddo
(Undergangen ved M.). At blive ved det ferste

er dog mermestliggende. Sammensaetningen
former sig muligvis ogsaa som Hentydning til

den store apokalyptiske Profeti hos Hesekiel,
hvor Gogs Skarers OdeUeggelse siges at skulle
finde Sted >paa Israels Bjerge' (Hes. 38, 21.

39, 4. 17). I nyeste Tid have Gunkel o. fl. segt
Navnets Forstaaelse i den jed. Apokalyptik,
hvori det af disse Fortolkere menes at vsere

indkommet fra en oprindelig mytologisk (baby-
lonsk) Forestilling om Sejren over Dragen Tiamat
ved Gudernes Forsamlingsbjerg. L. G.
Harmenopnlos, Konstantinos. bysantinsk

Jurist, forfattede o. 1345 et Retskompendium
i 6 Beger (derfor kaldet >Hexabiblos<). Han
skal ogsaa have skrevet det Skrift mod Hesy-
kasten Gregorios Palamas, som L. Allalius har
optaget i »Gnecia orthodoxat I, 780 f. (1652).
Sikrere er hans Forfatterskab til et hasresio-

logisk Skrift, der er aftrykt i Migne, i Patro-
logia Gneca Bd. 150, 20 f.

Harmensen, Jakob, se Arminius (I, 144).

Harmonia praestabilita, se Leibnitz.

Harntonios, en Gnostiker, Sen af Bar-Dais&n
(I, 216), skal have studeret i Athen og delt
sin Faders gnostiske Opfattelse.

Harmonister eller Harmoniter kaldes en
wurttembergsk Sekt, der er opstaaet under
Paavirkning af J. G. Rapp (se d. Art.), som
ferte sine Tilhtengere til Amerika, hvor han
ferst ved Pittsburg lagde Grunden til Harmony,
senere (1815) til New Harmong i Indiana og
tilsidst til Economy i Ohio.
Harms. 1) Clans H., tysk Praest, fedtes 25.

Maj 1778 i Fahrstedt i Ditmarsken. Faderen
var en retskaffen, from, klog Melleejer; Mo-
deren, Margarethe Jockins, en fortrteffelig, fiittig,

sparsom, godgerende, kristelig Kvinde. H. gik
til sit 13 Aar i Landsbyskolen. Ferst efter

Faderens Ded, da Mellen solgtes, fik H. Midler
til 19 Aar gl. at studere. 2 Aar senere kom
han til Kiels Universitet Schleiermachers

.

>Taler over Religionen< gjorde et maegtigt Ind- .

tryk paa ham. 1802 blev han Kand., var Hus-
laerer nogle Aar og blev 1806 Diakonus i Lunden.
1816 blev han Arkidiakonus i Kiel. Hans hele
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Personlighed og ejendommclige Pnediken sam-
lede store Skarer 1 hans Kirke. Indboldet af

hana Forkyndelse var evang., raid af Liv og
Aand, med stadigt Henblik paa Llvet, Udvik-
lingen tit springende, men ildfuld og kraflig.

Ved Reformations-JubilKet 1817 gav hans kirke-

lig-troende Standpnnkt slg et Udslag, idet nan
udgav Lathers 95 Theses sammen med 95

andre, af ham selv forfattede. Hans Skrift

vakte uhyre Opsigt, fremkaldte 200 Skrifter

for og imod og blev af stor Betydning for det

vaagnende, kirkellge Liv. Baade som Pnest
og Menneske vandt H. stedse starre Anerkend-
else. Han afslog en Raldelse til Berlin efter

Schleiermachers Ded, blev 1834 udnjevnt til

iCresdoktor i Teologien og 1835 til Provst og
ferste Pnest i Kiel. Han evede den sterste

Indflydelse paa de studerende, saerlig paa de

unge Teologer, hvem nan samlede om sig til

en Rjekke pastoralteol. Foredrag. Disse ud-

kom i 3 Bind 1830—34 (dsk Overs, ved H. E.

Glahn 1844—47) og kunne lasses med stort

Udbytte, ikke blot paa Grand af den varme Tro,

de aande, men ogsaa paa Grand af de fortneffe-

lige, praktiske Anvisninger til Prtestegerningen,

de give. Ogsaa ved sin Sjatlepleje virkede han
meget, saerlig overfor tungsindige og sindssyge

Mennesker. Ved sit Jublltenm ndnevntes han
til Overkonsistorialraad, men tiltagende Blind-

bed, hans Hnstras Ded og Mismod ved de po-

litiske Kampe 1848 flk ham til 1849 at sage

Afsked. Endnn pnedikede han stundum og

ndgav forskellige Skrifter, men 1. Febr. 1855
dade han stille og mlldt (Selvbiografl, Kiel; C.

Rothe, CI. H. i Krist. Kalender for 1877). J. P.
— 2) Georg Lndvig Detlef Theodor H., f. 5.

Maj 1808 i Walsrode i det Lunebnrgske, hvor
Faderen var Pnest Tidlig viste sig hans sejge

Energi og hans Aftky for alt urent og raat,

men en bestemt Omvendelse fra Rationallsme
til dybere Kristendom oplevede han ferst, vakt

ved Joh. 17, 3, i Slutnlngen af sin ievrigt vel

anvendte Universitetstld i GSttingen 1827—30.

Som en ndholdende Bennens Mand virkede

han for Sjaelenes Frelse og for Hedningemls-
sionen allerede som Hnslserer i Lanenbnrg
1830—39 og i Lfineburg 1840—43, men endnu
mere efter at han 1844 var bleven Faderens
Medhjselper i Hermannsbnrg (se d. Art). Han
fremkaldte her ved sin trofaste Sjaelesorg, sin

livfulde, folkellge, plattyske Fortslllng i Aften-

samlinger i Pnestegaarden og sine mregtlge

djwrve Pnedikener en vidt- og dybtgaaende
Vekkdse, og Hedelandsbyen blev som en Stad

paa Bjerget, hvorfra der ndgik et mtegtigt Ar-
bejde for Gads Rige. Da H. 1849 fulgte efter

Faderen i Embedet, grundlagde han en Missions-

skole og adsendte 1853 de ferste Misslonserer

derfra. H. flk aldrig >Tld til at gifte sig< og
fortsrede under tiltagende Svaghed og Smerter
sin Kraft i utwettet Arbejde; d. 14. Nov. 1865.

(Th. Harms, Lebensbeschreibong des Pastors

Louis Harms, 1868; H. Knaul, Louis Harms,
Ein Lebensbild, 1899). V. Sn. — 3) Theodor
H., fadtes 1819 i Hermannsbnrg. Faderen,
som var Skolemand og Pnest, var Rationalist og
opdrog Barnene med Strenghed. Hoderen, en
Prsestedatter, var en from, sdel, elskelig Kvinde.
1849 ansattes H. som Missionsinspekter i Her-
mannsborg, hvor Broderen, Lndvig H. (se oven-

for) s. A. havde grnndet en loth. Missionsanstalt
Tanken var, at der ikke blot skulde udsendes
evang. Pnester og Skoleherere blandt Hedning-
ene, men tillige et stort Antal kr. Kolonister,
som ved deres Arbejde knnde stette Missionsger-
ningen, saa at denne kunde nndvwre Hjaslp
hjemmefra. Endvidere sknlde Missloniererne
tage Slgte paa den hnrtigst malige Omvendelse
af hele Folkeslag. Ved Broderens Ded 1865
blev Th. H. Direkter for Missionsanstalten,
efter at han en kort Tid havde vreret Pnest i

Muden. Men da han bekempede Indfarelsen
af det borgerlige ^Egteskab, blev han afsat

1877. Det felgende Aar grundede han en lnth.

Friklrke i Hannover, hvilket havde til Felge,

at Konsistorium forbad de Kollekter, som hid-
til havde vreret tilladte for Hermannsburger-
Missionen. Han dade 16. Febr. 1885. Bl. hans
forskellige Skrifter kunne nuerkes en Levneds-
skildring af Broderen samt et Par Bager om
de sidste Ting og Frelsesvejen. J. P.
Harnack. 1) Theodosins H., tysk lnth.

Teolog, fadtes 3. Jan. 1817 i St. Petersburg og
studerede i Dorpat, Bonn og Berlin. 1843 blev
han Prlvatdocent i Dorpat, 1845 overordentl.,
1848 ordentl. Prof, der i prakt. Teol. 1853
modtog han en Kaldelse til Erlangen, 1866
vendte han tilbage til Dorpat. 1875 trak han sig
tilbage fra sit Embede; han dade 11. Sept 1889.
Bl. hans Skrifter maa nanrnes: >Der chrlstl.

Gemeindegottesdienst im ap. und altkath. Zelt-
alter< (1863); >Luthers Theologie. I—II (1862
og 86); >Die freie Volksklrche< (1870); >Prakt
Theol.< I—II (1877—78). — 2) Karl Gnstar
Adolf H., tysk Kirke- og Dogmehistoriker, fadtes
i Dorpat 7. Maj 1851, studerede der 1869—72;
blev 1874 Prlvatdocent og 1876 overordentl.
Prof, i Teol. i Leipzig, 1879 ordentl. Prof, i

Giessen, 1886 i Marburg, 1888 i Berlin. Hans
ferste Skrifter drejede sig om Gnostidsmen,
og 1875—77 udgav han sammen med Gebhardt
og Zahn en Udg. af de saakaldte apostolske
Fffidre med Kommentar (den er ogsaa ndkom-
met i en mindre Haandudg. uden Fortolkn.).

1882 begyndte han sammen med Gebhardt Ud-
givelsen af »Texte und Untersuchnngen car
Gesch. der altchr. Literature , og i dette Tidsskrift,

der udkommer endnu, har han selv skrevet
en Rjekke i hej Grad vasrdifulde kritiske Af-
handlinger. Hans to Hovedvnrker ere den
store: >Handb. der Dogmengesch.< (I—III; 3.

Aufl. 1894—97), der har gjort Epoke i det
dogmehist. Stadium (I, 659), og »Gesch. der
altchr. Literatur zum Eusebiusc (hidttl I—II,

1893—97). Sterst Udbredelse have to mindre
Skrifter fundet: >Das ap. Glaubensbekenntnias*
(1892) aabnede en langvarig Kamp om det ap.

Symbols Oprindelse og Vardl, og H.s 16 Fore-
lKsninger >Das Wesen des Christentums* (1900,
dsk Overs, s. A.) have givet Signalet til en
Kamp om Kirke og Kristendom, der endnn
Ikke er stilnet Desnden har han udgivet flere

ypperlige populcre Forela»ninger(>Das Mflnch-
tum, seine Ideale and seine Gesch.*, 5. Aufl.

1901, dsk Overs. 1901; >M. Luther in seiner
Bedeutung far die Gesch. der Wissenschaft und
der Bildung<, 3. Aufl. 1901, >Augostins Con-
fessionen*, 2. Aufl. 1895; >Sokrates und die
alte Kirche* 1901). Han har ogsaa skrevet
Berliner-Akademiets Historic (1900) og har en
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Hoveddel af Tllsynet med den af dette Akademi
paabegyndte Udgave af de gr. Klrkefiedre.

Harnefer, en af Slegterne i Aser Stamme
(1 Kran. 7, 36).

Harod, Kilden, hvor Gideon ok nans Mend
vare lejrede far bans Angreb paa Midianiterne
(Dom. 7, 1). I V. 3 er Tistnok et Ordspil
mellem >hared< (o: skelvendc) Og H. Sand-
synligvis er H. Djaludkilden ved Nordspidsen
af GUboa, l*/« engl. Mil S. 0. for Jisreel. 1

Navnet Djalud er rimeligvis Betegnelsen »Gilead<

(7, 3) om en Del af GUboa bevaret; derimod
er dens Navn >Gollatskilden< aabenbart on-
staaet ved Ligheden mellem Djalud og Djalut
3: Goliat (arab.). Efter sit Udspring under
Bjerget breder H. sig til en Dam med ud-
mcrket Vand, omtr. 60' Bredde. Korsfarerne
kaldte den Tubania. Ved .Kilden i Jisreel*

(1 Sam. 29, 1) menes formodentlig H. Cheyne
formoder, at selve Navnet H. er udfaldet —
2 Sam. 23, 25 nevnes H. som Sted- eller By-
navn (ved Kilden H.\ idet 2 af Davids Helte
vare Haroditer. I 1 Kran. 11, 27, som kun
ntevner den fat-ate, er >Harorit< en Skrive-

fejl. L. G.
Haroe, en Jndeer (1 Kran. 2, 52), men

Namets rette Form er Reaja (4, 2) L. G.
Harorit, se Harodit under Art. Harod.
Haroset-haggojitn, >Hedningernes Haroset<

(maligvis til Forskel fra et Israelit. Haroset),

Siseras By, hvorfra han drog nd imod Barak,
og hvortil de kana'anelske Flygtninge sogte

tilbage (Dom. 4, 2. 13. 16); sandsynligvis det
store Ruinsted HarltUe N. for Kison i Snev-
ringen mellem Galileas Bjerge og Karmel. L. G.

Harran eller Kharran, i LXX: XagQav (bos
Gnekerne Kci(l$ai), etymolog. forskelligt fra Per-
sonnavnet Haran (1 Mos. 11, 31, hvor begge
Navne i Dsk Overs, lyde ens); eldgammel Stad
og Rige i det nordvestl. Mesopotamien i en
frngtbar Egn, og Byen selv et Knudepunkt for

Handelsvejene mellem Syrlen, Assyrien og Ba-
bylonien (dens Kebmend nevnes Hes. 27, 23).

I Verdensbistorien er H. serlig bekendt ved
Crassus's Nederlag mod Partherne 53 f. Kr. Nu
betegnes dets Plads knn ved en lang Rekke
Jordhoje, nogle Festningsruiner og en ringe
Landsby.

Biblen omtaler oftere H. i Patriarkernes Hi-
storic, ferste Gang i 1 Mos. 11, 31 som Op-
holdssted for Abraham og bans Familie imellem
Ur og Kana'an. Nahors, Abrahams Broders,
Efterkommere forbleve der. H. kaldes derfor
ogsaa >Nahors By « (1 Mos. 24, 10 ; jvfr. 27, 43).

Hertil sendte Abraham sin Tjener for at hente
Isak en Hustrn (Brenden 1 Mos. 24, lit vises

endnu), og her boede Jakob i sin Landflygtlg-
hed (28, 10. 29, 4).

Ogsaa de assyr. Konger nevne fra gammel
Tid H. Sargon siger, at han >udspredte sin

Skygge over H.s Stadc. Til dets Erobring sigter

Sankerib i 2 Kong. 19, 12 (Jes. 37, 12). — Den
gamle semitiske By var fra teldste Tid et Arne-
sted for Maanedyrkelsen (Sin hos Assyrerne);
indtil det 11. Aarh. e. Kr. forblev Hovedtemplet
i de hedenske Harranieres Besiddelse og blev
i det 13. Aarh. edelagt af Mongolerne (Mez,
Gesch. der Stadt Harran, 1892. Chwolsohn:
Die Ssabier, 1856). — 1 Kran. 2, 46 nevnes
en Judeer H. L. G.

Harrison, Frederic, eng. Positivist, fodtes i

London 18. Okt. 1831, stnderede i Oxford og
betraadte 1858 den juridiske Bane 1 Lincoln*
Inn. 1867—69 var han Medlem af den kgl.

Kommission om trades-union*, 1869—70 Se-

kreter ved Lovkommissionen. 1877—89 var
han Prof, i Retsvidenskab og international Ret
ved Inns of Court, 1889—92 alderman I Lon-
dons County Council. Han var(1870)en afGrand-
leggerne af den positivistiske Skole i England,
og 1871 begyndte Positlvisterne denes Gudstjene-
ster I Newton Hall i London. 1880 blev han
President for den positivist. Komiti. Han har
oversat Comte paa Eng. og ved forskellige mindre
Skrifter og Tidsskriftartikler virket for Positiv-

ismens Udbredelse.
Harsa, en Familie af Templets Livegne (Esra

2, 52; Neh. 7, 54). L. G.

Hartmaan. 1) Gabriel Israel H., flnsk Fi-

losof, fodt 28. Jan. 1776 paa Lumparland (Aland),

hvor bans Fader var Kapellan; blev Student
1793, Magister 1798, Docent i Filosofi ved
Abo Akademi 1802, Bibliotekar 1807, dede 1.

Marts 1809 i Abo. — Hans allerede fra Barn-
dommen indadvendte Nature! gav sig Udslag
i hans filosoflske Spekolationer. I dem sporer
man det 18. Aarhundredes Aand, dets faste

Tro paa Oplysningens Verdi, dets kosmopoli-
tisk humane Tendenser, og hans Filosofi stetter

sig til den empiriske Betragtning. Personlig

var han en edel Enthusiast, brendende af
Nidkerhed for Menneskehedens Vel. Foruden
sine akademiske Afhandlinger: >Meditationes

de nature, origine et veritate axiomatum< (1801),

>De differentia notlonum Instrumentalium et
reaiiumt (1804) og >De tribus gradibus per-

suasion Is < (1808) udgav han to Bind af sin

>KnnskabslSra< (1807—08); en Del af hans Ar-

bejder ere gaaede tabt, andre Andes kun i

Manuskript. A. N. — 2) Johan Peter Emilias
H., dsk Komponist, f. i Kbhvn 14. MaJ 1805,

dad ssteds 10. Marts 1900, tilherer en gammel
Musikerslegt, som med Schlesieren Joh. Ernst
H. 1768 indvandrede til Denmark. I sit Barn-
domshjem kom H. i mangfoldlg Berering med
Musiken. Men af sin Fader blev han bestemt
for Studeringerne, gik en Tid i Borgerdydskolen
i Khhvn, hvor hans Sidekammerat var den
senere Biskop Kierkegaard, og blev Student 1822.

Derefter tog han juridisk Embedseksamen 1828.

Samtidig havde han dog fulgt sit Knnstnerkald
og — vesentlig som Autodidakt — lagt sig

efter Musik baade i praktisk og teoretisk Hen-
seende med saadan Fremgang, at han som
Skoledreng, knn 15 Aar gammel, debuterede

som Violinspiller og 20 Aar gammel som Kom-
ponist med en Kantate >Orgiets Pris<, medens
han I en Alder af 19 Aar havde faaet sin forste

offentlige Bestilling som sin Faders Efterfolger

som Organist ved Garnisonskirken. Dertil knyt-

tede han senere Stlllingen som Lerer ved det

nyoprettede Sibonlske Konservatorium, hvortil

endnu kom hans eneste juridiske Embedsud-
nevnelse som Sekreter ved Indrnlleringskom-
missionen for Borgervebningen. Beseg 1 Ud-
landet satte bam i Forbindelse med dets le-

dende Krefter i Mnsikverdenen. De hjemlige

Forhold lagde dog mere og mere Beslag paa
hans Krefter. Han sattes som Formand i

Spidsen for Mnsikforeningen og Studentersang-
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foreningen, blev ved Weyses Dad dennes Efter-

fftlger spm Organist ved Frue Kirke (1843) og
blev tilligcmcd Gade og Paulli Medlem af Be-
styrelsen for det ny oprettede Musikkonserva-
torium (1867). Ved bans 50 Aars Organist-

Jubikeum 1874 udntevnte Universttetet ham til

yEresdoktor i Filosofien.

Som skabende Kunstner maa H., sammen
med N. W. Gade, betragtes som Grundhegger
af den dansk-nationale Skole, i videre Forstand
ogsaa af hele den nordiske Skole i Tonekunsten.

I den store Rtekke af hans Kompositioner kan
der ganske vist paavises dcm, der bylde en
mere universel Retning, men det betydeligste

og dybeste, han har givet, herer det nordiske

til, og i sine aeldre Aar, da han skrev sine

bedste Ting, vendte han sig mere og mere hen
imod den nationale Retning. Fra bans tidllge

Ungdom msrkes >Guldhornene<, senere de
dramatiske Vasrker >Liden Kirsten<, 2. Akt
af >Et Folkesagn«, Ballettcrne >Valkyrien<,

»Thrymskvident, Koncertstykkerne >En Som-
merdag<, >Foraarssangc, Universitetskantaten,

iVelvens Spaadomc etc. etc.

Hans Virksomhed som kirkelig Komponist i

videre og snevrere Forstand kan man forfalge

gennem hele hans lange Liv. Hans Debut-
komposition er allerede ntevnt. Den sidste

Komposition, han udgav med Opus-Tal (Op. 86),

bringer en Samling religiose Korsange, og det

sidste Vaerk fra hans Haand (1899) er den gen-

nemsete Udgave af Korsangene til Bispevielses-

Hojtideligheden i Frue Kirke. Atter og atter

kom han tilbage til bibelske eller religiose

Emner, snart bearbejdede for Kirken, snart for

Koncertsalen. Til de sidste herer flere af hans
ejendommellgste Kompositioner, fremfor alle

Davids 115. Psalme med dens stolte Glans og
dybe Mystik, fremdeles Grundtvigs >Vor Kirke-

dor vel lukkes op< for Mandskor og Bltese-

instrumenter, en Raekke religiose Sange for

Kor med Orkester (Op. 73), fremdeles Kor-
vserkerne >Sabbatsstilhed< og >Hinsides Bjerg-

ene«, samt fra hans sene Alderdom > Luther
paa Wartburg* og det friske >HelIig tre Kongers
Kvad«. Dertil kommer en >gejstlig Ouverture<
for Orkester og Orgel (Op. 9) og >Jesu Bjerg-

pnedikenc (Digt af Oehlenschlager). Fremdeles
til kirkeligt Brug Motetter ved Jule- og Paaske-
festen (Op. 5), Motetten Quando corpus morie-
tur, komponeret ved hans Faders Ded, en Jule-

kantate og forskellige Kompositioner for Orgel
(Sergemarcher, Sonater og Fantasier). Til Guds-
tjenesten i Frue Kirke komponerede han fra

Tid til anden forskellige Antifonier, Kollekter

og Litanier samt Jule-Liturgien (1854 efter Ini-

tiativ af Stiftsprovst Rothe). Endelig hele

Rickken af Psalmemelodier, hvoraf en stor Del
bar sat sig varig fast i Kirken (>Til Himlene
rekker din Miskundhed, Gud<, >Mindesvi en
fuldtro Venc, >Stor er du, Gud<, >Kommer
Sjaele, dyrekobtec etc.) og af aandelige og bi-

belske Sange. Hans Evne til med en ejen-

dommelig rytmisk eller harmonisk Vending
at finde det slaaende musikalske Udtryk for

Tekstens Ord og Tanker kommer isax de sidste

tilgode, hvor imellem Andes Perler som >Jairi

Datter<, >Lter mig Nattens Stjerne«, >Herrens
Rest*, >0 du Guds Lam<, Bryllupspsalmen >Jert

Hus skal I bygge< o. a. A. If. — 3) Karl

Robert Ednard v. H., tysk Filosof og Literat,

fodt i Berlin 1842, Officer til 1864, da ban tog
sin Afsked paa Grand af en Benskade. Allerede
i Forvejen optaget af Kunstinteresser og viden-
skabelige Spergsmaal felte han det som sit

Kald at vie sig til filosofisk Arbejde og har
som Privatmand givet sig af dermed under
stedse stigende Anerkendelse fra Professorernes

Side. Selve Titlerne paa hans Hovedarbejder
er betegnende: >Philosophie des Unbewusstem
(1869), >Phcnomenologie des sittlichen Bewusst-
seins< (1879), >Das religiose Bewusstsein der
Menschheit im Stufengange seiner Entwickelung<
(1881), >Die Religion des Geistes (1882), »Krit
Wanderungen durch die Philos. der Gegenwart<
(1890), >Kategorienlehre< (1897) og »Geschichte
der Metaphysikc (1900). De filosoflske Problemer,
omkring hvilke Nutidens Arbejde har koncen-
treret sig, og til hvilke H. kommer til at tage

Stilling, kan siges at vaere dels de tre fra den
foregaaende Generation nedarvede: om Tingen
i sig selv (Das Ding an sich), om et Virkelig-

hedernes Fornuftsystem og om et irrationelt

Moment i Tilvserelsen, dels de tre derefter
stierkest fremtrsedende : Kampen om Sjslen,

Forholdet mellem Natur og Historie, og Vnrdi-
erne. Det er nu karakteristisk for H., at det

af disse Problemer, som mindst optager ham,
er det, som vel er Fremtidens alvorligste,

neralig Forholdet mellem Naturen og Historien,

mcdens han derimod har indlagt sig stor For-

tjeneste af Arbejdet paa de evrige, navnlig det,

som angaar det ubevidste Sjslelivs dybe Pro-
blemer. Denne Opfattelse af H.s Betydning
stemmer ogsaa med det Resultat, som faas ved
at sperge om H.s Stilling til Filosofemerne,
saaledes som de betegnes af de filosoflske

Skoler og Retninger, indenfor hvilke han har
sin Plads. Hvis man med Grand kan tale om
en Afdeling, som betegner den gamle HegeUke
Skoles Selvoplesning, og en Afdeling, som be-

tegner Kantianismens Renaissance, og om man
der imellem indordner som selvstiendige, Tren-
delenburg, Fechner og Lotze, saa kan man med
Feje anyise H. Plads som den fjerde (eller

tredje, naar man blot holder sig til Fechner
og Lotze). Han er ikke saa fantastisk som
stundum Fechner, ikke saa mildt formidlende
som Lotze, men gaar sin egen Vej. I >Kate-
gorienlehre< naermer H. sig til Trendelenburg,
og vil maaske blive eller befindes at vtere en
Trenker af hejere Orden end nogen af de
naevnte, trods sin Misopfattelse af Ksrligheds-
evangeliet, dets rette Indhold og dets deri

grandede absolute Vsrdl. Som en Filosof, der

i en vis Forstand falder udenfor de filosoflske

Fagmends egentlige Kreds, staar H. i Berering
paa den ene Side med Teologen Richard Rothe,
paa den anden Side med Literaten Fr. Nietzsche.

Fremmed er H. overhovedet for Indtryk fra

de Aandsstremninger, som stamme fra Seren
Kierkegaard, Jena-Filosofen Eucken og den
svenske Personlighedsfilosofi hos Geijer og Bo-
str6m.

Hovedtankerne hos H. ere folgende: Ikkedea
logiske Idi som hos Hegel, men det ubevidste
er den empiriske Verden >i sig selv<. Dette

absolute bar to Attributer (her soger H. TQ-
knytning hos. den yngre Schelling): Vi|Jen og
Forestillingen. Forestillingen tanker H. sig
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nn passiv og endelig, Vljjen aktlv og uendelig,

samt ulogisk, grundles. Netop denne Dual-
Isme mellem Attributernc er et nedvendigt
Moment i den absolute Monisme, som H. ner-
ved gar gteldende, ikke uden tydelig Tilknyt-
nlng til Hegel i dette Hovedpunkt som i saa
mange andre Henseender. 'Transcendental Real-
ismec kalder nan imidlertld sit Standpunkt i

Modstetning dels til Livets naive Realisme, dels

til den subjektive Idealisme hos Kant, som H.
mener, konsekvent vilde fere til absolut Illusion

-

isme. Med Grundbegreberne >ViJje« og >Forestil-

ling< stutter H. sig dog ogsaa, ja mermest, til

Schopenhauer, og H.s Grundprincip kan kaldes
en Syntese af Schopenhauers Pesslmisme og
Hegels Evolntlonisme, den sidste tilsat med
Elementer fra Spencer. H. mener, at der under
Udviklingens Gang kan paavises et Overskud
af Elendighed, men ban indremmer, at der
overalt 1 Naturen og i Historien kan iagttages

en Teleologi. Verdens Ikke-Vaeren, siger han,
vilde vatre bedre end dens Vaeren, men saa-

ledes som Verden er, er den den bedst mulige.
Saaledes vil H. forsone eudsemonlstisk Pesslm-
isme med evolutionlstisk Optimisme. Blind,

grnndles og tilfteldlg traadte Viljen ud af sin

Potentlalitet ind i Aktnaliteten : det er Verdens
Tilblivelse. At godtgere dette Viljens Fejltrin,

udger den logiske Ides Bestnebelse. Bevidst-
heden er den Ksempe, som gaar til Kamp mod
den stedse utilfredsstillede Vilje. Det logiske
har til Opgave mere og mere at bringe Viljens
Illusion til Klarhed for Bevidstbeden. Dette
Arbejde er gaaet frem gennem Here Stadier.

Ferst det barnlige Trin hos Grtekerne, idet de
gjorde sig Forventninger for dette Liv. Der-
naest Kristendommen med dens Forhaabninger
om et Hillsides, det ungdommelige, romantiske
Trin, fremdeles Manddomsalderen, den Tid,

som nu stunder til med dens Virkeliggerelse
af en positiv Tilstand af almindellg Velnerd.
Tilsidst Alderdommens Lsengsel efter Hvile,

efter Ikke-Tilvsrelsens Fred, som bringer Frelse
fra Tilvserelsens Kval. Det er det absolute,
som selv gennemlever denne Proces, bliver Kod,
lider, forieses. Menneskets stedelige Opgave er
energisk at arbejde med i Verdensprocessen
under Forstaaelse af, at al Strceben efter Lyst
•er Fortengelighed, og at alle Enkeitvassener
indent inde ere 6t — Indbyrdes og med »A1-
Aanden< (All-Geist).

For H. har Religionen et fslles Grundlag
med Filosoflen, nemlig den mystiske Felelse
af Individets Enhed med Universets Grund.
Da den Form, hvori Religionen nu foreligger

hos os, er i Strid med Kulturen, og Religionen
paa den anden Side ikke kan gaa op i Filoso-
flen, saa tnenger Religionen til en Omdannelse.
Den speknlative Protestantisme har forberedt
Fremtidens Religion: konkret Monisme, som
gar ethvert scedeligt Menneske til et Gud-
menneske og derved lader saavel den indiske
Religions abstrakte Monisme som den jedisk-
kristelige Monoteisme indgaa som Moment i

Syntesen. Religionshistoriens Udvikling fore-
gaar efter H. fra den oprindelige saakaldte
Henoteisme med dens Forfald i Polyteismen,
Dcmonismen og Fatalismen, til segyptisk og
persisk, samt grsesk, romersk og germansk
Naturallsme, hvorefter felger Supranaturalismen

Eirke-Lekalkon for Norton. U.

i dens teistiske og monistiske Former. Kristen-

dommens Hovedmangel ser H. i den transcen-
dental eudaemonlstiske Heteronomi, som han
mener prssger dens Moral, hvorved H. reber
et — mlrabile dictu — fuldstsendigt Ubekendt-
skab til den evangeliske Kristendom: det per-
sonlige HJertelivs Religion, hvis Moral netop
er den direkte Modsjetning til den Ensidighed,
der kan betegnes med alle tre Ord: transcen-
dental, eudsemonlstisk Heteronomi. Ved sin

Kritik af den transcendentale endsemonistiske
Heteronomi har H. gjort den evangeliske Teo-
logi store Tjenester. Hvor Skylden ligger for

Mangelen og for Misforstaaelsen i det historiske:

hos H. eller den protestantiske Teologi, som
har gjort det staerkeste Indtryk paa H., det
staar ikke nu til at afgere (H. Heffding, Den
nyere Filos.'s Hist II, 488 f.). P. E.
Harttmann, Karl Friedrich, tysk Pnest, fedtes

1 Adelberg 1743, studerede i Tubingen, var en
Tidlang Repetent der, blev 1774 Laerer ved den
hertugelige Militsrskole, 1777 Pnest i Illingen,

1781 1 Kornwestheim, 1793 Dekan i Blaubeuren,
1796 i Neuffen. 1812 tog han sin Afsked og
opslog sin Bolig i Esslingen, tilsidst i Tubingen,
hvor han dede 31. Aug. 1815. I ham mistede
Wurttemberg en af sine dygtigste troende
Prsester. Hans Pnedikener og Lejlighedstaler

flnde endnu stadig Lsssere (G. F. Harttmann
und Ekmann, K. F. H., ein Characterbild,

Tfib. 1861).

Harnfit, se Harif.

Hamm, en Judaeer, Fader til Aharhel (1 Kren.

4, 8). L. G.

Harnmaf, Fader til Jedaja, der deltog 1 Mur-
enes Istandstettelse (Neh. 3, 10). L. G.

Hams, Fader til Mesullemet, Juda Konge
Amons Moder (2 Kong. 21, 19). L. G.
Hasabja. Adskillige Leviter af dette Navn,

til Dels maaske de samme Personer. — 1.1 Kren.

6, 30 [45]. — 2. 1 Kren. 9, 14; Neh. 11, 15.

— 3. 1 Kren. 25, 3. 19 (af Tempelsangerne).
— 4. 1 Kren. 26, 30; en Hebronit, muligvis
identisk med — 5. 1 Kren. 27, 17; Leviternes

0verste paa Davids Tid. — 6. 2 Kren. 35, 9

(paa Joslas's Tid). — 7. Esra 8, 19. — 8. Esra
8,24 (Pnest). — 9. Neh. 3, 17, jvfr. 10, 12 [11].

12, 24 (26); paa Nehemjas Tid. — 10. Neh.
11, 22. — 11. Neh. 12, 21 (Priest). L. G.

Hasabna, en af Folkets 0verster, der under-
skrev Pagten (Neh. 10. 26 [25]). L. G.

Hasabneja. 1. Fader til Hattus, som deltog

i Murenes Istandstettelse (Neh. 3, 10). — 2. En
Levit (Neh. 9, 5). L. G.

Hasadja, en Sen af Serubabel (1 Kren. 3,

20). — Ogsaa en af Baruks Forfiedre, i gr.

Form : Asadias (Bar. 1, 1). L. G.

Hasael, maegtig Konge i det damaskenske
Syrien, samtidig med Jorara, Jehu og Joahas
af Israel, fra o. 845. Som Hevedsmand hos
Kong Benhadad II blev han af denne, der laa

syg, sendt til Profeten Elisa (ved den Tid 1

Damask) for at sparge, om Kongen skulde
komme sig af sin Sygdom. Ved Profetens gen-
nemskuende Ord modnedes hans sergerrige

Tanker om selv at blive Konge. Nseste Dag
kvalte han sin Herre og blev hans Efterfelger

(2 Kong. 8, 7f.). I sin lange Regering bragte

han uhyre Lidelser over Israel. De Guds-
domme, der Slag i Slag ramte Akabs hedensk-
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354 Hasael — Hase.

sindede Has, siges 1 Kong. 19, 17 at skulle

hegynde med Hasaels Svterd. Ved Bamot 1

Gilead, som Israeliterne paa den Tid maa have
haft Held til at benuegtige sig (maaske medens
Syrerne rustede sig mod den truende assyriske

Fare), blev Akabs Sen, Joram, slaaet og saaret

(2 Kong. 8, 28. 29. 9, 14. 15). 842 blev H.
slaaet af Salmanassar II, der dog ikke op-
naaede at indtage Damask; Assyrernes Angreb
3 Aar senere tilfejede heliec ikke H. varlg Skade.
Derimod fik Israel nn for Alvor hans Svserd

at tale. I bestandige Nederlag mistede Jehu
hele 0stjordanlandet (2 Kong. 10, 32. 33). Under
Jehus San, Joahas, forUatte H. og dennes Sen,
Benhadad III, Israels Underkuelse (2 Kong. 13,

3. 7. 22; jvfr. rimeligvis Episoden 2 Kong. 6,

24— 7, 20). H.s Navn og Grusomhed i Krigene
fremlyser endnn henge efter i Am. 1, 3. 4.

Ogsaa mod det filistalske Gat forte H. Krig,

belejrede og indtog det (2 Kong. 12, 17) og af-

tvang ved denne Lejlighed Juda Konge, Joas,

en stor Tribut (12, 18; jvfr. 2 Kren. 24, 23.

24). L. G.

Hasaja, en Judteer (Neh. 11, 6).

Hasar-addar, et Sted paa Kana'ans Sydgrsense,

vestlig for Kades-barnea (4 Mos. 34, 4). Josva

15, 3 skelner nejagtigere mellem rfesron og
Addar som 2 Punkter nser ved hinanden. —
Ordet >haser< (hasar) i dette og felgende Navne
betegner oprindelig Hyrdernes omhegnede Lejr-

piads, dernsest i det hele : det faste Bosted. L. G.
Hasar-'enan (a: Kildeplads), et Punkt ved

Israels Nordgrtense (4 Mos. 34, 9. 10; Hes. 47,

17 [Hasar-enon]. 48, 1), estligst af denne. Man
bar tssnkt paa Baneas, eller paa el-Hadr estlig

for dette. L. G.

Hasar-gadda, ubekendt Punkt i det sydlige

Juda (Josva 15, 27). L. G.

Hasarmavet, en af Joktans arab. Stammer
(1 Mos. 10, 26), identisk med det nuvterende
Landskab Hadramut estlig for Jemen langs

det indiske Ocean, men i Oldtiden af videre

Omfang; var beremt for sin Handel med Keg-
else. L. G.

Hasar-snal (o: Raeveplads), By i det sydl.

Juda (Josva 15, 28), tilharende Simeons Stamme
(Josva 19, 3; 1 Kren. 4, 28); efter Eksilet be-

folket af Judteerne (Neh. 11, 27). Muligvis det
nnvterende et-ta'li. L. G.

Hasar-snsa (Josva 19, 5) eller Hasar-su-
slm (1 Kren. 4, 31), en af Simeon Stammes
Byer. Navnet betyder >Hestebyen« og mevnes
sammen med Betmarkabot o : Vognbyen. Identi-

flceres med Sustye, 2 geogr. Mil S. for He-
bron. L. G.

Hasason-tamar nsevnes 1 Mos. 14, 7 som
et Sted forholdsvis nser ved Sodoma. De her
boende Amoriter bleve slagne af Kedorlaomer.
2 Kren. 20, 2 identiBceres det med Eugedi,

den meget frugtbare Oase midt paa det dede
Havs Vestskie, i Oldtiden beremt bl. a. for

sine Palmer, om hvilke Navnet H.-tamar o:

Palme-Hasason minder. At identificere H. med
det langt sydligere Tamar i Hes. 47, 19. 48,

28 (1 Kong. 9, 18 K'tib) kan der overfor Kro-
nistens Udsagn nteppe vtere Tale om. L. G.

Hasbaddana, en af de Mcend (rimeligvis

Prasster), der stod hos Esra under Lovens Op-
lrcsning (Neh. 8, 4). L. G.

Hase, Karl August v., tysk Kirkehlstoriker,

fedtes 25. Aug. 1800 i Nledersteinbach i rterh.

af Fenig. Han gik i Skole i Altenburg, kom
1818 til Leipzig som Student og blev der draget

ind i >Burschenschaft<-Bevasgelsen. Af den
Grand blev ban vist bort fra Leipzig og tog

da (1821) til Erlangen, hvor ister Schelling og
G. H. Schubert fik Indflydelse paa bam. 1822
maatte han ogsaa forlade Erlangen, fordi ban
blev mlsUenkt for at have staaet i SpWsen for

det ophsevede >Burschenschaft<. 1823 blev ban
Dr. phil. og Magister 1 Tubingen og habili-

terede sig som Privatdocent baade i Filosofi og
Teologi. I Tubingen udgav han (1823) alt ferste

Skrift, >Des alten Pfarrers Testament*, ea teoL-

fllos. Roman, men 1824 blev han sat i Fsengsel

paa Hohenasperg, og d£r sad han naesten 1

Aar som Martyr for »Burschenscbaft<-Beraeg~

elsen. I Fsengslet skrev han >Die Proselytenc,

en Roman i Breve om 2 Bred re, der ere op-

dragne i forskellige Konfessioner, men om-
vende hinanden, saaledes at Katoliken bliver

Protestant, Protestanten Katoiik. Efter Les-

ladelsen fra Hohenasperg udkom hans >Dog-

matik* (1826; 6. Aufl. 1870), der ogsaa vasaent-

lig var bleven til i Faragslet
Fra Hohenasperg tog han til Dresden og

Leipzig, hvor ban skrev Here mindre Skrifter

og udgav sin bekendte Udg. af den evang. Ka
symbolske Beger (1827; ed. Ill 1846). Ogsaa
Dogmatiken blev da omstebt til en popnuer-
videnskabelig Troslsre (•Gnosis oder protest-

evang. Glaubenslehre fur die Gebildeten in der

Gemeinde, wissenschaftl. dargestellt* I—III, 1827
—29; 2. AuO. 1869—70). 1 Leipzig udgav ban
endvidere anonymt et Indbeg i Striden i Anledn.

af Prof. Aug. Hahns Angreb paa Rationalismen

(S. 327), og 1828 habiliterede han sig der.

Aaret efter udkom Hutttrui redivioui (13. Aufl.

1888), en Reproduktion af den ortodokse luth.

Dogmatik, nsrmest foretaget for at vise den
Tlds Lutheranere, at de ikke kunde staa Maal
med de ortodokse Fasdre. 1829 udkom ogsaa

hans >Leben Jesuc (5. Aufl. 1865), hvormed
den hele moderne >Leben-Jesu«-Literatur blev

indledet, og 1 det Aar modtog han en Kaldelae

til Jena, hvor han blev lige til sin Ded. Far
han tog Bolig i Jena gjorde han sin ferste

Romerrejse, som er beskreven i de Breve til

hans Forlovede, der nu ere offentliggjorte i

hans >Samlede Vasrker* (Bd. XI).

15. Juli 1830 kom han til Jena, og 1831
begyndte han sine Forelassninger over Kirke-

historie. Allerede 1834 udkom hans beremte
kirkehistoriske Kompendium (11. Aufl. 1886X
og Slag i Slag fulgte en lang Raskke stem
og mindre Skrifter, der hurtig gjorde bans
Navn kendt i hele den teologlske Verden. I sine

Stridsskrifter mod BAhr gav ban den gamle
vulgtere Rationalisme Dedsstedet; ved forskel-

lige Smaaskrifter gav han Indlseg I Tideas
Stridigheder (>Die beiden Erzbischofc, 1839,

se I, 679); i et Sendebrev til F. C. Baur (I.

239) fremkom han med sine Indvendinger mod
Tflbingerskolens kirkehistoriske Konstruktioner,

og i en Raskke ypperlige Monografier og >Rosen-
forelassninger< (>die Rose< er Navnet paa et

Grundstykke med en stor Sal, som Jena-Uni-
versltetct ejer) skildrede han Helgener som
Frans fra Assist og Katerina fra Siena, Jeanne
d'Arc, Savonarola, Gendenerne, Middelalderens
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SkneipU osv. H. gjorde i en lUekke af Aar, i

Reglen red Puske, en Rejse til Itallen, og den
betydeHgste Frugt af disw Rejser blev nans

>HmkU>. der protest. Polemik* (1862; 6. Aufl.

1894). Ved to Smaaskrifter (>Der Papat nnd
IttUem 1861; >Dea Knltarkampfes Endet 1878)

ptb ban ind i den kirkelige Storpolitiks Ar-

bejde. 23. Jnli 1883 holdt nan sin sidste Fore-

lasning. 1 de felgende Aar var nan sysselsat

med at adgive sine Forehssnlnger over Kirkens

Historic. Han dede 3. Jan. 1890. Hans samlede

Skrifter ndkom i 12 Bd. (Leipz. 1890—93); deri

cte bans egentlige Lan-ebeger ikke optagne, og

neHer ikke enkelte af nans mindre betydelige

Arbejder. Sin Ungdom har nan beskrevet i

>IdeaJe and Irrtamerc Som Teolog repnesen-

ttrede H. en ejendommelig sestetisk Rational-

iane, som ban selv i Korthed har karakteriseret

ved de Ord, han satte som Motto paa sin Lsere-

bsg 1 Klrkebistorien : >Alles hat seine Zeit,

der Herr der Zeit 1st Gott, der Zeiten Wende-
punkt Christns, der rechte Zeitgeist der heilige

Gdst<. Hans Krlstus-Op&ttelse Ueres bedst at

kende af nans >Geschichte Jesn« (2. Anil. 1891),

en ndbrlig Fremstilllng af den evang. Historie

pai Grnndlag af hans >Leben Jesuc (R. Bnrkner,

K. v. H., ein dentscher Professor, Leipz. 1900).

Hasebard, Wichmand, dsk Biskop, f. o. 1601

i Kbhvn, gik for at vsere en usegte Sen af

Christian IV, som han lignede meget 1618

blev ban Student og efter et Ophold hos Holger

Rosenkrantz Hovmester for et Par nnge Adels-

nuend, der rejste udenlands. 1625 blev han
Mag. i Kbhvn, Aaret efter Rektor paa Herlufs-

holm og 1628 Lserer for Leonora Christine og
nogie andre af Christian IV's Bern. 1635 blev

bin Pnest ved St. Hans Rirke i Odense, 1639
ted Proe Kirke i Kbhvn og 1642 Biskop i Vi-

boig. Han dede s. A., et Par Maaneder efter

Btspevielsen.

Hasem, se Jasen.

Haser-hat-tikon, »det mellemste Haser<, et

nbekendt Pnnkt paa Israels ideale Nordgnense
(Hes. 47, 16); sandsynligvis, med de fleste nyere,

en Fejlskrift for Hasar-enon; se dette. L.G.
Haserot, en Station paa Israeliternes 0rken-

vandring; nsevnes baade 4 Mos. 11, 35. 12, 16
og i 33, 17, paa sidstnaevnte Sted som den
taden Station efter Opbruddet fra Sinai. Identi-

leeres for det meste med 'Ain el-hadra, 40 engl.

bffl Nj0. for Djebel MOsa, paa Vejen til Akaba,
med Vand og Palmer paa Stedet H. i 5 Mos.
1, 1 er vistnok den samme Plada. L. G.

HasMaeere, Hasidim; se Asidcere (I, 844).

Hasiel, levitisk Slaegtsaverste af Gersoniterne

(1 Rran. 23, 9).

Hasi-kam-manahti (1 Kren. 2, 54) og Hasi-
bim-mennkot (1 Kren. 2, 52), se Manahat.
Haanona, nbekendt Station paa Israeliternes

Vtndring (4 Mos. 33, 29. 30). L. G.

HaamoiMeer, Makkabeernes Familienavn.
IMge Josefos var H a sm o n Prsesten Mattatias's

OMdader. Familiens Navn Andes ogsaa i Tai-

*wd og Targam, men ikke i Makkalueerbegerne.
Wettaaosen formoder i 1 Mak. 2, 1 »Hasmonc
i Stedet for »Simeon t. Fra Jndas Makkabseer
• Navnet >Makkabseere< i senereTid overfert

P» hele Familien. L. G.

Haso, en aram. Stamme af Nahoriderne (1

Hos. 22, 22), Indskrifternes Hazu. L. G.

Haaar, Navn paa flere Byer (efter Grund-
betydningen: Indhegning, Boated). — 1. Gl.
kanaanausk Kongestad i Galiuea (Haaura i Tell
el-amarna-Brevene) i det senere Naftali (Joava
11, 1. 12, 19. 19, 36); paa Josvas Tid Hoved-
stad for de nordkanaanseiake Kongeriger. Dets
Konge Jabin blev med sine Forbundsteller
alaaet, vel afJoava selv, som Beretningen lyder,

1 en stor Kamp ved »Meroms Vandt (Hnle-
saen?X Josva 11, If. Ifalge Josefos har H.
ligget nser ved Kedes vestllg for Huleseen, hvor-
med ogsaa Jonatana March til >Sletten ved H.<
(1 Mak. 11, 67) kan stemme. I >Had!re«-Bjerget
og -Sletten V. for Seen er det gl. H.navn sand-
synligvis endnn bevaret. Rninerne Hnrravije nd-
peges som dets formentlige Sted. H. befatstedea
af Salomo (1 Kong. 9, 15). Tiglat-pHesar bort-
fiirte dets Indbyggere (2 Kong. 15, 29). Aser i

Tob. 1, 2 er H. — 2. En By i Benjamin (Neh.
11, 33); identificeres efter Sammenhsengen pas-
sende afConder med Rninerne Hassur tiet S. for
Gibeon. Ba'al-hasor (Tell 'Asor), som nsevnes 2
Sam. 13, 23, et godt Stykke N.0. for Betel, llgger
for nordlig til at va?re dette H. — 3., 4. Byer i det
sydligste Jnda (Josva 16, 23 og 26), den ene af
dem ogsaa kaldet Kerijot-hesron. — 5. H.-ha-
datta, vel i den samme Egn af Jnda. Disse 3
Byers Beliggenhed er usikker ; en afdem maaske
identisk med det af Robinson registrerede Hn-
dajre. — 6. Jer. 49, 28. 30. 33 menes ved >H.s
Riger< og >H.s Indbyggere* formodentllg efter

Ordet H.s Grnndbetydning de fast bosiddende
Araberstammer estlig for Israel. L. G.
Basra, se Harhas.
Haas, Ladvig Daniel, dsk Pnest, fedtes i

Ringsted 4. Nov. 1808. 1832 blev han teol.

Kand., 1836 Pnest i Medolden. 1840 gik han
som Misslonser til Smyrna, hvor Kr. Kold var
hans Medhjaelper. 1847 vendte ban hjem. 1848
blev han Pnest i Hals, 1868 i Nine. 1869 tog
han sin Afsked. D. 11. Jnli 1881. H. tog
som Rigadagsmand Del i det pollt. Liv, og
han var en ivrig Homeopat. Hans homeo-
patiske Lngevirksomhed bragte ham flereGange
i Konflikt med Kvaksalverloven.

Hasaelelponi, judseisk Slsegt: Selelponiterne
(med Artiklen ha), 1 Kren. 4, 3. L. G.

Hasselqalat, Tave Nilsaon, sv.-amerik. Pnest
og en af Grnndlseggerne af >Augnstana-Syno-
den< i Nordamerika, fedtes i Hasslarod, Onsby
Sogn i Skaane 1816; pnesteviedes 1839 til

Tjeneste i Lunds Stilt og drog 1852 til Nord-
amerika efter Opfordring af den sv. Menigbed
i Galeabnrg, Illinois, hvis Pnest han var til

1863. Efter at H. 1860 sammen med andre
havde grnndet >Augustana-Synoden< (I, 174),

blev han dens ferste Pnesident i Aarene 1860
—70. 1863 blev han Forstander (Pnesident)

for og Lserer (Prof.) ved Synodens Prssste-

seminarinm, som samme Aar flyttedes fra

Chicago til Pazton, HI., og tllllge forenedes
med en Skole, der lidt efter lidt under H.s

Ledelse ndvikledes til et College (>Augnstana-
Synodens College and theological teminarg*).
H. vedblev at vsere denne Lsereanstalts For-
stander (ogsaa efter at den 1875 var flyttet til

Rock Island, HI., og der havde faaet en be-

tydellg Udvidelse) lige til sin Dad 1891. I

1871 blev han ndnsevnt til Dr. theol. af Muh-
lenberg College i Allentoron, Pa.
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H. viste allerede under sin pnestelige Vlrk-

sombed i Sverig stor Nidluerhed; hans kirke-

lige Standpunkt var da endnu noget svsevende;

ban synes til en vis Grad at have delt

sin Ven H. B. Hammars (S. 340) frikirkelige

Ansknelser. I den forste Del af sit Ophold i

Amerika robede han ved Siden af sin store

Nidluerhed og Troskab mod den lath. Lseres

centrale Stykker alligevel en vis Uklarhed
med Hensyn til den kirkellge Ordning. Snart

modnedes han dog ogsaa i denne Henseende
og blev i Lebet af kort Tid ved sin af per-

sonlig Tro, beherskede, faste Karakter Hoved-
manden for det store Rydnings- og Nybygger-
arbejde, som gik ad paa at samle de sv. Ameri-
kanere i Menigheder og sammenbinde disse til

et Kirkesamfund. H. har i haj Grad bidraget

til dette Maals Vlrkeliggorelse dels som patri-

arkalsk Leder (i Virkeligheden Biskop, om end
nden denne Titel), dels som Lterer, oprindelig

alene, for Synodens Praestekandidater, dels

endelig som flittig Skribent, vaesentlig som
Forfatter af opbyggelige Skrifter, idet ban i

Aarene 1855—89 enten alene eller i Forening
med andre redlgerede adskillige Blade, >Det

gamla och nya hemlandet<, >Det ratta hem-
landet< og >Augustana<. Han ndgav ogsaa (1888)

et »F6rs6k till forklaring af Efeserbrefvet<. H.
var endvldere meget virksom som en dygtig
Pnedikant. Den Sundhed i Ltere og Forfat-

ning, som udmterker Augustana-Synoden, maa
i vsesentllg Grad tilskrives H.s Indflydelse, og
navnlig lykkedes det for en stor Del ved H.s
Autoritet trods adskillige Vanskeligheder at faa

Synoden til i Halvfjerdserne at tage Afstand

fra den saakaldte Waldenstromske Forsonings-

ltere (E. Norelias, T. N. Hasselquists lefnads-

teckning, Rock Island, 111.). Hj. D.
Has-sena'a, se Sena'a.

Has-senna, se Senna.
Hassnb. 1., 2. To af de Mend, der istand-

satte Murene(Neh. 3, 11. 23). — 3. En af dem,
der underskrev Pagten (Neb. 10, 24 [23]). —
4. En Levit (1 Kren. 9, 14; Neb. 11, 15). L. G.
Hassan, Anton, Kardinal og Patriark for de

nnerede Armenfere, fedtes i Konstantinopel 13.

Juni 1809, studerede 1 Rom, blev prcesteviet

1832 og efter 10 Aars Pnestevirksomhed i Kon-
stantinopel Biskop i. p. 1 Anazarbe og Koad-
jutor hos Konstantinopels iErkebiskop-Primas
med Ret til Succession. 1845 valgte Klerns
og Folk ham til Civilpatriark, og 3. Juni 1846
blev han efter iErkebiskop Maruskis Ded iErke-
biskop og Primas. 1866, da Petrus VIII af
Killkien dede, valgte Biskopperne i hans Stift

H. til Patriark, og han tog da Navnet Anton
Petrus IX. En pavelig Bulle ophasvede samtidig
Titlen iErkebiskop-Primas og forenede Stiftet

Killkien med Konstantinopel. 1867 godkendte
Porten denne Ordning, men den gav Anled-
ning til store Uroligheder og et ligefremt Skisma,
og 1870 bleve over 35 Prsester satte i det store
Band. De genstridige valgte en Modpatriark,
Petrus Jakob IX (oprindelig iErkeblskop af Djar-
bekr). Pius IX havde stor Meje med at faa
Spaltningen bragt ud af Verden, og 1872 kom
H. som landflygtig til Rom. Skismatikerne for-

kastede, ligesom Gammel-Katolikerne, Pavens
absolute Jurisdiktionsret og det vatikanske
Rirkemode, og ferst 1876 kunde H. vende til-

bage til KonsUntinopel. 1879 var Skismaet
veesentlig hsevet, og 1880 blev H. — den forste

Osterlasnding siden Bessarions Dage — udnasvnt
til Kardinal. Han dede i Rom 28. Febr. 1884.

Hasuba, Sen af Serubabel (1 Kren. 3, 20).

Haanfa, en Familie af Templets Livegne (Esra

2, 43; Neb. 7, 46). L. G.
Hasum, en SUegt, der vendte tilbage med

Serubabel (Esra 2, 19; Neb. 7, 22) og siden

underskrev Pagten (Neb. 10, 19 [18]); nogle af

den havde taget fremmede Hustruer (Esra 10,

33). — I Neh. 8, 4 nsevnes en Praest H. L. G.

Hatak, en af Kongens Evnuker i Esters

Tjeneste; sendtes af hende til MardokaJ, der
underrettede hende om Hamans Planer (Ester

4, St). L. G.

Hatat, Sen af Otniel (1 Kren. 4, 13). L. G.

Hatch, Edwin, eng. Kirkehistoriker, fedtes

4. Sept 1835 1 Derby; hans Foneldre vare
Nonkonformister. 1853 sluttede han sig til den
anglik. K. og gik til Oxford som Student Der
herte han til den Kreds, som samlede sig om
Swinburne. En Tidlang virkede han i et Sogn
i Londons Ostende, men 1859 rejste ban til Ka-

nada som Lserer I de klass. Sprog ved Trinity
College i Toronto. 1862 blev han Forstander
for Skolen i Quebec, 1867 vendte han tilbage

til Oxford som Vice-Principal for St. Mary Hall.

I denne Stilling udgav han Student'* Hand-
book to the University og en Overs, af Aristo-

teles's Etik. 1880 holdt han sine Bampton-
Lectures: The Organisation of the Early Chri-
stian Church, der vakte megen Opsigt (I, 328).

1887 udkom som TilUeg til denne Bog The
Growth of Church Institutions (begge overs, paa
Tysk). 1882—84 var H. GrinBeld-Lecturer over
Septuaginta, og fra den Tid stainme hans for-

trinlige Essays in Biblical Greek (1889) og For-
arbejderne til en Konkordans til Septuaginta
og Hexapla, der er udgivet efter bans Ded.
1883 blev han Prtest i Purleigh i Essex, og
1884 Docent i Kirkebistorie i Oxford. 1 denne
Stilling holdt han de Hlbbert-Lectures, der efter

bans Ded bleve udgivne af Dr. Fairbairn under
Titlen: Greek Influence on Christianity (1890).

Han dede 10. Nov. 1889. Efter hans Ded ud-
kom ogsaa en Samllng af hans Pnedikener og
nogle religiose Digte: Towards Fields of Light
(Memorials of H., edited by his Brother, S. C.

H., 1890).

Hatifa, en Familie af Templets Livegne
(Esra 2, 54; Neh. 7, 56). L. G.

Hatita. en Familie af Portnerne (Tempel-
vagten), Esra 2, 42 og Neh. 7, 45. L. G.

Hattemister, nederl. Sekt, har Navn efter

Pnesten Pontiaan van H. (f. i Bergen op Zoom
16. Jan. 1641, d. 1 Sept 1706), der 1683 blev

afsat fra sit Pnesteembede i Seeland paa Grand
af >mange skrekkelige Ksetterier og VUdfor-
elser, der staa i Modsigelse til Guds Ord, de
ref. Bekendelser og sand Fromhed«. H. er
ofte, men med Urette, bleven kaldt Spinozlst

Han pnedikede en passlv Kristendom: et Men-
neske skal ikke sege Saligheden, thi saa seger
han sig selv; han skal kun af et taknemme-
ligt HJerte erkende, at han er segt og fnndet
af Kristus. Den, der er fnndet af Kristus, ger
intet ondt men opfylder ved den Hellig-Aands
Hjielp Guds Viye. Den, der higer efter at
vinde Saligheden ved Opfyldelsen af Pligter,
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beviser dervcd, at ban eudnu ikke er genfodt,

men en Tnel af >Verdens Afgnd< (Laeren om
vor egen Retfsrdighed). Denne passive Kristen-

dom, der bragte H. til at raskke alle andre
Kristne, >som vare sagte og fundne af Kristus<,

Broderhaand, blev fordemt og forfulgt. Men
H. havde 1 lang Tid mange TiUuengere blandt
de stllle i Landet.

Hattll, en Familie af >Salomos Tnellec, der
gjorde Tjeneste ved Templet (Esra 2, 57 ; Neh.
7, 59). L. G.
Hat tlrsata, den pen. StatholderUtel tirsata

med den hebr. Artikel ha; i Esra 2, 63 og
Neb. 7, 65. 70 formodentlig om Serubabel; i

Neh. 8, 9. 10, 2 [1] om Nehemja. L. G.
Hatto. 1) H., Blskop af Mainz 891—913,

spillede en betydelig Rolle i Tysklands Historic

som en af Kongedemmets Forktempere over
for de store Vasaller. Han forestod den vlgtige

Synode i Tribur 895 og tog Del 1 Striden om
Bispedemmet Hamburg-Bremen (se S. 339). H.
dede plndselig 15. Maj 913. Et Folkesagn fortalte

siden, at han var drtebt ved en Lynstraale,

og at Djsevlen havde kastet ham i .Etna. —
2) H. (Atto), Biskop af Vercelli 924—961, skal

have vteret en ^Etling af det langobardiske
Kongehus. Man har fra hans Haand, foruden
Fortolkninger til de paulinske Breve og Pradi-
kener, et Kapitnlare, der skal give Prsesterne
Vejledning med Hensyn til den rigtige Udforelse
af deres Pligter. Han dede 31. Dec. 961 (I.

Schnltz, A. v. V., G6tt. 1885).

Hattns. 1. En Praestefamllie af dem, der
vendte hjem med Serubabel (Neh. 12, 2); var
ogsaa blandt Pagtens Underskrivere (Neh. 10,

5 [4]). — 2. En Davidide, der drog hjem med
Esra (Esra 8, 2; jvfr. 1 Esdras 8, 29, hvor hans
Fader ntevnes som Sekanja, efter 1 Kron. 3,

22 at forstaa som hans Farfader). — 3. En af
dem, der istandsatte Muren (Neh. 3, 10). L. G,
Hauck, Albert, tysk Kirkehistoriker, fodtes

i Wassertrudlngen 9. Dec. 1845, studerede i

Erlangen og Berlin, blev 1875 Prsest i Fran-
kenheim, 1878 overordentl., 1882 ordentl. Prof,

i Kirkehistorie i Erlangen. 1889 blev han
kaldet til Leipzig. 1877 udgav han en Mono-
grafl, >Tertullians Leben und Lehre< ; saramen
med Plitt og senere alene, udgav han 2. Udg.
af Herzogs Realencyklopsedi, og nu udgiver
han 3. Udg. af dette store Vterk. Hans betyde-
ligste Arbejde er > Kircbengeschichte Deutsch-
lands< (hidtil 3 Bd., 1886 f.), der er et af de
ypperste kirkehistoriske Arbejder fra den nyeste
Tid.

Hauge. 1) Hans Nilsen H. blev fiadt paa
Gaarden Hauge i Tune Prsestegaeld 3. April

1771; hans Foneldre var gudfrygtige Bonde-
folk. Lige fra sin Barndom og gennem hele
Ungdomstiden droges han med uimodstaaelig
Trang mod det religiose og levede, som det
synes, i en uafbrudt aandelig Gsering, uden at
han hverken ved Leesning af Biblen og Op-
byggelsesskrifter eller ved personlig Omgang
med Kristne af herrnhutisk Retning kunde naa
frem til indre Fred og Klarhed. Paa samme
Tid var der i ham en naesten lige saa stserk

Drift mod det praktiske Livs mangehaande Gore-
maal, hvortil han allerede dengang viste en
fremragende Begavelse. Vaklende mellem det
religiose og det verdslige, der drog ham i for-

skellig Retning, folte han slg saa meget mere
aandelig oprevet, som der i hans Hjembygd
var blusset op en Vsrkkelse, hvis Ophavsraand
var den ekscentrlske Herrnhuter Sognepnest
Seeberg, og som i hojeste Grad oprorte ham
ved sine Ensidigheder og Udskejelser. Gennem
disse shserke Brydningers tnnge Vej blev han
fort frem til det baade for ham selv personlig

og for hans senere Virksomhed saa betydnings-

fulde aandelige Gennemhrud, der fandt Sted

den 5. April 1796, medens hah under Mark-
arbejde paa sin Faders Gaard sang det forste

Vers af Salmen: >Jesu, din sode Forening at

smagec. Ved dette Gennembrud kom han
nemlig for det farste til fuld personlig Tros-

forvisnlng og for det andet til klar Forstaa-

else af den Opgave, der forelaa ham under
hin Tlds kirkelige Forfald: at gaa ud som
Vsekkelsespnedikant i Norges Land.

Glodende i Aanden, fyldt som han folte sig

af det evige Livs Knefter, bnendende af Kter-

lighed til Gud og sine Medmennesker gjorde
han Begyndelsen til at lose denne Opgave ved
at samle Folk til Opbyggelsesmoder paa sin

Faders Gaard og senere paa andre Steder i

Prastegseldet. Udover Sommeren og Hasten
forfattede han ogsaa et Par Skrifter: >Betragt-

ning over Verdens Daarlighed< og >Forseg til

en Afhandling om GudsVisdomc, Skrifter, han
flk trykt 1 Kristlania paa egen Bekostning, og
som med alle sine store formelle Mangier dog
gjorde et overmaade stserkt Indtryk paa Folket

i Kraft af sin glodende Energi og sit folkelige

Tllsnit. Da han i det folgende Aar folte slg

aandelig stark og rustet nok til at virke i

videre Kredse, var der imidlertid opstaaet Vsek-

kelser paa flere Steder i Smaalenenes Amt, saa

han snart blev efterfulgt af en Skare Laegpne-
dlkanter, vakte af ham, virkende i hans Aand

;

dette er de saakaldte »Laerere fra Smaalenene<,
der blev af ikke ringe Betydning for den haugi-

anske Bevaegelse. H. N. Hauges Virksomhed
som Vsekkelsespnedikant i Norge falder mellem
Aarene 1798 og 1804, i hvilken Tid han for

det meste til Fods rejste rundt i Landet lige

op til Tromso; paa denne Maade tilbagelagde

han omkring 1500 Mil. Naar man hertil fejer,

at han efter Omstsendighederne holdt 2 til 4

Opbyggelsestaler om Dagen, at han skrev Breve

i hundredevis, at han forfattede Boger paa
flere Hundrede Sider, at han paa samme Tid
ovede privat Sjtelesorg i stor Udstraknlng lige-

overfor de mange, der sogte ham for at faa

Sjcelehjaelp, og ikke undlod at samtale saa at

sige med nogen Mand, han traf, om hans aande-
lige Tilstand, saa vil man forstaa, hvilken rast-

los Virksomhed, han udfoldede, og hvilke

Ksempeknefter han sad inde med.
I Aaret 1800 opholdt Hauge sig nogle Maa-

neder i Kbhvn, hvor han dels foranstaltede

nye Oplag af de mange Smaaskrifter, han efter-

haanden havde udgivet i Norge, og dels udgav
i Trykken nye Skrifter, hvoriblandt en Ud-
heggelse af Kirkeaarets Epistler og Evangelier

i 2 Bind. For at faa sine Arbejder fterdig-

trykte snarest muligt, lagde han Beslag paa
ikke mindre end 4 Bogtrykkerier i de forenede
Rigers Hovedstad (P. H. Hockes Enkes, C. T.

Holms Enkes, H. S. L. Windings og I. R. Thieles

Trykkerier). En ny Rejse foretog han til Dan-
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mark om Hasten 1804 dels for at sastte sig i

Forbindelse med de vakte i Jylland og del*
for at gore naermere Bekendtskab med Brodre-
menlgheden i Christiansfeld.

Under sine mange Rejser i Norge var Hauge
Here Gange bleven arresteret; i 1799 havde
ban siddet en Maaneds Tld i Throndhjems
Tugthus for >LosgKngeri<. Efterbaanden som
den fra ham udgaaede Vsekkelse havde bredt
sig nd over Norge, var den offentlige Opmierk-
somhed mere og mere bleven henledet paa
ham, navnlig efter at han i 1801 havde taget
Borgerskab som Kebmand i Bergen, hvorfira

han ved Siden af sin Virksomhed som Pnedikant
drev betydelige Forretninger og viste sig at
va?re i Besiddelse af en fremragende merkantil
Begavelse. Det var hans Hensigt paa denne
Maade at sikre sin Virksomhed et betrygget
ekonomisk Grundlag og paa samme Tid at
skaffe Midler til at hjaslpe sine Venner til selv-

stendige Stillinger som Godsbesiddere, Kob-
msnd, Fabrikejere osv. Snart opstod der
imidlertid de vildeste Rygter om, at Hange
udplyndrede sine Tilhaengere, at han ferte med
sig en saakaldt >hellig Kasse< paa flere Hun-
drede Tuslnde Rigsdaler osv. Paa den anden
Side lad Klagerne alt sterkere og starkere
over, at hans Virksomhed frembragte Modles-
hed og Dovenskab blandt Folket, hindrede alle

Bestrobelser for Almuens Oplysning, ndbredte
en religies Fanatlsme, der trnede med at for-

gifte Nationen som en ondartet Pest og endog
kunde blive farlig for den offentlige Sikkerhed.
Efter at Kancelliet om Sommeren 1804 havde
indhentet Erkkeringer fra gejstlige og verdslige

Antoriteter i Norge i Anledning af de mange
indkomne Klager over Hauge og hans Til-

luengere, fandt Styrelsen saa meget mere Grand
til at gribe ind, som ogsaa Danmark truedes
med at blive smittet af >den Haugeske Gift«.

Ved sin Tilbagekomst til Norge fra ovennsvnte
Danmarksrejse blev han arresteret paa Eker
den 24. Okt, lagt i Laenker og sat i Ftengsel

for senere at blive transporter^ til Kristianla

og sat under streng Varetsegt i Byens Raad-
husarrest, medens en kongelig Kommission blev
anordnet for at undersage og paademme hans
Sag. Paa samme Tid blev hans Ejendomme
beslaglagte, og hans Skrifter konfiskerede. Paa
Grand af Sagens Vidtlaftighed kunde Kommis-
sionen font afsige sin Dom ved Enden af 1813.
Dommen, der gik nd paa 2 Aars Fsestnings-
arbejde, indappellerede Hauge for Overkrimi-
nalretten; under 23. Dec. 1814 domte denne
ham til en Mulkt paa 1000 Rigsdaler for at

have overtraadt Konventikelplakaten af 13. Jan.
1741 og 1 flere Skrifter fremfort fornsermelige
Invektiver mod Gejstligheden, men frikendte
ham forresten i alle andre Klagepunkter.

I de forste 7 Aar af denne lange Tid sad
Hange fsngslet 1 Kristiania Raadhusarrest og
det fra forst af under strengeste Bevogtning;
efter nogle Aars Forleb blev han dog paa en
formaaende juridisk Embedsmands Bon noget
mildere behandlet. I 1809 blev han endog
efter Regeringskommissionens Foranstaltning
losladt af sit Famgsel og sendt ud for at op-
rette Saltkogerier paa Vestlandet, da Landet
paa Grand af Krigen led stor Mangel paa Salt.

Efter med stor Dygtighed at have udfort dette

Hverv, blev han paany sat ind i sit Famgsel,
hvorfira han dog mod Kaution blev losladt i

1811. Efter sin Frikendelse i 1814 kebte ban
ved sine Venners Hjtelp Gaarden Bredtvedt i

Aker. Beslagheggelsen af hans Ejendomme
havde ruineret ham ekonomisk, det lange Op-
hold i Fsngslet fuldstcendig nedbradt bans
engang saa sUerke Helbred. Han levede da i

Stilhed paa sin Gaard, optaget af lltenere Ar-
bejder og opmuntret ved Beseg af Venner fra

alle Kanter af Landet, indtil han afgik ved en
stille Dod den 29. Marts 1824.

I den Tid, da det blev forandt H. N. H. at

virke for Guds Rige i Norge, viser han sig som
en Mand, hvis energiske Viyekraft bares af et

dybt og rigt Gemytsliv og en intens religias

Varme. Hans Personlighed var lys og mild,

hans Prediken grlbende og ildfuld, hans Ord
havde den Egenskab, at de vanskelig kunde
glemmes. Sit Lsreindhold havde han est af

den lutherske Kirkes asketiske Literatur fra

Ortodoksiens og Pietismens Tid. Men dette

Lrereindhold udformede han paa en ejendom-
melig Maade, idet han samtidig gjorde Front
mod Rationalismens aandelige Dod paa den
ene Side og den davrerende Herrnhutismes En-
sidigheder og Udskejelser paa den anden Side.

Hele hans Forkyndelse i Tale som i Skrift

kom derfor til at dreje sig om disse to store

Grundtanker: Grundig Omvendelse og alvorlig

Helliggorelse, medens Retfordiggarelsen traadte

adskillig tilbage, og Sakramenterne selvfoigelig

ikke kom til sin Ret. I sin Betragtning af

Middeltingene var han enig med Pietismen,

som han dog hasvede sig hejt over i den store

Betydning, han tillagde Arbejdet i det jordiske

Kald, baade i aandelig og timelig Henseende;
vi staar her vistnok lige over for et Udslag
af hans fremragende praktiske Sans. Endelig

bar det ikke glemmes, at hvor megen uret-

fterdig Forfolgelse han end maatte Tide, saa

var han dog til det yderste kirkelig konservativ

og holdt med rorende Hengivenhed fast ved
det Kirkesamfund, der saa lidet forstod ham,
men som skulde haste saa megen Velsignelse

af hans Virksomhed.
Den ved H. N. Hauge vakte Bevregelse bar

vajret en af de allervigtigste Faktorer i Norge*
religiose og kirkelige Udvikling, paa samme
Tid som den har haft megen Betydning i social,

politisk og ekonomisk Henseende (A. C. Bang,
H. N. H. og hans Samtid, 2. Opl. 1875; H. N.
H.s Testamente til sine Venner, udg. af A. C.

Bang 1875; H. N. H.s Udvalgte Skrifter, 2.

Opl. 1900). — 2) Andreas H., San af fore-

gaaende, blev fodt den 12. Dec. 1815, Student

1834 og teologisk Kandidat 1839. Efter at

have virket som Lserer forst i Kristiania og
derpaa nogle Aar i Throndhjem overtog han i

Begyndelsen af 1850 Stillingen som lennet Se-

kretrer ved det norske Missionsselskabs Hoved-
bestyrelse i Stavanger, en Stilling, han inde-

havde indtil Hasten 1852. I denne Tid fore-

tog han en Rejse til Danmark for muligen
at indlede Samarbejde mellem de norske Mis-

sionsvenner og de danske Kristne af den grandt-

vigske Retning paa Hedninge-Missionens Om-
raade, en Tanke, der imidlertid viste sig ugen-

nemforlig paa Grand af forskellig Aandsret-

ning paa begge Sider. Imidlertid modnedes
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-mere og mere hans Lyst og Trang til gejstlig

Virksomked. I September 1852 blev han da
udnsevnt til Sognepnest i nordre Undal, hvor-

fra ban i 1857 blev forfiyttet som Sognepnest
til Skien, efter at Byens tidligere Sognepnest
<G. A. Lammers havde nedlagt sit Embede,
meldt sig ud af den norske Statskirke og op-

rettet en saakaldt apostolisk Frimenighed.
Under disse oprevne Forhold tiltraadte Hauge
sin PnestestiUing i Skien, hvor han virkede

med stor Dygtighed og til rig Velsignelse, lnd-

til ban afgik ved Deden den 13. Jan. 1892.

Fra 1868 havde han tillige vteret Provst i

Skiens Provsti. Provst A. Hauge var en af
Norges mest ansete Pnester. Inden sin Menlg-
hed nod han ubegraenset Tillid. Udadtil tog

vhan ivrig Del i Arbejdet for kirkelige Reformer.
Hedningemissionen havde i ham en ligesaa

varmhjertet som indsigtsfnld Talsmand. En
af ham samlet og udgivet >Salmebog for Kirke
og Hus«, der blev autoriseret den 11. Okt.

1873, er indfort i enkelte Menigheder i Norge,
navnlig i Kristiansands Stift. A. C. B.
Ranges Synode er Navnet paa en norsk lath.

Synode i Amerika, dannet under Indflydelse af
den Vaskkelse, der i Hjemlandet var udgaaet fra

H. N. Hange. Den regner sig fra 1846—50 og
er stiftet af Pnesten E. Eielsen (I, 731 og 749).

Oprindelig kaldtes den >den evang.-luth. K.<,

men 1875—76 blev dette Navn forandret til

>H.'s norske evang.-luth. Synode<. Eielsen med
nogle faa traadte da ud og fastholdt det garale

Navn og den gamle Forfatning. >H.'sSynode<
har et teol. Seminarium i Red Wing, Minne-
sota. I Aaret 1890 havde den o. 50 Pnester,

175 Kredse i 11 Stater (iser i Minnesota, Syd-
Dakota og Wisconsin) og o. 14,700 Altergsester.

Dens Organ er >Budlwereren«. Laegfolk have
Lov til at bede og tale ved denne Synodes
oflentlige Forsamlinger (R. Andersen, Den evang.-

luth. K.'s Hist, i Amerika 1889, 624; E. J.

Wolf, The Lutherans in America, 1890, 396 f.;

H. K. Carroll, The Religious Forces of the
United States, 1893, 196 f.).

Haugianere, se Hans Nilsen Hauge.
Hanpt. 1) Erich H., tysk Teolog, f. 1 Stral-

*und 8. Juli 1841, studerede i Berlin, blev
Gymnasiallterer i Colberg 1864, i Treptow 1866,
og 1878 ord. Prof, i Teol. i Kiel, 1883 1 Greifs-
wald og 1888 i Halle. Bl. hans Skr. maa
nuerkes: >Der erste Brief des Joh.< (1869);
•Die alttestl. Citate in den 4 Evang.< (1871);
•Johannes der Taufer< (1874); >Zum Verstand-
niss des Apostolats im N. T.« (1896). — 2) Her-
mann H., f. i Markt-Bibart i Baiern 29. Juni
1854, studerede Filol. og Hist i Wurzburg og blev
der ferst Gymnasialherer, og 1876 Bibliotekar.
1885 blev han Direktor for Universitetsbibl.
i Giessen. Han har bl. a. skrevet: >Die relig.

Sekten in Franken vor der Ref.< (1882) og har
t««et Ievende Del i de Strldigheder, der knyt-
tede sig til codex Teplenti* (se Art. Valdes).

Hauran, se Havran.
Haureau, Jean Barthelemy, rom.-kat. Forf.,

fedtes i Paris 9. Nov. 1812, var ferst Journalist,
Wev 1848 Medlem afNationalforsamlingen, havde
«n Tidlang Ansaettelse 1 Nationalbiblioteket, men
tog efter Statskupet sin Afsked for at overtage
en Stilling som Bibliotekar ved Juristernes Bl-
Wiotek i Paris. Han har udgivet Bd. XIV—XVI

af Gallia Christiana, skrevet HM. de la philot.
tcolattiqae (I—II, 2. Udg. 1881), en MonograB
om Hugo af St Victor (2. Udg. 1886) og givet

en Mcengde mindre Bidrag til Middelalderens
KirkehUtorie. D. 29. April 1896.
Hausmann, Nicolaus (Niclas), en af La-

thers eldste Venner, var fodt i Freiberg og
blev ferst Pnest 1 Schneeberg, senere (1521) i

Zwickau, hvor han havde en haard Ramp med
Thomas Munzer og hans Tilhasngere. 1532
blev han Pnest i Dessau. Han dede 1538.
»Hvad vi here, laerer hanc, sagde Lather om
H. (O. G. Schmidt N. H., der Freund Luthers,
Leipz. I860).

Haasrath, Adolph, tysk ref. Teolog, fedtes
i Karlsruhe 13. Jan. 1837, blev 1861 Privat-
docent i Heidelberg, 1864 Assessor i Overkon-
sistoriet i Karlsruhe, 1867 overordentl. og 1872
ordentl. Prof, i Teol. i Heidelberg. Hans vigtigste

Skrifter ere: >Neutestl. Zeitgesch.<, 1—IV
(1868 f.); en Monografl om D. Fr. Strauss (I—
II, 1876 f.) og »Kleine Schriften religions-

geschichtl. Inhalts< (1883). Under Navnet
• George Taylor* har han skrevet forskl. hl-

storiske Romaner(»Antinous<, >Klytia<, >Jetta<

og •Elfriede«).

Havaji-Oerae, midtvejs imellem Tahiti og
Nordamerika, 4 sterre og 4 mindre bjergfuldc
0er (o. 285 D Mil) med frugtbarc Dale i et
snndt og mildt subtropisk Klima, opdagedes
1778 af Cook, der fandt sin Dod der 1779.
Den storste 0, Havaji, dtekkes for en stor Del
af Vulkanen Manna Loa, 4200 M. hej med det
msegtige Krater Kilauea. Den vigtigste er
den mindre Oahu med Hovedstaden Honolulu.
Af de o. 100,000 Beboere here kun Vs til de
oprindelige, Kanakaer, af den malajisk-poly-
nesiske Race, smukke og vel begavede, men i

stadig Aftagen. Denne var allerede begyndt far

Missionens Indtneden 1820, som Felge af et

dybt ssdeligt Forfald (dengang ogsaa Barne-
mord og Menneskeofringer) og vedvarer frem-
deles. De udgjorde 1836: 108,000, 1891 kun
34,000 foruden 6000 Blandinger, Resten af Be-
folkningen er indvandrede Japanescre (20,000),

Kinesere (15,000), Portngisere, Amerikanere
(2000), Nordmsnd o. a., samt deres Efterkom-
mere. Det indfedte, af Kamehameha 1782 grun-
dede Kongehus, styrtedes 1893, og 0erne ere

siden indlemmede i de forenede Stater.

De atnerik. kongregation. Misslonserer (Am.
Board) forefandt allerede 1820 ved deres Komme
Afgndsdyrkelsen og Tabu'et afskaffede og knnde
gore rask Fremgang, stottede af Hevdingerne.
Siden tnengte kat Missionaerer ind 1840, stat-

tede af Frankrig, og 1862 en anglikansk Mis-
sion. Kat. taller 13,000 Kanakaer, Kongregat.

15,000, organiserede i en > Evangelical Associa-

tion*, der tillige driver Mission i Mikronesien.
De amerik. Missioncerer have ulykkeligvis megct
for tidlig (1863—70) trukket sig tilbage fra

det egentlige Kirkearbejde og opretholde kun
en Pnesteskole. Folgen er bleven en Tilbage-

gang, ogsaa i Tal, men endnu mere i indre

Kraft og i Modstandsevne mod det gamle He-
denskab og imod nye Laster, Bnendevin og
Opium, saa at Tilstanden er lidet tilfredsstil-

lende. Paa 0en Molokai er siden 1865 samlet
over 4000 Spedalske; blandt disse arbejder

baade kat (Pater Damien 1872—89) og ind-
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fodte evadg. Prsester. Ogsaa blandt de siden

1852 indvandrede Kinesere og Japanesere mis-

sloneres der med Fremgang, dels af >Havaiian
evang. Association*, dels af Anglikanere og
amerik. Metodister. V. Sn.
Haven, Jens, Mlssionter, f. 23. Juni 1724 i

Vast i Hanherred, kom efter en pietistisk Vaek-

kelse til Kbhvn for at laere Snedkerhaand-
vaerket. Efter at vasre udlsert rejste hafa (1748)

til Herrnhut, hvor nan traf Pnesten i Vast,

som ogsaa der segte Fred for sin Sjsel. H.
havde forst tenkt paa at gaa som Missioner
til Labrador, men i Steden for kom han 1758
til Lichtenfels i Granland. Han knnde dog
ikke slaa Labrador af Tankerne, og 1764 rejste

han med de ledende Herrnhuters Mlnde dertil.

Han virkede nidksert blandt Eskimoerne i La-
brador indtil 1784. Da maatte han paa Grand
af sit nedbrudte Helbred vende tilbage til

Herrnhut. D. 16. April 1796.

HaVila. I 1 Mos. 2, 11 er H. det store af

Pison omstremmede (indiske) Guldland. Den be-

stemte Artikels Brag (Ha-havila) viser, at man
endnu herte Ordets Grundbetydning(Sandland?)
igennem Navnet. I 1 Mos. 10, 29. 25, 18 (jvfr.

1 Sam. 15, 7, hvor nogle dog kese Telam) er
det derimod i Arabien, ved de ismaelitiske

Stammers 0stgraense, i Midt- og Nordost-Arabien
henimod den persiske Bugt (hvor Niebuhr fandt
et Huvaila). Dog bruges Navnet ogsaa om Egne
i det sydlige Arabien, i Jemen. Det i 1 Mos.
10, 7 omtalte kushitiske H. er derfor sand-
synligvis opstaaet ved Blanding med de jok-
tanidlske Arabere (H.), der ere gaaede over det
rede Hav. I Aualis (nn Zeila') i Somali-Landet
sydlig for Bab el-mandeb genfindes dette H.
Det arab. og indiske H. have nseppe sondret sig

klart ud for de gamles geograf. Bevidsthed, for

hvilken det fjerne Sydesten fled sammen med,
hvad man vidste om det vestlige lndien. L. G.

Havran eller Hauran, Landskab i Syrien,

S. for Damask og 0. for den nordlige Del af
det hi. Land. Navnet H. er bevaret nsesten

uforandret igennem mindst 3000 Aar lige til

vore Dage, uagtet Sproget i Egnen vistnok to

Gange er bleven aflest af et andet Sprog. Ferst
ombyttedes Kananteisk med Aramaisk, siden
dette med Arabisk. H. bestaar af to Dele, det
vulkanske Bjergland, Djebel-el-H., der nu, efter at

mange Drusere siden 1860 have nedsat sig i

Landet, ofte kaldes Djebel-ed-Druz, og den frugt-

bare Slette En-nukra, d. e., Hulingen, der ligger

V. for Bjerglandet. Jordbunden er ogsaa her
af vnlkansk Oprindelse, idet den for en Del
bestaar af hensmnldret Lava. Derimod plejer

man ikke i Egnen selv, til H. at henregne det
nsrliggende vulkanske Landskab el-Ledscha,
det gamle Trachonitis, der nsrmest bestaar af
en umaadelig Lavamark. Dette sker derimod
oftere i fjernere Egne af Syrien, hvor man tit

bruger det velkendte Navn H. ikke blot om
det egentligt H., men derunder indbefatter
saavel el-Ledscha som andre tilstedende Egne,
der i Oldtiden regnedes til Batanaia (Basan),
Gaulanitis og lturaia. Ferste Gang, vi here
om H., er i Aaret 842 f. Kr. da Landet, efter

hvad Salmanasser II fortseller 1 Uddragene af
sine Aarbeger, maatte erkende Assyrerkongen
for sin Overherre. I Biblen ntevnes H. ferst

hos Hesekiel (47, 16 og 18) ved Gnensebestem-

melserne af Fremtidens hellige Land, saaledes
som dette stod for hans profetiske Syn. Efter
Alexander den st.s Dage kom gr. Civilisation

ind i Landet, der forevrigt oftere var aftuengjgt
af Nabatseernes Konger. Efter Josefos herte
H. som af Grsekerne kaldtes Auranitis, en Tid
tilligemed Abilene under Zenodoros, siden under
Herodes den st.s iEtlinge. Langere hen i Tiden
kom H. under Romerne, der gerne regnede det
til Provinsen Arabia. Hovedstaden var Bosra
(se I, 369) eller Bostra, der under Trajan blev
rom. Koloni og en vigtig By med over 100,000
Indb. Man har flere Menter fra Byen. Krdm.-
men forkyndtes tidlig 1 H. og slog Rod flere

Steder. Maaske var det her, Paulus opholdt
sig efter sin Omvendelse. Der omtales tidlig

Bispedemmer i H. Her opstod endog et eget

Keetteri, en Gren af Monarkianismen, en Art
Mellemled imellem Patripassianerne og Sabel-
lios. Ophavsmanden var Beryllos, Biskop i

Bostra (I, 277). For at beksmpe ham ind-

kaldtes Origenes fra iEgypten, og der holdto
en Synode i Bostra, paa hvilken Beryllos er-

kendte sig for overbevist og tilbagekaldte (244).

Landet var i det hele meget blomstrende i

Kejsertiden, men efter at Araberne havde gjort

sig til Herrer over H., gik det hurtig tilbage

med Krdmmen og i det hele med den lykke-
lige Tllstand. H. blev et Bytte for reveriske
Bedulner. Paa Grand af de uslkre Tilstande
var H. nu omtrent utilgeengeligt og saa at sige

ukendt 1 over 1000 Aar. Tidlig i det 19.

Aarh. begyndte dog dristige Rejsende at vove
sig ind i H. De maatte skjule sig i Huler om
Dagen, rejse om Natten og vasre forberedte

paa at bestaa haarde Kampe med talrige Rover-
bander. Selve Befolkningen i det egentlige

H. havde derimod bevaret den fra fjerne Tider
nedarvede Geestmildhed, i alt Fald tildels.

Benderne i Landsbyerne i H. ere en Del for-

skellige fra det ovrige Syriens Beboere og danne
en egen Type. Med Forbavselse opdagede de
europ. Rejsende i H. mange vel bevarede Rniner,
ikke blot af Kirker, men af Beboelseshuse,

opforte af Stenblokke og hidrerende fra den
romerske Kejsertid. I den senere Tid ere For-

holdene i H. blevne en hel Del bedre. Tyrk-
erne, som tidligere kun vare Herrer over Landet
af Navn, have lagt Beseetning i flere af Byerne,
opfort Kaserner og Regeringsbygninger; men
dette skal, efter hvad de, der fornylig have
berejst H., forsikre, have fort til, at mange af
de hejst masrkelige Oldtidsbygninger, som gjorde

H. til et andet Pompeji, helt ere forsvundne.

Men en Del er endnu levnet Tilgangen til

H. er nu forholdsvis let En smalsporet Bane
forer fra Damask mod Syd til el-Murerib, Midt-

punktet af En-nukra. Herfra er der kun 50
Km. til Gennesaret Se, men Stnekningen er

uvejsom, naesten helt ufarbar. Derimod kommer
man let ned i Bjerglandskabet H. fra el-Mu-

zerib. — Kendskaben til de gamle Bygninger

i H. skyldes nsermest E. Guiliaume Rey og
'

de Vogu£, Indskrifter ere opdagede af W
stein, af hvem man har en god Beskriya^

H. og af Waddington (H. Scharling, H.J

M. de Vogue, Syrie centrale, architects

et religieuse (Paris 1874); et Kort or
a. af H. Fischer i >Zeitschr. det
Palastina-Vereins* XII (1889).

Digitized byGoogle



Hawot-jair — Hebich. 361

c
a

e

K
Z
31

-J

I*
*'
ac

e»

j>

*»
•

"1

I*

-3*

-**

i

-r

5-.

Hawot-jair a: Jain Lejre, se Jalr.

Haweis, Hugh Reginald, eng. Pnest, f. i

Egham 1 Surrey 3. April 1838, stnderede i

Cambridge, blev Pnest forskl. Steder i Londan
(Bethnal Green, St. James the Less og St. James
i Marylebone). Han er bekendt som Filantrop

og bar ved Opltesnlnger, god Musik, Fremvls-
ning af Lysbllleder osv. segt at bane Krdmmen
Vej iblandt Londons forsamte Befolkning. Han
bar ogsaa udfoldet en rig Forfattervirksomhed
1 forskl. Retninger (Mutic and Moral*, 14. Udg.
1886; Thoughts for the Timet, 14. Udg. 1886;

American Humorists 1882 ; My Musical Life 1884

;

Winged Words 1885 osv.).

Haydn. 1) Fran* Joseph H., tysk Kompo-
nist, f. 31. Marts 1732 i Rohrau i Nedre-0sterrig,

d. 31. MaJ 1809 i Wien. Som Dreng besad ban
en smuk Sangstemme og blev 8 Aar gl. anbragt
som Kordreng i Stefanskirken. Senere maatte
han tjene Bradet som bedst. 1759 opnaaede
ban Stillingen som Diligent for Grev Morzins
Privatkapel (ved Pilsen), bvilken han 2 Aar
senere ombyttede med den bedre lennede og
mere ansete Stilling som Kapelmester hos den
rige nngarske Magnat, Fyrst Esterhazy. I denne
Families Brad forblev H. indtil sin Dad. I

90erne foretog han en Rejse til London, hvor
han blev sterkt fejret. H.'s kunstneriske Be-
tydning ligger isaer i hans Instrumentalmnsik,
hvor han med sine talrige symfoniske Kom-
positioner — 125 Symfonier og Ouverturer, 83
Strygekvartetter etc. etc. — blev Forbilledet

for sin Tids Komponister. Hans Kirkemnsik
har ikke samme Interesse, fordi den lider af

bin Tidsalders Mangel paa klrkelig Stil. Ogsaa
paa dette Omraade var han saerdeles frugtbar,

man kender af ham 15 Messer, 13 Offertorier,

flere Motetter, gejstlige Arier, Ave Marla'er,

Te denm, Stabat mater o. m. a. Af Oratorier

komponerede han >I1 ritorno di Tobia<, Pas-

sionen >De 7 Ord paa Korset« (oprindelig en
instrumental Symfonl), samt sine 2 vokale
Hovedvserker: >Skabelsen< og »Aarstiderne«,

der dog begge maa henregnes til Koncertmu-
siken. — 2) Johann Michael H., ovennsevntes
Broder, f. 14. Sept. 1737, blev ligesom denne
uddannet som Kordreng ved Stefanskirken i

Wien, hvor han endog drev det til Vterdig-

heden af Solosopran. 20 Aar gammel avancerede
han til Kirkekapelmester i Grosswardein, men
drog 1762 til Salzburg som Orkesterdirigent

og blev senere Organist og Koncertmester ved
Benediktinerkirken St. Peter ssteds, en tere-

fuld Stilling, som han bekhedte indtil sin Dad.
Som Komponist var han i Stil sin beremte
Broder meget lig uden at have dennes store

Geni. Dog maa det antages at deres Kompo-
sitioner ofte ere blevne forvekslede, ligesom Mi-
chael H. som Kunstner og Lserer nad den
starste Anseelse (blandt hans Elever er C. M.
v. Weber). Foruden en Del Instrumentalvssrker
komponerede han en stor Maengde Kirkemusik,
28 Messer, 67 Offertorier, 114 Gradualer, 50
Orgelpneludier, fremdeles Oratorier, Kantater
etc. D. 10. Aug. 1806. A. H.

Haye, Jean de la, herd fr. Fransiskaner,

fedtes i Paris 20. Marts 1593, traadte i Spanien
ind i Frans's Orden af den strenge Observans,
kom tilbage til Frankrig, blev Hofpnest, kgl.

Raad og sin Ordens Generalprokurer i Frank-

rig. D. 13. Okt. 1661. Han har udfoldet en
stor Forfattervirksomhed, navnlig i ekseget.
Retning, og begyndt Udgivelsen af Fransiskan-
ernes literaere Arbejder med Udg. af Bernar-
dino fra Slenas, Frans's og Antonio fra Padovas
Skrifter og Alexander fra Hales's (usegte) Kom-
mentar til Joh. Aab.
Haymo, tysk Biskop, var Munk i Fulda og

dede som Biskop af Halbentadt 27. Marts 853.
Man har tillagt ham fonkl. Skrifter, navnlig
Bibelfortolkninger, som udmserke sig ved Klar-
hed, men det er meget tvivlsomt, om disse
virkelig skyldes ham.
Haynald, Ludvig, Kardinal, fedtes 3. Okt.

1816 i Szecseny i Ungarn, blev prcesteviet 1839,
1841 Dr. theol. og Kapellan i Buda-Pest, 1842
teol. Lerer ved Lyceet i Gran, 1851 Koadjutor
hos Biskoppen af Siebenburgen, 1852 Biskop
der. 1863 gav han Afkald paa sin Blspestol

og blev da, med Titlen iErkebiskop af Car-
thago, kaldt til Rom; 1867 blev han iErke-
biskop af Colocsa. Paa Vatikanermodet horte
han til Oppositionen, men han nnderkastede
sig allerede 25. Okt. 1871 med en merkvterdig
Erklaring (J. F. v. Schulte, Der Altkatb. 1887,

S. 250) om, at >enhver Katolik, hvorledes hans
indlviduelle og videnskabelige Overbevisning
end var<, var forpligtet til antage K.'s Udtal-
elser som komne >fra Kristus gennem Petrusc
1879 blev han Kardinal. D. 4. Juli 1891.

Heber. 1. Stamfader til en betydelig Sltegt

indenfor Aser Stamme (1 Mos. 46, 17; 4 Mos.
26, 45; 1 Kren. 7, 31 f.). — 2. En Judteer (1

Kren. 4, 18), San af Mered og Grundlsegger af

Byen Soko S. V. for Hebron (Josva 15, 48).

3. En Benjaminlt af Elpa'als Familie (1 Kren.
8, 17). — 4. Keniten H., der havde skilt sig

fra de andre Keniter 1 det sydlige Juda og
nomadiserede ved Kedes i Naftali (Dora. 4, 11);

hans Hustru var Jael, der fsldede Sisera paa
dennes Flugt for Barak (4, 17 f., 5, 24 f.). L. G.

Heber, Reginald, f. 21. April 1783 1 et Pneste-
hus i Wales. Efter en from Barndom ud-
msrkede han sig i Oxford (fra 1801) i Studier
og ved et priskronet Digt. Som Prsest (fra

1807) i sin Hjemstavn, Hodnet i Shropshire,

skrev han flere skattede Psalmer, deriblandt

den beremte Missionspsalme: From Greenlands
icy mountains(overs. paaDsk afT. Lagstrap: >Fra
Grenlands frosne Vange< i >Missions-Salmer<
1901, Nr. 77). Kaldet 1822 til Biskop i Kalkutta
udfoldede han i dette uhyre Stift, der omfattede
bl. a. hele Indien, en stor Arbejdskrafl og vandt
alle ved sin elskelige Personlighed, sin store Takt
og Besindighed og sin Fordragelighed overfor

Dissenter. Ogsaa Missionen antog han sig med
stor Varme, men bortkaldtes under sine vidt-

strakte Visitatsrejser i Sydlndien ved en brat

Dad 2. April 1826 (G. Smith, Life of Bishop H.,

London 1895). V. Sn.
Hebich, Samuel, f. 29. April 1803 ved Ulm

i Wurttemberg, lterte Handelen paa et Kontor
i Lubeck 1820—24 og blev her kristelig vakt
Han vilde nu vasre Missloncer, men Prtesten

Geibels Raad holdt ham tilbage i nogle Aar,

hvilke han tilbragte paa Handelsrejser i de
nordiske Lande og paa en kristelig Venindes
Gods ved Tamraerfors. Juleaften 1831 ind-

traadte han da som Elev 1 Missionsanstalten

i Basel, og 1834 blev han med to andre ud-
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sendt til Mangalur i Kanara for at begynde
Baseler-Selskabets sydindiske Mission. Sin

egentlige Arbejdsplads fandt han dog 1840—59
i Militterkantonnementet Kannannr i Malabar.

Her og ved Rejser langt omkring vandt han
ved sit varme stterkt personlige Vidnesbyrd,

trods Mangier i Sprog og skarpe Kanter hos
ham selv, mange for Troen, baade iblandt de
indfedte og i endnu langt rigere Maal i de
engelske Regimenter blandt Soldater og OfA-

cerer. Endnu i sine sidste Svaghedsaar i

HJemlandet fra 1860 rejste han om og vidnede

paa sin originate Maadc om Frelsen i Kristus

;

d. 21. MaJ 1868 i Stuttgart (S. H. Ein Beitrag,

zur Gesch. d. ind. Mission, Basel 1872). V. Sn.

Hebraisk Sprog 09 Llteratur. >Hebraisk<

er den vedtagne Benevnelse for det Sprog, som
Israeliterne talte. Naturligere vilde egentlig

Betegnelsen >israelltlsk Sprogt vsere, da Folket

kun i bestemte Tilfselde og i begnenset Om-
fang kaldte sig selv >Hebraeere< (se d. Art.).

Men i den senere eftereksilske Tid blev »fle-

braioit (ved Siden af Judaioi) det Navn, hvor-

med de grteske og efter dem de latlnske For-
fattere betegnede Levningerne af det gamle
israelitiske Folk, og paa denne Maade blev

ipqaCatt Bentevnelsen for det af Israeliterne

talte Sprog, hvorved dog er at erindre, at dette

Udtryk baade i det nye Testamente og hos
Josefos undertiden ikke betegner det gamle >he-

braiske< Sprog, men det davterende aramaiske
Folkesprog (se nedenfor). I Tllslutning til denne
graeske Sprogbrug kaldes ogsaa i den senere

jediske Llteratur Israeliternes gamle Sprog
lashon 'ibri, det hebralske Tungemaal. Ievrigt

viser det grteske Hebraios ikke tilbage til den
hebraiske Form 'ibri, men til det tilsvarende

aramaiske 'tbrai, hvad ligeledes htenger samraen
med den omtalte Sprogforandring hos Jederne
i Tiden ned mod Kristus. Derimod er Ud-
trykket > hebraisk Sprogt ukendt i det gamle
Testamente selv. Her bensevnes Israeliternes

Tungemaal enten >Kanaans Sprog< (Jes. 19, 18)
eller Jehudit, Jndaisk (2 Kong. 18, 26, Neh.
13, 24), en Udtryksmaade, der forklares ved,

at Juda, dengang de mevnte Steder skreves,

var den eneste Levning af det gamle israeli-

tiske Rige.

Fra det egentlige hebraiske Sprog maa son-
dres det saakaldte >Nyhebraisk<, et med frem-
mede Elementer blandet, tildels paa kunstig
Maade vedligeholdt Sprog, der udviklede sig i

den efterkristelige Tid (se nedenfor).

De Mindesmterker, ved hvilke vi laere det aegte

hebraiske at kende, ere i ferste Raskke det gamle
Testamente, der, med Undtagelse af Esr. 4, 8—6,

18. 7, 12—26; Dan. 2, 4—7, 28 og Jer. 10, 11,

er affattet paa Hebraisk; desuden de nylig
fundne Brudstykker af Grundteksten til Siraks
Bog, samt den i Aaret 1880 opdagede Siloab-

Indskrift i Jerusalem, der rimeligvis hidrerer
fra omtrent 700 f. Kr., nogle skaarne Signet-

stene fra Assyrien og Babylonien samt Makka-
beeernes Monter, hvls Legender af nationale
Grunde affattedes i det gamle Sprog.
Det Sprog, Israeliterne talte, var en Gren af

den saakaldte >semitiske< Sprogstamme. Som
saa ofte paa dette Omraade er denne Bentevn-
else, der forst pnegedes i det 18. Hnndredaar
af Schlozer og Eichhorn — tidligere talte man

om de orientalske Sprog — rent konventionel
og ikke fuldt ud trasffende, da semitiske Dla-
lekter ogsaa taltes af Folkeslag, der i 1 Mosebog
ikke udlede deres Herkomst fra Sem, f. E.
Kanaanaserne, ligesom det ikke tor oversea,

at de sproglige Skegtskaber ikke altid diekke
de genealogiske. Men da der ikke kan paa-
vises nogen bedre Enhedsbetegnelse for den
naevntc Sproggruppe, vilde det naturligvis vaere

taabeligt at opgive hin almindelig vedtagne og
praktiske Bensvnelse.
De semitiske Sprog taltes i Eufrat-Egnene,

Syrien, Palestina, Arabien og i en Del af det
llge over for liggende afrikanske Kystland. De
lade sig dele i 4 Hovedgrupper. Det Ostsecni-

tiske omfatter Assyrernes og Babyionernes
Sprog, hvis Tydning har beriget Videnskaben
saa overordentligt og betegner en af det 19.

Hundredaars starste Triumfer. De i disse Sprog
affattede Mindesmasrker fore tilbage til mindsi
det 4. Aartusind f. K.; i det 2. Aartusinde
havde Babylonisk en saadan Udbredelse, at de
under aegyptisk Herredemme staaende Fyrster
i Palsestina og det sydlige Syrien forte deres
Korrespondance med deres Overherre paa dette

Sprog. Efter at have haft deres Blomstrings-
tid under det assyriske og babyloniske Verdens-
monarki uddede Assyrisk og Babylonisk efter-

haanden, om der end Andes enkelte Dokumenter
med Kileskrift endnu fra den gneske Periode.
— Den nordsemitiske Gruppe omfatter de ara-
maiske Sprog. Hvor det aramaiske har baft

sin egentlige Hjemstavn, er ikke mere tydeligt

Derimod se vi, at dette Sprog har haft en
nalmindelig Ekspansionskraft, idet det efter-

haanden har erobret flere og flere Landom-
raader. Forst trseffe vi det i Palsstinas nord-

lige Gnenseegne, derpaa i hele Syrien, Enfirat

og Tigrislandene og tilsidst ogsaa i Palasstina og
det nordligste Arabien. Aarsagen hertil lam

for en stor Del i, at Aramaisk i den perslske

Periode var Regerings- og Samkvemssproget for

hele Rlgets vestlige Del, saa at der endog Andes
aramaiske Dokumenter og Mindesmserker fra

Lilleasien og ^Egypten. Men ievrigt fremgaar
det af 2 Kong. 18, 26, at Aramaisk allerede

tidligere var et Slags Diploraatsprog, der for-

stodes af Embedsmsendene i de forskellige

Lande. Hvorledes det udbredtes ved Handels-
kolonier, vise Indskrifterne i Taima i AraUen
Nord for Medina. Bortset fra de asldste ara-

maiske Mindesmserker, der i fonetisk Hen-
seende frembyde flere paafaldende Track, fore-

komme de aramaiske Sprog I to Hovedformer:
Vestaramaisk, der omfatter de i Pahestina (af

Joder, Kristne og Samaritaner) talte Dialekter,

samt NabaUeisk og Palmyrensk, og 0staramaisk.
hvoraf vi kende det i og omkring Edessa talte

Sprog (det saakaldte >Syrisk<), samt de baby-
loniske Jeders og Mandteernes Dialekter. Ved
Muhammedanernes Erobringer fortriengtes disse

Sprog af den arabiske Sprogbolge, saa at der

nu kun Andes faa Levninger deraf, nemlig af

det Vestaramaiske paa Antillbanos og af det

Ostaramaiske ved den ovre Tigris og ved Ur-

mlja-Soen. — Den mellemsemitiske eller kansa-

nceiske Gruppe omfatter de Sprog, der taltes

Vest og 0st for Jordan, altsaa af Fonikerne og

de evrige Kanaanaeere, Israeliterne, Filisfaeerne,

Moabiterne, Ammoniterne osv. Ved de foni-
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kiske Kolonler udbredtes denne Sprogstamme
til Here Punkter af Middelhavskysterne, f. E.
Karthago. Kendte ere disse Dlalekter ved de
fenikiske Indskrifter i Hjemlandet og i Kar-
thago, hvortilendnu Piautus's >Poenulnsc slutter

sig, red den moabitiske Mesa-Indskrift og ved
de ovenfor dmtalte hebraiske lltenere Mindes-
maerker. De Sprog, vi paa denne Maade here
at kende, ere indbyrdes nser beslaegtede, men
frembyde dog flere Dialektforskelligheder. Naer-

mest ved det Hebraiske staar Sproget paa
Mesa-Stenen, der for os naesten tager slg nd
aom rent Hebraisk. Men at ogsaa disse to

Sprog i alt Fald efterhaanden have fjernet sig

fra hinanden, saa at en Hebneer ikke uden
videre forstod en Moabiter, viser Beretningen
Neh. IS, 23 f. — Til de sydsemitiske Sprog
here de arabiske Sprog, nemlig de sydarabiske
Dlalekter (Sabselsk og Minasisk) og det Nord-
arabiske (det klassiske Arablsk samt en Rskke
Folkedlalekter), og de afrikanske Semiters Sprog
(Geez, Tigre, Tigrana og Amharisk). Det Syd-
arabiske kende vi fra en Rsekke Mindesmaerker,
der hidrere fra de gamle Kulturriger i Jemen.
Hvad deres Alder angaar, saa bar den af E.
Glaser o. a. fremsatte Hypotese, hvorefter Mi-
naeernes Rige blomstrede fra c. 1350 til c. 750
f. Kr., medens Sabaeernes Rige ferst fremtraadte
i den felgende Periode, utvivlsomt efterhaanden
•erhvervet sig en ikke ringe Sandsynlighed, om
der end bliver en Del Vanskeligheder tilbage.

Det klassiske Arabisk traeffe vi hos de gamle
Oigtere fra Tiden ned mod Huhammed, i Ko-
ranen og i den omfattende Literatnr, der ud-
viklede sig efler Muhammedanernes Erobringer.
En Grnppering af disse Sprog efler deres

nan-mere eller fjernere Shegtskab er en meget
vanskelig Opgave, da de enkelte Berorings-

pnnktcr stadig krydses af andre, der forskyde
BUledet. Fra deres faelles Kilde (det >ursemi-
tiskec) have de bevaret snart den ene, snart
den anden Ejendommelighed, men tillige hvert

for sig udformet det oprindelige paa selvstaendig

og ensidig Maade. Dette guelder ogsaa om det
arabiske, nagtet dette Sprog utvivlsomt i flere

Henseender er det, der staar det ursemitiske
nsrmest, idet Hommels Forseg paa at godt-

gere, at Assyrisk-Babylonisk er det originaleste

blandt de semltlske Sprog, ikke kan betegnes
som fyldestgerende. Det hebraiske (eller raellera-

semitiske) kan i Almindelighed siges at staa i

Midten mellem det arabiske og det aramaiske.
I flere Henseender er det nser beslaegtet med
Aramaisk, men det har iovrigt ogsaa en Raekke
fremtraedende Bereringspunkter med det assy-

risk-babyloniske.

At Israeliterne ikke have indfort det mellem-
semitiske Sprog i Kanaan, men forefundet det
der, fremgaar allerede afde kanaanaeiske Glosser,

der forekomrae i Tell-el-Amarna-Brevene. Van-
skeligere at besvare er derimod Spergsmaalet
om, bvorvidt Israeliterne selv ved deres Ind-
vandring allerede talte en kanaanaeisk Dialekt,

eller ferst efter Besaettelsen tllegnede sig dette

Sprog. I nyeste Tid har Hommel villet godt-

gare, at Israeliterne i Tiden mellem Abraham
og Josua have talt en ren arabisk Dialekt, der
navnlig skal have haft Beroringspunkter med
det mimeiske. Men selv om dette paa For-
haand maa betragtes som en Mullghed, saa

ere dog de spredte Enkeltheder, som Hommel
heoviser til, naermere beset ikke i Stand til

at bevise hans Hypotese. Af nlige storre

Vterdi er det, naar Stade ved en indgaaende
Sammenligning af det hebraiske og fenikiske

har villet paavise, at det hebraiske ligesaa lidt

kan ndledes af det fenikiske som det fenikiske

af det hebraiske, men at begge ere selvstaen-

dige Udformninger af en >urkanaanieisk< Dia-
lekt. Fra et rent sprogligt Standpunkt er der-

for den Hypotese, at Israeliterne bragte en Gren
af det hebraiske Sprog med til Kanaan, den bedst
begrundede. Hvorledes man iraidlertid stiller

sig til dette Spergsmaal, saa staar det fast, at

Hebraisk var Israeliternes Sprog under hele

Folkets BesUaen ned til Eksilets Tid. Men
ogsaa i Eksllet og efter dette vedblev Jederne
at benytte deres gamle Sprog, hvad bl. a. Ne-
hemjas Iver for Sprogets Renhed hos Bernene
beviser. Ferst i den senere eftereksllske Tid
blev af de ovenfor omtalte Grunde det he-
braiske efterhaanden fortraengt af det ara-

maiske, indtil dette paa Kristi Tid herskede
som det egentlige Folkesprog. De ferste Vidnes-
byrd om denne meerkelige Overgang traeffe vi

i Esra-Bog, der lndeholder Brudstykker af et

aramaisk Kildeskrift, der rimeligvis maa hen-
feres til det 4. Hnndredaar, og senere i Daniels

Bog, af hvilken en Del (2, 4—7, 28) er skreven
paa Aramaisk, hvad enten nn dette hidrarer

fra Forfatterens egen Haand eller skyldes, at

et manglende Stykke i den hebraiske Tekst
er blevet erstattet med en aramaisk Oversaet-

telse. AUigevel blev der endnu i laengere Tid
affattet Beger paa Hebraisk. Dette fremgaar
af nogle af de kanoniske Psalmer, der uden
Tvivl hidrere fra det andet forkristelige Hun-
dredaar; hvilket ogsaa gaelder om de hebraiske
Afsnit af Davids Bog og vel ogsaa om Praedi-

kerens Bog. Desuden var Grundteksten til

Siraks Bog, som de fundne Brudstykker umid-
delbart vise, affattet paa Hebraisk, og en op-
rindellg hebraisk Tekst maa ligeledes med
sterre eller mindre Slkkerhed antages til 1.

Makkabaeerbog, Salomos Psalmer, Henoks Bog,

Baraks og Esras Apokalypser og lignende

Skrifter. Der maa altsaa paa denne Tid endnu
have vaeret mange, der ved Siden af Aramaisk
forstod Hebraisk; men efterhaanden indsnsev-

redes disse Kredse, saa at det for Folkets Fler-

tals Skyld mere og mere blev nedvendigt ved
Oplaesningerne i Synagogen at ledsage den he-

braiske Tekst med en aramaisk Omskrivning
(Targum). Hebraisk blev paa denne Maade ude-
lukkende de laerdes Sprog og mistede mere og
mere Sammenhsengen med den levende Sprog-

bevidsthed. Dog er det >Nyhebraisk<, som
man kalder det Sprog, i hvilket Mishna og
nogle af Midrasherne ere skrevne, ikke helt

uden Betydning for Studiet af det gamle klas-

siske Sprog, da det har bevaret forskelligt Stof,

som tllfaeldig ikke Andes i det gamle Testa-

meute.
Da den gammeltestamentlige Literatnr om-

fatter omtrent et Tusindaar, ligger det naer at

vente, at dens aeldste og yngste Dele i sprogiig

Henseende maa opvise lignende Forskelligheder

som f. E. de aeldste Bestanddele af den danske
Literatur sammenlignede med det moderne
Sprog. Ligeledes laegger den Omstaendighed,
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at Israeliterne vare spaltede i forskellige Stam-
mer, der navnlig i den aeldre Tid boldt sig

staerkt afsondrede, det ner at formode, at der
i den gammeltestamentlige Literatur maa kunne
paavises Dialektforskelligheder. Begge disse

Forventnlnger opfyldes imidlertid knn i et

meget sparsomt Omfang. Aarsagerne hertil ere

af forskellig Art. Pent og fremmest ligger

Grunden i, at de semitiske Sprog gennem-
gaaende ere af en temmelig konservativ Natur,

navnlig Skriftsprogene. Fremdeles krydsedes
Udviklingen ved de seneste Forfatteres Strseben

efter at efterligne de gamle Manstre, hvad
f. E. de fundne Brndstykker af Grundteksten
til Siraks Bog slaaende vise. Dertil kommer,
at de senere Afskrivere, som en Sammenligning
af de parallele Afsnit i det gamle Testamente
godtger, ingenlunde behandlede deres Tekster
med slavisk Nojagtiglied, men foretog Smaa-
aendringer, hvorved mange gammeldags Saer-

egenheder kunne vaere gaaede tabt. Men den
vaesentlige Forklaring ligger dog i den Om-
staendighed, at den hebraiske Skrift giver oa
et meget ufuldstaendigt Billede af det talte

Sprog, hvorfor der bagved den tilsyneladende
Ensformighed kan skjule sig allehaande For-
skelligheder, som vi i Reglen lkke mere kunne
paavise. Den hebraiske Skrift lod oprindclig,

ligesom de fleste semitiske Skriftsystemer, Vokal-
udtalen ubetegnet og giver os derfor intet Bil-

lede af de iEndringer, som denne i Tidernes
Lab har vaeret underkastet. De, forst i Mid-
delalderen tilfojede, Vokaltegn gengive kun den
senere traditionelle Udtale ved Synagogefore-
dragene, der selvfolgellg paa ensartet Maade er
gennemfert baade ved de aeldste og de yngste
Skrifter. Derimod vise de kanaanaeiske Glosser
i 7eM-e/-Amarna-Brevene, Gengivelsen af de
hebraiske Navne i Kileindskrifterne og tildels

Transskriptioneme i LXX, at Udtalen tidligere

ofte har vaeret temmelig afvigende fra den mas-
soretiske. Men ogsaa Konsonanttegnene inde-

holde kun en tilnaermelsesvis Gengivelse af de
talte Lyde. Saaledes have vi i Skriften kun
det ene Tegn 'Ain, medens vi af Omskrivning-
erne i LXX se, at det snart bar betegnet en
stterkere, snart en svagere Lyd. Ligeledes have
Tegnene fra S-lydene sammenfattet forskellige

Lyde, hvad man ved et af dem senere har segt

at anskueliggore ved Anbringelsen af et Punkt
til Hejre eller til Venstre (Shin og Sin). Men
netop i disse Nuancer var det, at Dialektfor-
skellighedeme saerlig ytrede sig, som Fortael-

lingen Dom. 12, 6 viser. Ikke destomindre
tillader den overleverede Tekst undertiden nogle
Slutninger, navnlig med Hensyn til vedkom-
mende Skrifts Alder. I Tiden kort for og
under Eksilet begyndte saaledes forskellige

Aramaismer at tnenge ind i Sproget, hvad Je-

remja og Hesekiel og endnu mere det praeste-

lige Kildeskrift i Pentateuken vise. Disse Beger
indeholde ogsaa Talordet 'ashte 'atar (elleve),

der uden Tvivl beror paa et Laan fra det ba-
byloniske. Laererigt er ogsaa Sproget i Praedi-

kerens Bog, der staar paa Overgangen mellem
det gamle Hebraiske og Nyhebraisk. Men
gennemgaaende spiller dog Hensynet til Sproget
af de omtalte Grunde en underordnet Rolle
ved Bestemmelsen af et Skrifts Alder.

Hvad det hebraiske Sprogs Karakter angaar,

saa staar det ved sin Friskhed og Kraft herit

over det pedantiske syriske Sprog, medens det
1 smidig Elegance langt fra kan maale sig med
Arabisk. Det formaar paa uforlignelig Maade
at fortaelle, tegne Billeder i enkelte gribende
Traek og udtrykke staerke Felelser, isaer paa
det religiose Omraade, medens det er nde af
Stand til at gengive en abstrakt eller sammen-
sat Tankegang. Det nojes i Reglen med en
simpel Koordination af Saetningerne og overlader
det til Laeseren at bringe dem i et nejere lo-

gisk Forhold til hverandre. En folelig Mangel
frembyder Verbernes temporelle Ubestemthed,
idet f. E. det virkelig skete og det med Sik-

kerhed ventede eller haabede udtrykkes paa
samme Maade. Ligeledes kan ofte kun en neje
Overvejelse af Sammenhsengen afgere, bvor For-
suctningen opherer, og Eftersaetningen begynder,
medens f. E. Arabisk i denne Henseende 1

Reglen ikke tillader nogen Tvivl. —
Af den paa det gamle Hebraisk skrevne Li-

teratur er der kun bevaret det Udvalg, som
vi kende under Navnet >det gamle Testamente*.
Dette omfatter imidlertid kun en begrasnset

Del af Israeliternes samlede Literatur, thi dels

er det foretaget i umiddelbar religies Interesse,

saa at saa godt som alle de Skrifter, der havde
et verdsligt Indhold, ere gaaede tabt, dels ere

ikke engang alle Skrifter med religies Karakter
optagne deri, men kan de udvalgte Beger, som
man senere tilkendte kanonisk Gyldighed. Af
en Raekke Skrifter af religiest Indhold fra en
senere Tid, der ikke fandt Optagelse i Kanon,
men som havde vundet Hsevd hos de graesk

talende Jeder, ere kun graeske eller andre Over-
saettelser bevarede. Kun den hebraiske Tekst
til Siraks Bog, som de palaestlnensiske Jeder
satte sssrlig Prls paa, bevarede man i lsengere

Tid, hvorfor der ogsaa i nyeste Tid kunde
Andes nogle Brudstykker deraf. Af aeldre ikke
bevarede Skrifter af religiest Indhold omtales
i det gamle Test, selv det Skrift om Judas Konger,
der ligger til Grand for Krenikernes Bog, og som
der citeres under forskellige Benaevnelser. Des-
uden nsevnes af den evrige aeldre, for os tabte
Literatur nogle gamle Samlinger af Heltedigte,

nemlig Sefer-ha-jashar (Jos. 10, 13. 2 Sm. 1,

18, smln. 1 Kong. 8, 53 LXX) og Bogen om
Jahves Krige (4 Mos. 21, 14); endvidere en Salo-

mos Historie (1 Kong. 11, 41), en historisk Frem-
stilling af de efraimitiske Kongers Historie

(1 Kong 14, 19 osv.) og en tilsvarende af de
judaeiske Kongers Historie (1 Kong. 14, 29 osv.)

Endelig naevnes 2 Kren. 35, 25 en Samling af
Klagesange. Ellers kunne vi kun gennem en
Undersegelse af de Kilder, der ligge til Grand
for nogle af de gammeltestamentlige Skrifter,

danne os en Forestilling om den rige Literatur,

der har vaeret affattet paa det hebraiske Sprog.
Hvor omfattende den til sine Tider har vaeret,

kan man se af den Klage, som udtales Prsed.

12, 12 over Maengden af de Boger, der skreves.

Spergsmaalet om, hvorvidt Israeliterne have
kunnet skrive fra Moses Tid, bar ikke nogen
vsesentlig Betydning. Til at benaegte Mulig-
heden deraf foreligger der ingen som heist

Grand, isaer naar man betsenker, at Israelit-

erne i Forvejen havde opholdt sig i iEgypten,

og at Minaeerne — den Glaserske Hypoteses
Rigtighed forudsat — i meget gammel Tid
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havde aflattet Indskrifter. At der imidlertid

heraf intet felgcr med Hensyn til Forekomsten
af en virkelig Literatur paa hin Tid, fremgaar
allerede af en Sammenligning med Araberne
ned mod Mnhammeds Tid, af hvilke vel enkelte

konde Uese og skrive, medens dog de talrige

og omfattende Digtervterker og gamle Heltefor-

tacllinger ndeiukkende bevaredes ved mundtlig
Overlevering. Til et sikkert Resultat kan her
kun en Provelse af selve Skrifternes Alder fere.

Det Resultat, hvortil man ad denne Vej med
sterre eller mindre Slkkerhed naar, er nu
blgende. Forud for den egentlige Literatur

hos Israeliteme gaar en Periode, hvor Folkets

historiske Erindringer bares ved Overlevering

fira Mnnd til Mund. Genstandene derfor vare

dels Beretninger om de gamle nationale Helte-

bedrifter i digterisk eller ubunden Form, dels,

indenfor bestemte Kredse, Vedtasgter af retslig

Natur og Knltusregler forbundne med de reli-

gtese Erkendelser, som Mose havde skatnket

sit Folk, og som bevaredes og udvidedes af

bans aandelige Arvetagere. Efterbaanden som
Folket kom i rolig Besiddelse af Landet og
konde advikle sig i kulturel Henseende, fertes

det natnrlig til at ombytte den mundtlige Over-
levering med en skriftlig. Hvad der mest in-

teresserede Folkets store Mcengde var Overleve-

ringerne om de gamle nationale Heltebedrifter,

og bermed stemmer det godt, at de forste

skriftUge Optegnelser, om hvilke vi have sikker

Efterretning, omfattede de gamle Heltedigte

med de tilherende historiske Fortsellinger.

Herhen here nemlig de omtalte Samlinger:
Jashar-Bogen og Jahves Kriges Bog, der for-

modentlig have haft en lignende Karakter som
den bekendte Kitab-el-aghani hos Araberne.

Ojpaa Digte som Deboras Sang stod vel i disse

eller lignende Samlinger, selv om det ikke

ndtrykkelig Andes angivet. Da Jas/iar-Bogen

indenolder en Sang fra Indvielsen af Salomo-
Templet, er den i sin Helhed yngre end denne Be-

givenhed. I ethvert Tilfaelde bar det davidiske

Kongedemme udevet en stasrkt befrugtende Ind-

Bydelse paa Literatnrens Udvikling. Vi knnne
tydellg se, hvorledes Literaturcn paa denne Tid
blomstrer frem. Saaledes kan den fortneffelige

Beretning om Davids Regering, som vi Uese

2 Sm. 9 f., meppe vasre optegnet ret lasnge efter

Davids Ded. Salomos Regering blev, som allerede

omtalt, Genstand for en sserllg historisk Frem-
stlliing; baade i Efraim og Juda begyndte man
at nedskrive Begivenhederne under de fbrskel-

Hge Konger, hvoraf senere de omtalte fort-

ltbende Fremstillinger af de efraim itlske og
jndaiske Kongers Historie opstod. I de efrai-

miuske Profetkredse samlede man Beretning-

erae om de store Profeter Elija og Elisa. Men
ogsaa den fjernere Fortid begyndte man at gore
til Genstand for en sammenhaengende, religles-

pragmatlsk Fremstilling, og dette, som en Ana-
lyse af de historiske Beger viser, paa forskel-

Uge Steder og i forskellig artede Kredse. Vi
hare saaledes en dobbelt Fremstilling af Dom-
mertidens Bedrifter og af Sauls Regering og
bus Sammensted med David. Endelig stillede

nun sig i disse samme Kredse den store Op-
t*ve at give en Fremstilling af Mose og hans
Vcrk, ledsaget af en Beretning om Kanaans
Erobring, og at indlede dette med en Urhlstorie,

der 1 alt Fald i det ene af disse Van-ker fertes

tilbage til Verdens Skabelse. Saaledes opstod de
to bekendte Kildeskrifter til Pentateuken (Hexa-
teuken), der kaldes det »jahvistiske« og >elohl-
stiskec Skrift (eller tilsammen de >jehovistiske<
Kilder). Til Bestemmelsen af deres Alder tjener
til den ene Side, at de have benyttet de oven-
for omtalte Samlinger af Heltedigte, og til den
anden, at de uden Tvivl maa vsere teldre end
de aeldste Skriftprofeter ifolge den Maade,
hvorpaa de fejre de af disse Profeter angrebne
Offersteder — altsaa vel fra det 9. Hundred-
aar. Fremstillingens Stof er ved Siden af de
naevnte Samlinger hentet fra allehaande mundt-
llge eller skriftlige Overleveringer, f. E. Stamroe-
sagn. For Forstaaelsen af Urhistorien er den
allerede omtalte OmsUendighed af Betydning,
at den babyloniske Kultnr var herskende I

PaUestina inden Israeliternes Indvandring. Til-

lige er i det ene af disse Kildeskrifter optaget
den saakaldte >Pagtsbog< (2 Mos. o. 21—23), en
Samling af retslige og kultiske Bestemmelser
af delvis hej JEXAc og stor historisk Vserdi.

Men alt dette Stof er sammensmeltet og baaret
af en gennemfert religlos Grundbetragtning,
der navnlig i det jahvistiske Skrift ved sin
aadle Renhed og sin Forening af barnlig Enfold
og uudtemmellg Dybsindighed herer til det,

der giver det gamle Testamente dets ufortabe-
lige Betydning.

I disse Skrlfter have vi altsaa Virkningen
af Israels Saereje, den rene profetiske Aand,
der allerede havde vasret virksom i Mose og
gennem ham skabt det israelitiske Folk. Ved
Siden heraf vlrkede de egentlige Profeter rundt
om i Folket ved deres Taler som Bodspnedi-
kanter og Folkeopdragere, idet de efterbaanden
havde uddannet en profetisk Foredragskunst,
der for en Del togde ssedvanlige digteriskeFormer
i sin Tjeneste. I det 8. Hnndredaar greb nu dette
Fasnomen ind i Llteraturen som en Potens,
der efterhaanden skulde faa afgerende Betyd-
ning. De Taler, hvormed Amos under Jero-

boam II opskrasmmede Efralmiterne og vakte
en saa voldsom Bevtegelse, lod han optegne og
samle, hovedsagelig vel fordi de indeholdt en
Trusel om Folkets Undergang, hvis Tilstede-

vaerelse for Opfyldelsen det gjaldt om at kon-
statere. I Formen efterlignede han de tldligere

Profeter, men Indholdet var nyt og af en saa
forfterdende Karakter, at ingen hidtil havde
vovet at tasnke det. Ham fulgte den efraimi-

tiske Profet Hosea, i hvis Taler den begyndende
nationale Oplesning allerede afspejler sig. Sam-
tidig optog en Profet i Juda, Jesaja, en af de
overlegneste Skikkelser i denne Raekke afVidner,
de af Amos anslaaede Tanker, og da Efraim
kort efter gik til Grnnde, medens Juda ved-
blev at bestaa, blev ban i egentlig Forstand
Fremtidens Mand, hvis Skrift ikke blot fort-

satte Forgaengerne, men ogsaa dannede Ud-
gangspunktet for den felgende Udvikling. Den
tidligere heftig bektempede, men nu almindelig
indremmede Erkendelse, at den efter ham be-
narvnede Bog for en temmelig betydelig Del
indeholder Profetier af senere Oprindelse, bar
vel kvantltativt begnenset hans litenere Efter-

ladenskab, men intet berevet ham af hans
Herskerstilling blandt de gammeltestamentlige
Profeter. Samtidig med ham virkede en anden.

Digitized byGoogle



Hebraisk Sprog.

judttisk Profet, Mika, hvis Skritt dog stasrkt for-

dunkles af den store Samtidige og tilmed, trods

sit ringere Orafang, bereder den videnskabelige

Opfattelse de alvorligste Vanskeligbeder. Fra
en lidt senere Tid er Nahom, hvis lille Skrift

udelukkcnde er rettet mod den davaerende

Verdensmagt, Assur. Fra Tiden ned imod Juda
Riges Undergang hidrare Sefanjas og Habakuks
Skrifter, af hvilke det sidste indeholder et

vanskeligt Problem, hvis sikre Lesning endnn
ikke kan slges at vasre fundet. De tnede begge
i Skygge for den samtidige Jeremja, der atter

er en af de Sklkkelser, der ikke blot havde
Betydning for deres Samtid, men omfattede en
aandelig Verden, hvoraf de felgende Tider

kenge skulde leve. Hans Profetier, ved hvis

Tilblivelse bans Discipel Barak spillede en

for vor Forstaaelse af den profetiske Literatur

larerig Rolle, omfatte dels Tiden fer Jerusa-

lems FaM, dels Begyndelsen af Eksilet De
forholde sig til den indtraadte Katastrofe om-
trent som Amos's Skrift til Efraims Undergang,

men betegne tillige den profetiske Religions

Emancipation fra Forbindelsen med Israelit-

ernes Stat og nationale Begrasnsning og dens
Overferelse paa en Menighed, hvis enkelte Med-
lemmer paa aandelig og inderlig Maade stod

i Forhold til Israels Gad. Hans Tanker op-

toges indenfor Eksulanternes Kreds af Hesekiel,

hvis Skrift for en Del (Kap. 1—39) indeholder

en med streng Konsekvens gennemfort Bear-

bejdelse af den store Forgawgers Ideer, medens
de mcerkelige Slutningskapitler maa betragtes

i en anden Sammenhseng. Til Begyndelsen af

Eksilet here desnden Obadjas lille Skrift, hvis

Tilblivelse og Sammenheng dog er lldet gennera-

sigtig, samt de saakaldte >Klagesange<, der imid-

lertid ikke ere etVasrk af en profetisk Forfatter,

men snarere knnne siges at indeholde en An-
erkcndelse af den profetiske Betydnings Stad-

fasstelse ved Begivenhedernes Gang. Derimod
Oammede den profetiske Begejstring atter op
henimod Eksilets Slutning og fremkaldte en
Ratkke kortere eller Uengere Profetier, til hvilke

bl. a. here Jes. 13, 1—14, 23, Jes. 21, 1—10
og fremfor alt det Skrift, der nn udger den
anden Del af Jesajas Bog (nemlig i ethvert Til-

ftelde Kap. 40—55, medens de fleste Nyere ere

tilbejelige til at henfore Kap. 56—66 til Tiden
mellem Eksilets Opher og Esras Komme til

Jerusalem). I Modsastning til Hesekiels skarpt

skaarne Trek er den i Jes. 40 f. talende Profet

som Forfatterskikkelse forunderlig utydelig og
svevende; men desto sterre Betydning har de
af ham udtalte vidunderlige Tanker, der i For-

ening med Jeremjas Skrift have nasret de
dybeste Aander i den eftereksilske Tid og
klinge sterkere igen i det Ny Testamente end
noget andet gammeltestamentligt Skrift.

Imidlertid var der allerede inden Judas
Undergang fremstaaet Vssrker, der paa deres

Omraade skulde faa en ikke mindre gennem-
gribende IndBydelse paa Udviklingen. Ikke
meget ltenge far Aar 622, maaske under Kong
Manasse, maa det Skrift vasre aHattet, der
danner Grnndlaget for 5 Mosebog, Deutero-
nomium. Dets Forfatter, der var inspireret

af Profeternes Tanker, saa Israels eneste Frelse

i et fuldstcndigt Brad med den hidtidige dels

legitime, dels illegitime Forening af Jahve-

Dyrkelsen med kanaanariake Kultusformer; kan
i Jerusalem* Tempel maatte Gudsdyrkdaea
finde Sted, idet den tillige reformeredes pan
en saadan Maade, at den blev et Mart Udtryk
for den rene profetiske Gndserkendelse. Til-

lige underkastes i dette Skrift de retalige Be-
stemmelser i den gamle >Pagtsbogc en saadan
Bearbejdelse, at de klarere kom til at udtrykke
de af Profeterne udtalte moralske Ideer. Som
Grundlag for Kong Josijas Reform fik Deutero-
nomium kun en forbigaaende praktisk Virk-
ning, idet det ferst var en senere Tid forbe-

holdt at arbejde videre paa dette Fundament.
Derimod kom Bogen straks til at spUle en
gennemgribende Rolle paa Literaturens Om-
raade. En Rsekke Mend, der vare grebne af
de i Deuteronomlum udtalte Tanker, under-
kastede fra dette Synspunkt Fortidens Hi-
storic en gennemfort Bearbejdelse. Saaledes
forfattedes en deuteronomistisk Fremstilling af
Josuas Bedrifter og Landets Erobring (altaaa

parallelt med de tidligere omtalte jehovisnake
Fremstillinger). Andre udarbejdede en fort-

lebende Skildring af Israeliternes Historic fra

Josuas Ded indtil Judas Undergang, nemlig de
Skrifter, som vi nn besidde under Navnene:
Dommernes, Samuels og Kongernes Beger. Af
disse ere Kongernes Beger (der egentlig ferst

begynde med Salomos Regering) et selvstssndigt

Vasrk af de deuteronomistiske Forfattere, der
dertil benyttede Uddrag af de ovenfor omtalte
Fremstillinger af Efraims og Judas Kongers
Historie og de i Profetkredsene bevarede For-
tsellinger. Derimod synes der til Grand for

Dommernes og Samuels Bager at ligge asldre

sammenhengende Vrerker, hvor Sammenstil-
lingen af de forskellige Beretninger allerede

var foretagen. I Samuels Begerne have de den-
teronomistiske Bearbejdere kun grebet lidet

ind, men af den teldre Dommerbog have de
skabt et nyt Vatrk ved at indfeje Beretningerne
i en Ramme, der bestandig stiller de enkelte
Begivenbeder i et deuteronomistisk Lys.

I Eksilet fortsattes Sammenstillingen og Be-
arbejdelsen af de gamle Love, men saaledes at

de ikke som i Deuteronomium underordnes
et profetisk, men et prsssteligt (levitisk) Syns-
punkt. Paa denne Maade opstod den saakaldte
Hellighedslov (H eller P), der indeholder en
Rekke, for en Del temmellg gamle, Bestem-
melser, der foreligge i bearbejdet Skikkelse i

Afsnittet Lev. 17—26. Senere fulgte hele det
store Kompleks af pnestelige Love, der om-
fatter alt, bvad der Andes af Love 1 Pentateuken
med FradagafEx. 20—23. 34 og Deuteronomiom.
De fremtnede imidlertid ikke umiddelbart som
en Lovbog, men som en Del af et historiak

Vasrk, det >pnestelige Kildeskriftc, der begynder
med Verdens Skabelse og stutter med Israelit-

ernes Indvandring i Kanaan og Landets Forde-
ling. Ved Sammenarbejdelsen af dette nye Vasrk
med de teldre Fremstillinger (de jehovtstiske

Kilder, Deuteronomium og den deuteronomi-
stiske Fremstilling af Josuas Historie) opstod
Hezateuken, af hvilken man senere udsondrede
Pentateuken ved at forbinde Josua Bog med de
felgende hlstoriske Skrifter. Hvornaar denne
Sammenarbejdelse har fundet Sted, om allerede

paa Esras Tid eiler ferst senere, kan ikke afgwes
med Slkkerhed; kun saa meget staar mat, at
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det var det pnestelige Klldeskrift, entcn alene

eller sammenarbejdet med de andre Skrifter,

der bragtes af Eara til Jerusalem omkring
Midtoa af det 6. Hundredaar og her indfertes

som Grundlag Car de strenges Liv og Fasrden.

Ievrlgt snppleres denne Literatnr paa marrkelig

Maade af Slutniugsafsnittet i Hesekiels Skrift

(Kap. 40—48), der lndeholde en Rjekke Love for

Jedernes fremtidige Liv i Hjemmet; de danne
gennemgaaende paa den tydeligste Maade Binde-

leddet meliem Deuieronomium og de prteste-

lige Love og nave mere end noget andet mulig-

gjort den rigtige Datering af disse sidste.

Den eftereksilske hebraiske Literatnr falder

i forskellige Crupper, der bedst betragtes hver

for sig. Den rent profetiske Literatur fort-

saettca af Haggai og Sakarja kort efter 520.

Fra noget for Midten af det felgende Hundred-
aar cr Malakis lille Skrift, der tydelig viser

den egentlige Profetismes Uddeen. Som dens
Fortsssttelse i det felgende, for os desvterre

ydcrst merke Tidsrum, tneffe vi den saakaldte

>deuteroprofetlske< Literatnr, hvls Forfattere

ikke mere ere Folketalere, men Skribenter,

der ere inspirerede ved Studiet af de gamle
profetiske Skrifter, hvis eskatologiske Ideer de
reprodneere paa ejendommelig Maade. Herhen
here f. E. Joels Skrift, Sak. Kap. 12—14 og Jes.

Kap. 24—27. I det andet forkristelige Hundred-
aar begynder den egentlige apokalyptiske Litera-

tnr. I Spidsen for den staar den nnder An-
tiokos Epifanes skrevne Daniels Bog, der ikke

blot er det dybsindigste og originaleste af disse

Skrifter, men ogsaa endnu er gennemtrcengt

af en kraftig Genklang af den gamle profetiske

Aand. Derefter falger den hele Rtekke af disse

ofte barokke Skrifter, hvis Grundtekster vel

ere gaaede tabt, men som dog gennemgaaende
med stor Sikkerhed knnne henregnes til den he-

braiske skrevne Literatnr: Dyrevisioncn i He-
noks Bog(Kap. 83—90) fra den seldre Makkabeer-
tid, Straffetalerne Henok Kap. 91—105 fra Mak-
kabacerrigets Forfald, Billedtalerne Henok Kap.
37—71, samt de andre Skrifter, der danne den
brogede Samling, der gaar under Henoks Navn,
Atmmptio Mosit fra Tiden efter Herodes den
stores Ded, Baraks og Esras Apokalypser fra

Tiden efter Jerosalems Fald osv.

Indenfor den eftereksilske historiske Litera-

tur maa font nnvnes Esras og Nehemjas egen-

hosndig optegnede Erindringer, som vi des-

vanre ikke besidde som selvstamdige Verker,

men knn som Brndstykker, der ere optagne i

Kranikebegerne. Til Esras Periode heoferer

man i Reglcn de to Skrifter Ruths Bog og

Jonas's Bog, bvad imidlertid ikke er helt sikkert.

Fra omtrent Aar 300 f. Kr. have vi Krenik-

ernes Beger, et for dette Tidsrum i hej Grad
betegnende Vterk. Det indledea med en Rtekke

Slatgtregistre og fortceller derpaa Israeliternes

Hiatorie fra Davids Tid indUl Esras og Nehem-
jas Virksomhed i Jerusalem. For den efter-

eksilske Tid har Forfatteren benyttet Esras og

Nehemjas omtalte Memoirer og desuden et

aramaisk Skrift formodentlig fra det 4. Hundred-
aar. Denne Del af Bogen har man adskilt fra

det ovrige nnder Navn af Esras Bog (Esras og
Nehemjas Beger), formodentlig fbrdi den forst

blev optaget i Kanon. Resten af Bogen gentager

Beretaiageme i de ssldre historiske Skrifter

med Tilfejelse af Uddrag af andre Kilder, men
saaledes, at den Kldre Fremstilling ikke sjteldent

paa va»entlig Maade modificeres. Forfatteren
ledes nemlig af bestemte Forudsartninger og
Interesser, der ikke altid tUfredsstUledes ved
den seldre Fremstilling. I Curate Rekke blandt
disse staar hans Formening on, at Loven i

dens fulde Omfang havde vasret Israeliterne

bekendt fra farste Fserd af, hvorfor ban t E.
1 Kren. 7, 9 1 uden videre sendrer den til Deu-
teronomium svarende Beretning 1 Kongebogen
(1 Kong. 8, 66), at Salomo fejrede Levhytte-
festen i 7 Dage, til, at han fejrede den i 8
Dage, fordi dette er foreskrevet i de pnestelige

Love, Lev. 23, 36. Man ser altsaa, at den
egentlig historiske Interesse paa denne Tid er
tnengt helt tilbage af den religiose og pteda-

gogiske. Hermed hsenger vel ogsaa sammen,
at vi ganske savne samtidlge historiske Beret-

ninger om Jedernes Oplevelser i Slutningcn
af den persiske og i den teldre graske Periode;

de fromme levede kun i Fortiden og Fremtiden
og folte Nutiden som et knugende Tryk, som
det kun gjaldt om at bare i Stilhed. Kun
den profetisk ikladteFremstillingDan.Kap.il
yder en Slags Eratatning for, hvad Hlstorie-

skriverne have forserat. Ferst de makkabeiske
Heltebcdrifter viekkede atter den historiske

Sans, og dette skylde vi, at vi besidde 1.

Makkaba»erbogs fortneffelige Fremstilling af

Tiden fra Opstandenes Begyndelse til Simons
Ded, desvferre ikke i Grnndteksten, men kun
i den graeske Oversaettelse. Hvorvidt derimod
de to Legender, der ban-e Tobits og Judits

Navn, ere skrevne paa Hebraisk eller Aramaisk,
lader sig ikke sikkert afgere. Det samme
gcelder om den saakaldte Jubel-Aarbog, en
Midrash til Fortslllngerne i 1 Mosebog og en Del

af 2 Mosebog, der ere indtvungne i et forviklet

kronologisk Skema af 49 Jubelaar-Perioder,

hver bestaaende af 7 Aaruger.

At Israeliterne fra gammel Tid af have elsket

Sang og Poesi, kunne vi se af mange Antyd-
ninger, Hgesom vi ogsaa have set, at flere af

de gamle Heltedigte have fundet Optagelse i

de historiske Beger, og at Profeterne ofte be-

nytte digteriske Former. Men hvad der er
bevaret af selvstasndig poetisk Literatur i det

gamle Testamente, maa vi i alt vassentligt hen-
regne til den eftereksilske Tid. Det falder i to

Hovedgrupper, den religiest-lyriske og den re-

flekterende (Visdomsliteraturen). Af episk eller

dramatisk Poesi tneffe vi derimod intet Spor.

Israeliternes rlge rellgiese Lyrik er — bortset

fra de spredte Digte, der forekomme i de hi-

storiske Beger og hos Profeterne — samlede i

Psalmernes Bog. Da det staar fast, at Sangen
har vasret benyttet paa liturgisk Maade ved
de fortkellige Helligdomme i den foreksilske

Tid, og da vi i de ovenfor omtalte >Klage-

sangec have et Eksempel paa friere religies

Lyrik, der efter sin Karakter tydelig forud-

sBtter en forudgaaende Blomstring afdenne Digt-

art, er der paa Forhaand intet, der taler imod,
at Psalmesamlingen kan lndeholde foreksilske

Sange. Men et vlrkeligt Bevis derfor kan ikke

feres, og sikkert er det, at alle de Psalmer,

hvis Afiattelsestid lader sig bestemme, fere

ned 1 den eftereksilske Periode, ligesom det

ogsaa staar fast, at Udvalget og Sammenstil-
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lingen af de kanoniske Psalmer, altsaa >Psal-

teriet< som literasr Fremtoning, er et efter-

eksilsk Vserk. Da der mcllem Psalmeme Andes
enkelte, der utvivlsomt hidrore fra den makka-
basiske Tid, kan Samlingen forst temmellg sent
have faaet sin nuvasrende Form. Fra det sidste

forkrlstelige Aarhundrede besldde vi en lille

ikke-kanonlsk Psalmesamling, de saakaldte Sa-

lomo-Psalmer, der sikkert have vseret skrevne
paa Hebraisk, men hvoraf knn en gnesk Over-
stettelse er bevaret. Til den religiose Lyrik
kan man paa en Maade ogsaa henregne Hoj-
sangen, da man vel tor gaa nd fra, at Sam-
lerne af Kanon have tlllagt denne lille Digt-

cyklus en religias Karakter; men hvorvidt dette

virkelig er Bogens oprindelige Mening, er meget
tvivlsomt, idet vi vel snarere i disse skenne
Digte have et ved sin Sjaeldenhed uvurderligt

Brudstykke af Jodernes verdslige Poesi (se Art.

Hejsangen). Indenfor Visdomsliteraturen for-

holder det sig med >Ordsprogene< paa lignende
Maade som med Psalmeme; det er rauligt, at

der imcllem de under denne Titel samlede
Sentenser og Erfaringssastninger kan Andes
enkelte fra en asldre Tid, men som litenert

Ftenomen herer Skriftet sikkert til den efter-

eksilske Tid. I den grteske Periode fandt det
en Efterllgning i Jesu Siraks Sans Bog, der
dog ogsaa har Beroringer med de lovlierdes

Aandsretnlng og overbovedet har en temmellg
raangeartet Karakter. Det for de eftereksllske

Jeder saa pinlige Problem om Forholdet mellem
Menneskets Vasrd og dets Sluebne er paa stor-

slaaet Maade behandlet 1 Ijobs Bog, der vist-

nok er fra den asldre eftereksilske Tid. Der-
imod tilbarer Pnedikerens Bog, bvori en ved
de stadige SkufTelser frerakaldt Skepticisme
ksmper med de nedarvede religiose og scede-

lige Trossaetninger, vel font den grteske Periode.

En Gren af det jediske Aandsliv, der navnllg

i de sidste forkrlstelige Hnndredaar dyrkedes
med stor Iver i forskellige Kredse, nemlig Stu-

diet af den skrevne Lov og dens Fuldstsendig-

gorelse ved en Raekke kasnistiske Underseg-
elser, blev forelabig uden Indflydelse paa Ll-

teraturen, idet disse Undersagelser og Ved-
tasgter overleveredes mundtllg. Forst omtrent
200 Aar efter Kristns nedskreves de under
Navn af Mishna. I denne Samling er, som
allerede omtalt, det hebraiske (nyhebraiske)
Sprog benyttet ligesom ogsaa i de leldste Mi-
drash-Veerker. Derimod ere de store talmudiske
Supplementvterker til Mishna og de evrige

Midrasher skrevne paa Aramaisk og kunne
derfor ligesaa lidt komme i Betragtning i denne
Overslgt som den lserde Literatur, der senere
aflattedes paa » Hebraisk*, det vil sige paa et

udelukkende knnstigt Sprog, der havde ligesaa

liden Berorlng med Folkesproget som Latinen
med Middelalderens forskellige Tungemaal (Re-

nan, Hist. gen. des langues semltiques, 1. Udg.
1855; Noldeke, Die semit. Sprachen, 2. Udg.
1899; E. Konig, Hebralsch u. Semitisch, 1901;
W. Wright, Lectures on the comparative Gram-
mar of the Semitic Languages, 1890; H. Zim-
mern, Verglelchende Grammatik der semitischen
Sprachen, 1898; Lindberg,VergleichendeGramm.
d. semit. Sprachen, 1897. — Afden omfattende
Literatur, der behandler den hebr. Lit, kan her
kun henvises til : Reuss, Die Geschlchte der heil.

Schriften Alt Tests, 2. Udg. 1890; Wildeboer,
Die Litt. des alt T.'s, Gott 1895; Kautzsch,
Abriss des alttest Schrifttums (Separataftryk

af hans Oversarttelse af det gamle Testament)
saint de saakaldte >Indledninger< til det gamle
Test f. Eks. af Konig, Driver, Cornill, Bau-
dissin, Kuenen m. fl.). F. B.

Hebron, gl. beromt Stad i det sydl. Kana'an,
7 Timers Vej S. for Jerusalem i den hejeste

Del af Juda Bjerge (30000; Ifolge 4 Mos. IS,

22 grundlagt 7 Aar for Soan i .lEgypten. H.s
•ffildre Navn var Kiijat-arba' (1 Mos. 23, 2),

hvilket 1 den hebr. Tekst til Josva 14, 15. 15.

13. 21, 11 forklares som Anakiten Arba's Stad
(LXX laser anderledes). Byen var ganske vist

befolket af Anakiter, men denne >Arba'< synes
kun at vtere en PersoniAkation af Byens gl.

Navn, hvis appellatlviske Betydning skinner
igennem ved den bestemte Artikels Brag foran
arba' 1 1 Mos. 35, 27 og Neh. 11, 25 (Kirjat-

ha-arba'). Navnet betyder da »Firstaden«, 4
forbundne Stammers By, svarende til, at H.-
navnet, som siden fortnengte det andet, vel

betyder »Forbund«. H. er rimeligvis Rubuti
i Tell-el-amarna-Brevene. Byen kaldes nu af

Araberne el-haltl o : Vennen(s Stad), efter Abra-
hams iEresnavn : >Guds Ven< (Jes. 41, 8 ; 2 Kron.
20, 7).

H.s Beromthed hos Kr., Joder og Muhamme-
danere skyldes Abrahams og Patriarkernes Op-
hold og Begravelse der. Mature, hvor Abraham
bosatte sig, var nemlig 1 eller ved Hebron (1

Mos. 13, 18), saa neje forbundet dermed, at

Mamre og H. i Kildeskriftet P. identiAceres (1

Mos. 23, 19. 35, 27). Det har altsaa vseret et
Navn for H. selv eller for en Del af dette.

Surlig Abrahams Liv er neje knyttet til H.
(13, 18. 14, 13. 18, 1. 23, 2. 25, 9), men ogsaa
Isaks og Jakobs (35, 27. 37, 14; jvfr. 49, 29 f.).

Herfra drog Jakob med sine Sonner til iEgypten
(46, 1). Fra Eskols Dal ved H, hentede siden
Spejderne de mcegtige Druer (4 Mos. 13, 22. 23).

Dets Konge Hohara blev overvundet og dnebt
af Josva (Josva 10, 31), men Byens Erohring
synes at vrere sket ved Kaleb, som Ak EJen-
dom der (Josva 14, 6f. 15, 13f. 21, 12; Dom.
1, 10. 20; jvfr. 1 Kron. 2, 42 f.). H. var Fri-

stad og Pnestestad (Josva 20, 7. 21, 11. 13). I

Kongetiden omtales H. som Davids Resldens
i dennes ferste Kongeperiode som Hersker i

Juda (2 Sam. 2, If. 11. 3, 2f. 3, 20 1 4, 12).

Her salvedes ogsaa David til Konge over alle

Israels Stammer (5, 1 f.). En Jahvehelligdom
i H. omtales 15, 7. Fra H., der har vseret

misundeligt paa Jerusalem, begyndte Absalon
sit Opror (15, 7f.). Rehabeam lod Byen be-
fteste (2 Kron. 11, 10). I lang Tid hares der
nu intet om H. Efter Eksilet ntevnes det
mellem Jadernes Sueder (Neh. 11, 25X men
kom siden 1 Edomiternes H»nder, hvorfra
Judas Makkabseer erobrede det tilbage (1 Mak.
5, 65).

Det nuvserende H. har koncentreret sig om
det helligste Sted Harflm, Moskeen, der er
bygget over Makpela Hule. Denne og til-

harende Grundstykke, som Abraham kabte af
Hetiten Efron (P kalder Befolkningen Hetiter)

laa 0sten for det davstrende Mamre-H. (1 Mos.
23, 19 og oftere), som altsaa maa have ligget

(nord)vestligere i Dalen. I Makpela Dobbeft-
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hnle begravedes ferst Sara, siden Abraham,
lsak og Rebekka, Lea og Jakob. Moskeen er

en gl. Korsfarerkirke, omgiven af en nuegtig,

randfuget Oldtidsmur; selve Hulen har ingen
faaet Lov at se og undersegc ; knn det forreste

Rum have enkelte fyrstelige Personer o. a. faaet

flygtig Adgang til. Et af H.s 2 gl. Vandbas-
sincr er uden Tvivl den 1 2 Sam. 4, 12 om-
talte Dam. En Kabr-hebrun siges af Jederne
at vtere Abners Grav.
Medens der m. H. t. Makpela ikke kan vere

Tvivl om Tradltionens Rigtighed, er dens Hen-
ferelse af Mamre lidet sandsynlig. Den je-

diske Tradition henlsgger det nemlig til Ramet-
el-halll, Rninerne af en stor Bygning af maegtige

Stcne ved Jerusalemsvejen o. Vi gepgraf. Mil
N. for det nuvserende H. Her stod i de ferste

Aarh. e. Kr. et maegtigt Tree, som gjaldt for

-det, under hvilket Herren havde gasstet Abra-
ham. Paa den dervairende Markedsplads lod

Kejser Hadrian 135 e. Kr. de fangne Jader
saelge. Ikke langt derfra Andes Ruinerne af
en Kirke, rimeligvis den, Kejser Konstantin
lod bygge. Men Ramets Beliggenhed er for

langt fra det nuvserende H. og er mod Nord i

Stedet for mod Vest; tilmed skjuler Patriark-

bjerget Udsigten fra R. til H. 1 Mos. 37, 14
viser ogsaa, at Mamre maa sages i selve H.s
Dal. Et Par engl. Mil N. V. for H. vises nu
til Dags en msegtig, stedsegren Eg, vistnok det
samme Tree, der siden Korsfarernes Tid (12.

Aarh.) i den kr. Tradition har vaeret udpeget
som »Abrahams Eg«.
Hebrondalen udmaerker sig endnu ved sin

Frugtbarbed og ypperlige Vin. Befolkningen
anslaas til o. 18,000 Muhammedanere og 12

—

1500 Jader. Imellem andre Missioner drives i

de sidste Aar ogsaa en dsk Mission ved Heyer.
H. som Personnavn forekommer blandt

Leviterne som den 3. af Kahats Sanner og den
tilsvarende Slsegt (2 Mos. 6, 18; 4 Mos. 3, 19;

1 Kren. 6, 3 [18]. 15, 9 og oftere). L. G.

Hebraeer, Hebraios, er en Greecisering af

det aramaiske 'Ebrai, der svarer til det gammcl-
testamentlige 'Ibri. Dette synes at vaere af-

ledet af 'Eber, der Gen. 10, 21. 24 f. og 11,

14 f. nsevnes som Sen af Selah og Fader til

Peleg og Joktan, fra hvem forskellige arabiske
og aramseiske Stammer og tilsidst Abraham
nedstamme (smlgn. Josefos's Arlueologi 1, 6, 4).

Men efter den gammeltestl. Sprogbrug liar

Ordet 'Ibri et langt ringere Omfang, idet det
udelukkendc bruges om Israeliterne, specielt

naar disse nsevnes i Modssetning til andre Folke-
slag. Saaledes f. E. Gen. 43, 32, Deut 15, 12
og navnlig, naar en Ikke-Israelit taler f. E.

Gen. 39, 14; 1 Sam. 4, 6, eller naar en Israelit

taler til Mtend af andre Nationer f. E. Ex. 1, 19,

Derimod benyttes Ordet > Israelit*, naar Folket
skal betegnes efter sit Hsedersnavn eller uden
Hensyn til andre Folkeslag. Efter den gammel-
testl. Genealogi maatte man altsaa sige, at

'Ibri var blevet begraensct til en enkelt Gren
af 'Ebers Efterkommcre, nemlig til dem, der
gennem lsak og Jakob nedstamme fra Abra-
ham, medens Ismaels og Esaus Efterkommere
faldt udenfor Benaevnelsen. I Tilslutning til

LXX, der Gen. 14, 13 gengiver 'Ibri ved o

TUffdni;, den derovre fra kommende, har imid-
lertid de fleste sagt en appellativisk Betydning

Kirke-Lekmion tor Nordea. II.

i Ordet og udledet det af 'eber, Landet der-
ovre, hinsides en Flod eller llgn. I aaa Paid
maa Udtrykket ferst viere pneget af Beboerne
af det Land, til hvilket Hebneerne indvandrede.
De Fleste (f. E. endnu Kdnig) Uenke da paa
Landet hinsides Ehfrat, hvorfra Abraham ind-

vandrede til Kanaan. Stade derimod fore-

traekker i sin hebraiske Grammatik at udlede
det af Landet hinsides Jordan, hvor Hebneerne
opholdt sig en Tidlang, inden de drag ind i

Vestjordanlandet. Nye Impulser modtog det
hele Spergsmaal ved Fundet af de maerkelige

7eZZ-e7-Amarna-Breve fra forskellige kanaa-
naeiske Hevdinger til deres aegyptiske Over-
herredemme fra omtrent 1400 f. Kr. I disse

Skrivelser omtales oftere de saakaldte Chabiri
som Folk, der true Kanaan med deres Angreb
og Indfald. Da det hebraiske 'Ain undertiden
gengives paa Assyrisk ved eh, laa unaegtelig

Sammenstillingen af Chabiri med 'Ibri meget
nser, og den blev derfor antaget af Zlmmcrn.
H. Winckler o. a. Den sidstnaevnte forklarer

Chabiri som et Ord, hvormed Kanaanaeerne
overhovedet betegnede en af de sidste Faser 1

hele denne Folkebevaegelse (Geschichte Israels

I, 20 f.). Andre derimod forkaste denne Kom-
bination. Saaledes B. Stade (Die Entstehung
des Volkes Israel 17), der betegner Sammen-
stillingen som uholdbar af ortografiske, lydiige og
historiske Grande. Chabiri-Foikene ere hverken
Hebraeere eller disses Forlebere og betegne over-
hovedet en Tid, der gaar forud for Hebneernes
Indvandring 1 Vestjordanlandet. Ogsaa Hommel
forkaster Sammenstillingen af Hebreeer med
Chabiri, hvilket sidste Ord efter hans Mening
oprindelig begyndte med et Het, og som han
stetter i Forbindelse med Heber Gen. 46, 17 og
Hebron. Navnet » Hebreeer < derimod udleder
han af det gamle ebir nari i assyriske Ind-

skrifter, der som ibr naharan forekommer I en
minseisk Indskrift; det har efter hans Mening
oprindelig betegnet Palcstina og Syrien, men
skiftede efterhaanden Betydning alt efter den
Talendes Standpunkt(Altisraelitische Ueberliefe-

rung 260). Han er endog (smst 258 f.) tilbejelig

til atter at optage den tidligere udbredte, men
senere (vistnok med Rette) opgivne Kombination
af > Hebreeer* med Apri i de aegyptiske Ind-
skrifter.

En sikker Forklarlng af Navnet >Hebreeer<

lader sig for Tiden ikke give, og de gjorte For-

seg afgive ntennest et nyt Bevis paa, til hvor
forskellige Hypoteser en Kombination af de
blotte Navne i de gamle Mindesmserker kan
fere.

Det gneske Hebraios anvendes om Jederne
af Forfatterne i den hellenlstiske Perlode, der-

iblandt Josefos, omend Judaios forekommer
hyppigere. I det ny Testamente bruges det

som Betegnelse for Jederne modsat Hedningene,

f. E. naar Paulus kalder sig en Hebreeer (2 Kor.

II, 22; Fil. 3, 3), eller i Overskriften til He-
braeerbrevet ; men Ap. G. 6, 1 betegner det

de paltestinensiske Jader (Jedekristne) i Mod-
stetning til de hellenlstiske. (Foruden de S. 368
neevnte Skr. maa naevnes : Steuernagel, Die Ein-
wanderung der israelitischen Stammc, isser S.

116 f.). F. B.

Hebraeerbrevet, en anonym Sendeskrivelse,

der uden Tvivl har baaret samme Titel, som det
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370 Hebrseerbrevet — Hebraeerevangeliet.

endnu har (>til Hebraeerne«), senest fra Midten
af 2. Aarh. Denne Titel Andes ikke blot i alle

Haandskrifter baade af Originalen og af de gamle
Oversaettelser, men var allerede overleverings-

maessig kendt ved Slutningen af 2. Aarh. i de
forskelligste Egne af Kirken, saaledes af Tertul-

lian og af de gamle alexandrinske Teologer, Pan-
ttenos, Kleraeas og Origenes. Fra Forf. selv

stammer den aabenbart Ikke. Den er meget
mere at betragte som tilblevet i Anledning af en
Indordning af dette Brev i en Samling af andre
Breve, og den beror da sandsynlig paa en Felge-

slutning ad fra Brevets Indhold. Adressaterne,

der selvfelgelig er Kristne, er derved betegnede
som vaerende afjedisk Nationalitet. I Oldkirken
segte man i Reglen disse »Hebraecre« i Palae-

stina. I den nyere Tid har Meningerne trods

gennemgaaende Fastholden af Lsesernes jediske

Herkomst gaaet stsrkt ud fra hinanden. At
Brevet ikke er en til den hele jediske Kristen-

hed stilet Rundskrivelse, men et for en lokalt

begnenset Kreds af udprieget Individualitet be-

stemt Brev, fremgaar bl. a. sserlig klart af 13,
7—25. Af de mange ellers opstillede Hypo-
teser skal her naevnes fire: 1) en eller flere

palsestinensiske Menigheder, hvorved de fleste

taenker paa Jerusalem, 2) de Jodekristne i det

syriske Antiokia, 3) i Alexandria, 4) i Rom.
For Brevets romerske Adresse taler den Om-
stsendighed, at det ferst er bevidnet der, idet det
viser sig staerkt benyttet i Klemens Romanus's
1. Brev; ogsaa Hilsenen i 13, 24 fra >de fra

Italien< forstaas naturligstom italienske Kristne,

der for Ojeblikket befandt sig fjernt fra sit Hjem-
land. Adskilligt tyder ogsaa paa, at vort Brev
er rettet ikke til en hel Menighed, men til en
mindre Kreds indenfor en sterre Menighed (resp.

en >Husmenighed<), bestaaendeaf teldre Kristne
(sml. 5, 12; 6, 10; 10, 32 f.; 13, 7; 13, 24: >alle

tie hellige<). I den nyeste Tid har dog et altid

vokseude Antal Forskere opgivet den jediske
Nationalitet, og de taenker sig da La?sernc enten
som Hedningekristne eller som Kristne over-

hovedet uden Hensyn til Nationalitet. Brevets
Formaal er i ethvert Tilfielde at advare de for

sin kristelige Bekendelses Skyld forfulgte og i

etisk-religies Henseende afslappede og energi-

lose Laesere mod Frafaid fra Kristendommen,
den hejeste og alene fuldt tilfredsstillende Re-
ligion. Brevets Forf. synes at skulle forblive

et ulest og uleseligt Problem. De nsevnte alex-

andrinske Teologer har faaet det overleveret

som paulinsk. Klemens antager det forfattet

af Paulus paa Hebraisk og oversat paa Greesk af

Lukas; Origenes betragter det som middelbart
paulinsk (o : en Discipel af P. har skrevet Brevet
i P.s Opdrag og Aand, saa at kun Tankerne
stammer fra P.), uden at han ved mere at sige

herom end, at Overleveringen dels betegnede
Klemens af Rom, dels Lukas som Forfatter.

Tertullian derimod kender en helt anden Over-
levering, ifelge hvilken Barnabas skal have
skrevet dette Brev. Ingen af disse Traditioner
raikker imidlertid saa hojt op i Tiden, at man
tor bygge paa dem. Efter Origenes's Tid an-
erkendes det i Almindelighed i Orienten som
direkte paulinsk. I Vesteu var man i den aeldre

Tid enig om, at det ikke var af Paulus, hvorfor
det heller ikke der blev optaget i Kanon for

i Lebet af 4. Aarh., fra hvilken Tid man mere

og mere tilegnede sig den gneske Menighed*
Opfattelse. Paulus er imidlertid udelukket som
Forf. allerede af stilistiske Grande saa vel som
ved et Udtryk som det i 2, 3. I den nyere Tid
har flere genoptaget Origenes's Tanke. idet de
anser vort Brev som fort i Pennen af Lukas og
skrevet efter Opdrag af Paulus. Naermere turde
det dog ligge, med andre nyere, at txenke paa
Barnabas eller Apollos (saal. ferst Luther). I

ethvert Fald er Forfatteren en Mand med retorisk
Dannelse og alexandrinsk paavirket. Atterandre
har gaettet paa Silas, og allersenest bar A. Har-
nack sogt at godtgore ./Egteparret Aquila og
Priskilla som Brevets Forfattere. Sikrest er det
at blive staaende ved Origenes's bekendte Ord r

»Hvera der virkelig har skrevet det, ved alene
Gud<. Da Klemens af Rom har kendt og be-
nyttet det, vil det vasre opstaaet senest 80—90
efter Kr. ; mange Kritikere setter det dog allerede
til Midten af Sekstiaarene. Blandt Fortolkninger
til Hebr. maa isaer ncevnes Westcotts (2. ed.

London 1892) og Schat-Petersens (Kbhvn 1896),

samt A. B. Bruce, The Epistle to the Hebrews,
the first Apology for Christianity, an exegetical

Study (2. ed. Edburgh 1899). S. O.
Hebraeerevangeliet. Under dette Navn (eo.

secundum Hebraeos, Evangeliet efter eller ho*
Hebraeerne) omtaler flere af den gamle K.s Faedre
et evang. Skrift, der var et Sidestykke til vore
synoptiske Evangelier, affattet i det aramaiske
Sprog og gudstjenstlig anvendt af en Kreds af
aramaisk-talende Jodekristne i Palasstina og Sy-

rien, de saakaldte Nazarseere. Kun faa Frag-

menter er opbevarede. Men dels af disse, dels

af Udtalelser af Hieronymus, der har lest det
og oversat det baade paa Latin og Gnesk, frem-
gaar, at det har vseret meget n«er beslaegtet med
Matth.'s Evangelium. Ja, Hieronymus mente
eudog, i hvert Fald til en Tid, i dette Skrift at

have fundet den hebraiske, resp. aramaiske Ori-

ginal til vort kanoniskc Matth. Som sikrest kan
det efter de nyeste Undersegelser anses, at det

ikke er afhaengigt af vort gneske Matth. eller

overhovedet af noget groesk Skrift, og at det paa
den anden Side heller ikke kau vaere Originalen

til det kanoniske Matth. Adskilligt taler for, at

det er en tildels sagnmasssig udsmykket Om-
arbejdelse af Matth.-Evang.s aramaiske Grand-
skrift. Muligen liar det i sine ejendommelige
Bestanddele iudeholdt flere eller fserre oprinde-
lige og segte Overleveringer. Saaledes har det

efter Evsebios, som ogsaa har keudt det af Selv-

syn, vistnok haft den pseudo-johanneiske Peri-

kope om Kvinden grebet i Hor (Joh. 8, 1— 1 1).

Af sserlig Interesse er, at det i Fadervor i

Stedet for >vort daglige Bred< har baft >vort

Bred for i Morgen* (kanske den egentlige Be-
tydning af det dunkle imoiatos hos Mattb. og
Lukas). Da H. er kendt og citeret ikke blot

af Klemens Alex, og Origenes, men eudog allerede

af Hegesip (o. 150), vil det vaere tilblevet senest

i ferste Halvdel af 2. Aarh. Muligt at allerede

Ignatius har kendt det. Tvivlsomt er det, om
A. Harnack har Ret i den Antagelse, at det har
eksisteret i gnesk Oversaettelse allerede i forste

Tredjedel af 2. Aarh., saa at den aramaiske
Original skulde vacre tilblevet senest Aar 100.

Brudstykkerne af det er, med Anm., trykt i

A. Hilgenfeld, N. T. extra canonem receptum,
ed. II, Lipsitc 1884 (Th. Zahn, Gesch. des neu-
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test!. Kanons II, 2, 642—723; A. Harnack, Die
Chronologic der altchristl. Literatur, I, 631
-651). S. O.

Hecker, Patrick (IsaacThomas), Konvertit,

fodtes 1824 i New-York af protest. Foneldre.
Han var ferst Kobmand og aabnede med sine

Bredre en stor Forretning i Hvede og Mel. 1855
gik ban over til Homerk., opgav sin Forretning
og rejste til Europa (England, Holland) for at

stadere Teol. 1 England blev han prtesteviet,

og efter Hjemkorasten til Amerika lod han sig

optage i Redemptorist-Ordenen. 1857—58 op-
holdt han sig i Rom, og der fattede han Planen
til en Orden af Missionsprester, der navnlig
skolde arbejde paa at drage Amerikas Prote-

stanter til Rom. 1859 dannede han, sammen
med Konvertiterne F. A. Baker, A. F. Hewit,
K. Tillotson og andre, Congregation of Missio-

nary Priest* of St. Paul the Apostle, i daglig

Tale kaldt >Paulisterne«. Den nye Kongrega-
lion, der stod i neje Forhold til Redemptori-
sterne, fik sit Kloster, Skole og Kollegium ved
Hndsonfloden, og derfra har den udfoldet en
ret betydelig Virksomhed. De fleste af Paul-
isterne ere Konvertiter. 1864 oprettede H. ogsaa
Catholic Publication Society, der udbreder billige

rom.-kat. Beger, og s. A. begyndte han Udgiv-
elsen af Maanedskriftet The Catholic World. Han
har skrevet Questions of the Soul (New York
1856) og Aspirations of Nature (2. ed. 1868).

D. 1888 (se Art. Amerikanisme I, 840).

Hedberg, Fredrik Gabriel, finsk Pnest, f. 15.

Juli 1811 i Salo Sogn (ved Broheftad), hvor hans
Fader var Ekspeditionsfoged ; Student i Abo
1826, mag. phil. 1832, pnesteviet 1834. Var
Pnest i Lojo, i Pemar, Ule&borg, Sognepnest
i St Karins og Kimito og tillige Provst i Bjerna
Provsti 1862. D. 19. Aug. 1893. Han var be-
kendt som den, der ferst bred med den i Fin-
land herskende savolaksiske Pietisme (Jvfr. Art
Rnotsolainen, Paavo), til hvilken Retning han i

Begyndelsen sluttede sig. Men 1843 kunde man
dog spore en Bryduing indenfor den Retning,
H. repnesenterede. Der udkom en Msugde
Stridsskrifter, hvori de to Retninger segte at

pointere deres Standpunkt. H. betonede Frelses-

oaaden og den objektive Side af Kristendommen

;

hver efter Naade terstende Sjtel havde Ret til

uden Vilkaar at tilegne sig Vished om sin per-
sonlige Delagtighed i Forsoningen. Paa det aande-
lige Uv i Finland har H. udevet Indflydelse
ved Udgivelsen af Tldsskrifter: >AUman evang.
tidningc (1845—48), >Evangelistenc (1849—50)
og >KristUlisia Sanomia< (1855—58). A. N.
Hedborn, Samuel Johan, sv. Pnest og Psalme-

digter, f. i Heda Sogn (deraf Navnet) i 0ster-
gotland 14. Okt. 1783, Student i Upsala 1806,
Pnest 1809, Hofpnedikant 1815, Sognepnest i

Askeryd i LinkSpings Stift 1829, d. 26. Dec.
1849. H. gjorde sig ferst bemaerket som lyrisk
Digter ved adskillige Smaadigte, som vare op-
kgne i >Poetisk kalender<, »Phosphorus« osv.
I 'Phosphorus* 1810—11 offentliggjorde han
ogsaa sine ferste Psalmer, som rebede en Over-
taisningens Varme og en vis enkel Psalme-
•ffl, men tillige Drag af nyromantisk Mystik.
Stnere udgav han 1812—13 to Hefter Psalmer,
*>m skaffede ham den Lundbladske Prisbelen-
ning af det sv. Akademi og rettede Psalme-
bogskomiteens Opmierksomhed paa ham. I

Psalmebogen af 1819 er der optaget 6 Original-

psalmer af H. (3, 69, 158, 243, 362 og 407),

samt 4, der ere bearbejdede af ham (9, 51, 59,

146). Hans Psalmer lucres af en a?gte Inspira-

tion og varm Fromhed og regnes mellem de
bedste Frembriugelser i den nyere sv. Psalme-
digtning. Nr. 3 (>Hoga Majestat, vi alle<) er
med Rette bleven kaldt >et Te Deum af stor-

slagen Kraft og Sublimitet<. 1817—19 udgav
han sammen med A. A. Afzeiius (I, 36) et

Tidsskrift >Fer religionens vfinner«. 1835 ud-
gav han >Minne och Poesi<, en Samling af
hans poetiske Skr. med Skildring af hans Barn-
doms- og Ungdomsaar. Efter hans Ded udgav
hans Ven Atterbom hans Samlede Skrifter (1853)

med biograflske Tilfejelser. O. A.

Hedio, Kaspar, tysk ref. Teolog, f. 1494 i

Ettlingen i Baden, gik i Skole i Pforzheim, kom
til Universitetet i Freiburg i B. og 1518 til

Basel, hvor han blev Kapellan og blev reven
med af Reformationsbevaegelsen. Med Begej-

string saa han op til Zwingli og Luther, og da
han 1520 blev Hofpnest bos Kurfyrst Albrecht

af Mainz og ikke iagde Skjul paa sine Ansku-
elser, blev hans Stilling her snart vanskelig,

saa at han med Glsede modtog en Kaldelse til

Strassburg. Her giftede han sig og virkede dels

som Pnest, dels som Professor; dels gjorde ogsaa

hans organisatoriske Talent sig velsignelsesrigt

gteldende. Han ilk oprettet Skoler, indfert ord net

Fattigpleje; han grundlagde det endnu bestaa-

ende Collegium Wilhelmitanium, et Kollegium
for fattige teologiske Studerende. Ogsaa uden-

for Strassburg segtes hans Hjselp til Ordning
af kirkelige Forhold, saaledes i Baden, Pfalz

og Koln. Han var til Stede ved Religionssam-

talen i Marburg 1529 og har herom efterladt

en udferlig Beretning (se Z. f. K. IV, 1880), lige-

ledes i Worms 1540 og Regensburg 1541, og

var i det hele en irenisk anlagt Natur; dog
lod han sig ikke rokke en Fodsbred i Inte-

riraets svaere Dage. Han havde endelig en meget
levende kirkehistorisk Interesse, oversatte for-

skellige historiske Vrerker paa Tysk og er der-

for bleven kaldt den ferste protestantiske Kirke-

historiker. Han dede d. 17. Okt. 1552. Litt.

A. Erichson, Das theol. StudiensUft Coll. Wil-

helm. 1544—1894, Strassb. 1894. J. P. B.

Hedonisme (af ijdWij — Lyst) betyder den
etiske Teori, som ssstter Lyst som Livets hejeste

og eneste Maal. Man kan maaske skelne mellem
en egoistisk og en universalistisk H. Men den
sidste bliver da noget for sig; den betegnes

gerne som Utilitarianisme. Den ferste Form
derimod svarer i Virkeligheden til, hvad man
almindeligt mener med H. Der forstaas nemlig

herved Antagelsen af, at det eneste fornuftige

Formaal for det enkelte Menneske er den sterst

mulige Forhejelse af hans egen Lykke eller

Fornejelse. Det er Epikurceismen i Oldtiden

og Helvetius i den nyere Tid, som ere de mest
konsekvente Repnesentanter for dette Stand-

punkt (se Eudaimonisme, I, 821). F. C. K.

Hedren, Johan Jakob, f. paa BackenSs i

Rennelanda Sogn paa Dal 4. Marts 1775, Stu-

dent i Upsala 1793, mag. phil. 1797, s. A. Docent

og 1802 Adjunkt i Botanik, 1807 Hofprtedikant

og Regimentspraest ved Svea lifgarde, 1809 Or.

theol., 1810 Spr. for Jakobs og Johannes Me-
nighed i Stockholm, 1829 paa en Gang ind-
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stillet som Nr. 1 til Bispeembederne i Kalmar
og Karlstad, s. A. udntevnt til Biskop i Karl-

stad, 1833 Biskop i Linkoping, d. o. 86 Aar
gl. 14. Febr. 1861. H. var en from og elsk-

vterdig Mand med stor praktisk og administrativ
Dygtigbed. Han var Medlem af Evangeliekomi-
teen af 1815 og Formand for Kirkelovskomiteen
af 1824. O. A.

Hedvig, Helgeninder. 1)H. af Scblesien
og Pol en, Datter af Markgrev Berthold IV af

Meran, f. 1174, blev 1 en Alder af 12 Aar gift

med Hertug Henrik I af Scblesien og Polen.

Han var rig paa Kaerlighedsgerninger og gik

efter sin Mands Ded i Klostret Trebnitz, hvor
bun dede 15. Okt. 1243. 1267 blev hun helgen-

kronet. 17. Okt. er bendes Helgendag. — 2) H.
af Polen (Jadviga), f. 1370, var en Datter

af Kong Ludvig af Ungarn og Polen. Hnn blev

1384 Dronning af Polen og aegtede 1386 Stor-

hertug Jagjello af Littanen, efter at denne havde
ladet sig debe. Hun dede i Krakau 1399.

Hee. 1) Jens (Jobannes) H., dsk Biskop,

var rimeligvis en Broder til Rldder Niels H. i

Har Syssel. Han skal 1311 vtere indviet af

Esger Juel til Biskop i Ribe. Et Kapel, sora

han 1 sin Domkirke stiftede for den hi. Anna,
vidner om Anna-Dyrkelsens Indtrsengen 1 Dan-
mark. D. 13. Jan. 1327. — 2) Jergen H., dsk
Biskop, fedtes i Odense 18. Nov. 1714. Efter

at have vseret Huslserer hos General Brocken-
huus blev han, i en Alder af 24 Aar, kaldet til

Spr. i Allerup og Davinde ved Odense. 1759
blev han Spr. ved St. Hans 1 Odense, 1763 ved
St. Knud ssteds og tillige Stiftsprovst, 1764
Holmens Provst i Kbhvn og 1777 Biskop i Aar-

has. D. 30. Dec. 1788. H., der var ortodoks
af den gamle Skole, har udgivet en stor Prse-

dikensamling i 3 tykke Bind i Kvart og forskl.

enkelte Prsedikener. Maerkeligst af disse er vel

hans Pnedlken 17. Jan. 1772 efter Struensees
Fald. Tildels paa Grund af denne Praediken

blev han Enevold Brandts Sjaeleserger, og For-
handlingerne med Brandt har han skildret 1

et Skrift, der blev oversat baade paa Tysk og
Fransk.
Heermann, Johannes, evang. Psalmedigter,

fedtes i Rauten 1 Nedre-Schlesien 11. Okt. 1585.

1603 kom han i Skole i Breslau, Aaret efter i

Brieg og 1609 til Strassburg som Hovraester

for et Par unge Adelsmtend. 1610 vendte han
hjem til Schlesien, og 1611 blev han Prsest i

KOben. Sygdom og Trediveaarskrigens Ned
hvilede haardt paa ham, og 1638 nedlagde han
sit Embede. Derpaa gik ban til Lissa i Polen,

hvor han dede 17. Febr. 1647. Han begyndte
allerede 1608 at skrive latinske og tyske Digte.

Som Digter herte han til Martin Opitz's Di-

sciple; som tysk Psalmedigter er han vel den
betydeligste mellera Luther og Paulus Ger-

hardt og et Overgangsled fra Reformationstidens
objektive til Pietismens subjektive Psalraedigt-

ning. Mest kendt og yndet er hans Psalme:
>Jesn, dine dybe Vunder < . Hans aandelige Sange
ere med en biogr. Indledn. udg. af Ph. Wacker-
nagel (Stuttg. 1856).

Hefele, Karl Josef, rom.-kat. Biskop, fedtes

15. Marts 1809 i Unterkochen i Wfirttemberg,
studerede i Tubingen og paa Prsesteseminariet

i Rottenburg, blev praesteviet 1833, derpaa Vikar
i Mergentheim og senere Repetent ved Wil-

helmsstiftet i Tubingen. Da Mohler (se d. Art.)

gik til Munchen, overtog H. Undervisningen i

Kirkehistorie, ferst (1836) som Privatdocent,

senere (1837) som ekstr. og (1840) ord. Prof.

Bl. hans Skrifter maa ister ntevues en Mono-
grafi om Kardinal Ximenes (2. Ann. 1851) og

den store, fortjenstfulde >Conciliengesch.< (I

—

VII 1855 f. 2. Aufl. 1873 f.). En Del af hans
Afhandlinger ere samlede i >Beitrage zur Kir-

chengesch., Archaol. und Liturgik< (I—II, 1864).

1868 blev H. kaldt til Rom som Raadgiver for

Koncilie-Kommissionen, men han flk meget

lidt at gere, da han ikke var Jesuiternes Ynd-
ling. 1869 blev han valgt til Biskop af Rot-

tenburg, og som saadan gav ban Made paa

Konciliet, hvor han var en af Mindretallets

dygtigste Ferere. Saerlig i Honorius-Spergs-

maalet (se Art. Honorius) afgav han et Votum,
der var Ufejlbarhedens Tilhaengere meget ube-

bageligt. Han underskrev Protesten mod det

nye Dogme og forlod Rom for den sidste Af-

stemniug. Efter sin Hjemkomst Uenkte ban
ferst paa at modsaette sig Kundgerelsen af Ufejl-

barhedsdogmet i sit Stift; dette Standpunkt
fastholdt han dog ikke. Han var den sidste

af Mindretallets Biskopper, der boldt Stand,

men 10. April 1871 faldt ogsaa han til Feje

(J. Fr. v. Schulte, Der Altkatholicismus, 1887,

230 f.), — uden at kraeve Tfibinger-Teologernes

Anerkendelse af Ufejlbarheden. Denne Halv-

hed voldte ham mange Kvaler, men i det hele

og store udviklede Forholdene i Wfirttemberg
sig i Ro. Han dede 5. Juni 1893. Paa Grund-
lag af hans Forelaesninger har Knflpfler udgivet

en >Lehrb. der Kirchengesch.< (1895), der dog
ingenlunde overalt er et Udtryk for H.'s Re-

sultater (jvfr. F. X. Funk i >Theol. QuarUlschr.<
1895 og 1899). Hans Udg. af de saakaldte apo-

stolske Fasdre (1839; 4. Udg. 1855) har dannet
Grundlaget for Funks Udg. af disse (1901).

Hefer. Personnavn. 1. Slaegtseverste i Ma-
nasse Stamme i Gilead, Fader til Selofhad (4

Mos. 26, 32. 33 o. a. Steder). — 2. En Mand
af Juda Stamme (1 Kren. 4, 6). — 3. En af

Davids Helte fra det ellers ubekendte Mekera
(1 Kren. 11, 36), der muligvis skal rettes til

Ma'aka. — By. En kana'anaeisk Kongestad (Josva

12, 17), formodentlig i Juda Lavland, hvor
>Hefers Land< omtales 1 Kong. 4, 10 (Jvfr. 1

Kren. 4, 6). L. G.
Heffermehl, Abraham Wilhelm, fedt 1 Folden

12. Febr. 1835, blev Student 1853, cand. theol.

1858, 1861 personel Kap. hos sin Fader I Glop-
pen, 1867 resid. Kap. ssteds, 1871 Spr. til

Hise. Som saadan var han Repnesentant for

Neduns Amt paa Stortinget 1889—91 og slut-

tede sig her til det konservative Parti. 1893
blev han Spr. til Ringsaker og 1897 Provst
over Hedemarken. Han har gjort sig bekendt
ved Skrifter til Belysning af den norske K.s
indre Historie fra Reformationstiden til det 18.

Aarh. D. T.

Hefsiba, Kong Manasses Moder (2 Kong. 21 . 1).— Ordet, som betyder >min Lyst<, bruges i

Jes. 62, 4 som Herrens Kaerlighedsnavn til Sion
i Frelsens Tid. L. G.

Hefter, Albert David, Jedemissioner, f. 12.
Aug. 1819 i Dombrowa i Galicien. Hans For-
seldre vare ortodokse Jeder, Faderen Juvel-
handler ; allerede fra 4 Aars Alderen blev Sennen
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bestemt til Rabbiner. Tidllg mistede han For-
teldrene og kom til Taraopol hos en gift Sester,

hvor Talmudstudierne fortsattes. Berering med
tysk Filosofl bragte ham Anfaegtelser. Som Hus-
laerer i Naerheden af Krakau kom han i For-
bindelse med Jedemissionseren J. L. C. Hoff,

bcste det nye Testamente, besluttede at traede

over til Krdm. og blev af Hoff sendt til Daab
1 Berlin 1846, for at ikke Fanatismen i Hjcm-
landet skulde falde over ham. Den felgende

Vinter studerede han Teologi i Rostock, hvor
isaer Delitzsch paavirkede ham, blev Vikar hos
en Praest i Kassel 2 Aar og traadte endelig

som Jedemissionaer i Londoner-Selskabets Tje-

neste. 8 Aar virkede han i Jerusalem, senere

1 Pest, Memel og Posen. MIsstonen i Osterse-

provinserne flk han sat i Gang. I 1872 fik han
Station i Frankfurt a. M., hvorfra han traadte

i Forblndelse med mange af sine Slaegtninge;

over 40 af dem bleve debte. Ligeledes debte
ban her N. Kameras, en ung russisk Jede, som
siden blev Missioneer i Wieu i brltisk Tjeneste.

Samme Aar, 1888, trak H. sig af Helbredshen-
syn tilbage for at leve som penstoneret i Koln
(de ie Roi, Gesch. d. evang. Judenmission, Leipz.

1899). A. S. P.

Hegai (Ester 2, 8. 15) eller Hege (2, 3), Evnuk
ved Xerxes' Hof ; modtog Ester ved hendes Op-
tagelse. L. G.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, tysk Filo-

sof, er fodt i Stuttgart 27. Aug. 1770. Efter

at have drevet forskellige Studier, tildels sammen
med Vennen Schelllng, udformede han sin ejen-

dommelige Grundanskuelse under et Ophold i

Frankfurt 1 de sidste Aar af Aarhundredet. Fra
1801 virkede han som Professor i Jena ; Slaget

ved denne By 1806 gjorde imidlertid Ende paa
denne Virksomhed. Hans ferste store Vaerk er

>Phanomenologie des Geistesc, 1807 ; det danner
lndlednlngen til hans hele Filosofl og fremsaetter

allerede dens Grundtankcr. Fra Nurnberg ud-

sendte ban sit Hovedvaerk »Wissenschaft der

Logik« i 3 Dele, 1812—16. Under et toaarigt Op-
hold i Heidelberg som Professor udgav han >En-
cyclopSdie der philosophischen Wissenschaften
im Grundriss«, 1817; 1 det felgende Aar kom
han endelig til Berlin, hvor han virkede som
Professor ved Universitetet til sin Ded. I denne
Tid naaede han sin hojeste lndflydelse og Be-

remmelse. Herfra stammer > Philosophic des
Rechtsc, 1821. Han dede 14. Nov. 1831 1 Berlin
af Kolera. Efter hans Dod blev bans samtlige
Skrifter og Forelaesninger udgivne af hansVenner
i 18 Bind (fra 1834—45). Her Andes hans Fore-

lesnioger over iEstetfk, Religionsfilosofl, Histo-

riens Filosofl og Filosofiens Historie.

For at forstaa H.s Filosofl maa man se den
i dens historiske Sammenheeng med Fortidens
Taenkning. Det er fra Kant, at den nyere spe-

kulative Filosofl gaar ud. Idet han undersoger
Erkendelsens Vaesen, paaviser han, at denne
ferst kan blive til derved, at den ydre Maug-
foldighed sammenfattes i Bevidsthedens Enhed

;

det er saaledes Jegets ejendommelige Vaesen,
som bliver bestemmende for Erkendelsens Form.
Men Kant begraenser med det samme Jegets
Virksomhed ved at henvise til, at Erkendelsen
alene kan hente sit Stof fra den givne sanse-
lige Verden. Det er denne Indskraenkning, som
den senere Filosofl soger at komme udover;

den vil gore Jegets Indre Verden til den hele
omfattende Vlrkelighed, hvoraf al Erkendelse
kan eses. Dette er font forsegt af Fichte; 1

Jeget er Udgangspunktet glvet for al Erkend-
else, af Spaendingen mellem Jeg og Ikke-Jeg
skal hele Tilvaerelsens Proces forstaas. Den
abstrakte Ensidighed, som her gor sig gaeldende,

sages siden overvunden af Schelllng, der for-

dyber sig i Naturen mere end i Menneskelivet

;

han stiller som sin Opgave at konstruere Na-
turens ejendommelige Liv, som han opfatter

som en fremadskridende Udvikling, der danner
en noje Parallel til Aandslivets Karakter. Det
er endelig H., som afslutter den spekulatlve
Bevaegelse; hos ham bliver den menneskelige
Taenkningsproces paa tydelig og bestemt Maade
objektiveret i Verden, og denne skal derved
finde sin fulde Forklaring. Tilvaerelsen i sin

inderste Grund er ikke andet end Taenkning;
vi forstaa derfor dens Vaesen ud fra os selv,

fra vor egen Taenkning. Idet vi gaa ind i os
selv, er det saaledes ikke blot vore egne sub-
jektive Tanker, vi her mode, men det er de
ledende Grundtanker 1 Tilvaerelsen, som her
aabenbarer sig for os. Vor subjektive Taenk-
ning bliver en Verdensproces, Logiken bliver

Drivkraften i Tilvaerelsen. Skal der gives et

filosoflsk Udtryk herfor, da kan det siges, at

hos H. optager det Fichte'ske Jeg den Spinozi-
stiske Substans i sig, saa at Substansen (det

Absolute) bliver opfattet som Subjekt.

Den Maade, hvorpaa H. gennemferer denne
Tanke, er ved Anvendelsen af Udviklingens
Begreb, og det paa en saeregen Maade, idet

han herved ger Brug af den dialektiske Me-
tode. Hvad H. Vil vise er, at det Absolute er

mere end en stillestaaende Magt som hos Spi-

noza og ligeledes mere end en blot Naturmagt,
men at det som en levende aandelig Magt kun
er til, idet det er 1 en levende fremadskridende
Bevaegelse. Det er efter sit Vaesen Aand, og
til Aanden herer Bevidsthed ; denne kan imid-

lertid ferst efterhaanden komme frem, idet den
gennem Historien arbejder sig frem. Det er

en vordende Gud, upersonlig efter sit Vaesen,

som saaledes staar for os. Uden ret at erkende
sig selv begynder Verdensaanden sin Gang, og
forst gennem en uendelig Kamp finder den sig

selv, kommer til Bevidsthed om sig selv, bvilket

sker gennem Menneskeaanden, der fatter sig

som it med det Guddommelige o : gennem den
spekulative Filosofl. Det er, hvad H. vil frem-

stille.

Og hertil bruger han, som naevnt, den dia-

lektiske Metode. Det er fra Logiken, ban laaner

den. Logiken indtager jo en fremtraedende Plads

i Systemet. Det er H.s Mening, at de logiske

Begreber kan udvlkles saaledes ud af hinanden,
at de komme til at danne et afsluttet System,
hvor alting herer nedvendigt sammen ; idet et

Begreb taenkes, skal det med det samme vise hen
til et andet, og saaledes fremdeles. Det er gennem
Negationen, at dette sker. Ethvert Begreb er

nemlig i sig selv begraenset, og i Kraft heraf vil

en fuld Gennemtaenkning af Begrebet fere udover
det, til dets Modsaetning. Men gennem Mod-
saetningen vil der banes Vej for et hejere Be-

greb; vi komme til en »hejere Enhed<, en
Modsaetningsenhed, der rummer baade det posi-

tive og det negative Begreb som Momenter i sig.
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Saaledes vil det blive ved i det uendelige, gen-

nem en fortlobende Raekke af Treheder.
Det er nu denne samme Mediation, som H.

anvender paa Virkeligheden som den Trylle-

negle, der skal forklare den hele Verdensproces.
Ethvert enkelt Faenomen behandles ganske som
et Begreb; at forstaa noget er at ssctte det i

Forhold til andet; enhver Ting viser nodvendigt
udoversig selv, idet den er begranset; den maa
da ophieves for at fere frem til noget hejere.

Gennem Oplasning skrider Livet bestandig frem-
ad. Saaledes er det med Ssedekornet, der maa
gaa til Grunde, for at Planten kan blive til,

saaledes er det med den barnlige Uskyld, der
maa vige for Refleksionen for at kunne fare

over til den modne Karakter, og saaledes er

det overalt, naar vi forstaa at se det. Intet er

isoleret, for sig selv; alt herer sammen, idet

alt er Momenter i den hele store Verdensud-
vikling, i den objektive Dialektik, der fra det

enkelte stadlg farer frem mod mere almene
Maal.

Paa alle Omraader bliver denne Tankegang
gennemfert. Logik, Naturfllosofi og Aandsfilo-

sofl udgor Systemets tre Hoveddele. Medens
Logiken behersker hele Systemet, tneder Be-

handlingen af Naturen tilbage. Det interesserer

egentlig kun H. at afvise den mekaniske Natur-
opfattelse og at hsevde et idealistisk Udviklings-

princip, hvor Naturfaenomenerne ses som en
Trinfelge, der forer op imod Aandslivets Hajde.
Aandsfilosofien falder atter i tre Dele, for saa
vidt som den behandler den subjektive Aand,
den objektive Aand og den absolute Aand.
Medens Behandlingen af den forste (Psykolo-
gien) ikke frembyder sserlig Interesse, samles
denne isoer om Behandlingen af Retten og Staten

i anden Del og af Religion og Filosofi i sidste

Del.

I Retsfilosoflen udvikler H. en af sine mest
ejendommelige Tanker, nemlig hvorledes Stats-

livet er Udtryk for den hajeste Ssedelighed.

Hvad man kalder Moral, er kun en lavere Form
for det saedelige; den er det enkelte Individs

subjektive, vilkaarlige Opfattelse, men en saadan
har slet ingen Berettigelse lige overfor den en-
gang givne, objektive Ssedelighed, der tneder
os i Made gennem Samfundets Ret. Kun ved
at anerkende denne og Indordne sig herunder
bliver den moralske Handlen til, hvad den skal
vaere. I Stedet for selv at udflnde, hvad der er

Ret, skal den enkelte tage denne som noget
historisk givet. >Das Wirkliche ist das Ver-
nfinftige< er en Grundsaetning i H s Taenkning.
Som Udtryk for Guds Gang i Verden bliver

Staten da at se; den er selv den substantielle

Fornuft, og den skal derfor teres som en Gud.
Det er naesten, som en Rest fra den hedenske
Oldtid her lyder til os.

Og hermed heenger ogsaa Betragtningen af
Religionen sammen. Denne skal ikke farst

frembringes enten af en raesonnerende Forstand,
som i Rationalismen, eller af en mystisk Fel-

else, som hos Schleiermacher, men den skal

Andes gennem Historien; der kommer den os
i Mode, ganske vist ikke i en stivnet Form
som i Ortodoksien, men gennem den levende
Udvikling. Hvad det kommer an paa i Reli-

gionen er Sandheden. Det er altsaa det samme,
som er Filosofiens Genstand. Der maa da ssettes

et ncert Forhold mellem disse to aandelige
Magter. De tale vistnok hver paa sin Maade.
men det er kun Sproget, der er forskelligt. I

det vsesentlige, i Indholdet, ere de enige; Reli-
gionen udleder Verden af Aanden, og det samme
gar den spekulative Filosofi, idet den forklarer
hele Tilvaerelsen som en samlet aandelig Proces.
Kun i Formen adskille de sig. Religionen frem-
stiller paa historisk, billedlig Maade, hvad Filo-
sofien begriber som en indre Enbed; i Reli-
gionen hersker Forestillingen, i Filosofien Be-
grebet. Dette kommer sserlig for Dagen, naar
vi holde os til den hajeste Religionsform,
nemlig Kristendommen. Den danner Hojde-
punktet af den religionshistoriske Udvikling;
ligesom alt andet i Verden er nemlig ogsaa
Religionen underlagt Udviklingens Lov. Det
er som den rette aandelige Religion, at Kristen-
dommen er den hajeste. Hvad den lterer, er
naermere set ikke andet end, hvad ogsaa den
spekulative Filosofi docerer; der er kun en
Formforskel. Saaledes bar f. E. Inkaraations-
dogmet sin filosofiske Sandhed; for at forstaa
denne guelder det kun om at overfare, hvad der
er sagt om den ene, Jesus af Nazaret, til at
gselde om hele Menneskeheden; denne som Hel-
hed skal ses som en Inkarnation af Gud. Og
paa lignende Maade blive alle de kristne Dogmer
oratydede, saaledes isser Dogmerne om Aaben-
baringen, om Treenigheden og Forsoningen.

Det er en ejendommelig Skaebne, som dette
System har vaeret underkastet. Aldrig er storre
Pretensioner vel blevne gjorte og honorerede
af en begejstret Samtid, og sjelden har vel

Eftertiden saa afgjort forkastet, hvad Fortiden
har ophejet. Den af H. paastaaede Objektivitet

har ved naermere Eftersyn vist sig at vaere

meget subjektiv. Det er ikke eksakt Forskning.
men snarere en stserk Fantasi, der har temret
denne Tankebygning, hvor logisk den end tager
sig ud. Fra Goethe og Romantiken ere de store

Grundtanker laante. H. har kun stebt dem i

Begrebets Former. Hans Filosofi er derfor
meget trafiende bleven betegnet som en Be-

grebsdigtning. Som et forbigangent Aandsfie-
nomen maa den da bedemmes. Men vi maa
anerkende baade dens Lyssider og Skyggesider.
Der er noget stort i den Maade, hvorpaa H. i

en overdreven subjektiv og sentimental Tid har
fremtuevet de store almengyldige Vserdiers Be-

tydning, saaledes som de gennem Historien gore
sig gaeldende. Respekt for Sandheden, som den
gennem Videnskaben aabenbarer sig. i Mod-
ssetning til subjektive Rsesonnementer og Ind-

fald har han Indskaerpet sin Samtid. Og ban
har hert den at forstaa Udviklingens og Sam-
fundets Betydning; ved at opfatte sig som Led
af et Samfundshele laerer den enkelte at forstaa

sine Pligter. Der er noget imponerende ved
H.s historiske Syn, naar han fester sit Blik

paa de store ledende Ideer i Tilvaerelsen og ser
Verdenshistorien som en Verdensdom.
Men Skyggesiderne frembyder sig med det

samme. Der gar sig en ensidig Intellektual-

isme gseldende, en Begrebsforgudelse, der i

ingen Henseende lader lndividualiteten og Per-
sonligheden komme til sin Ret, og som i det

hele taget saa lidt respekterer Virkeligheden, at

den snarere konstruerer denne efter sit eget

Skema end tager den, som den er. Det er en
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-abstrakt og fantastisk Ttenkning, som her re-

gerer. Og den har i sit Folge haft et ejen-

dommeligt Aandshovmod, Idet den mente at

liave naaet den fulde Forstaaelse af Livet, sam-
tidig med at den ogsaa paa mange Punkter,
isser i Forholdet til Religionen, har haft et

uklart, tvetydigt Prieg. Det er karakteristisk,

at Mesteren er bleven saa forskellig forstaaet

af sine Disciple; det har ikke blot haft sin

Grand i det skruede Skolesprog, men ogsaa i

en Uklarhcd i Tienkningen. Det er forbavsende
lidt af positive Resultater, denne Filosofi har
afsat Udviklingsbegrebet er herfra gaaet i Arv
til den nyere Filosofi, men paa forskellig Maade.
£llers har Udbyttet vreret ret ncgativt. Man
skelner nu skarpt mellem Tro og Viden, Teori

og Praksis. Paa det teoretiske Omraade logger

man Erfaringen til Grund; paa det praktiske

gaar man ud fra Personligheden. Og selv med
Hensyn til Fremstillingen undrer man sig over,

hvilken torn og gold Formalisme, der har hersket

i dette System. Det er ligesom de logiske Kate-

gorier har taget Livskraften og Friskheden bort.

<Rosenkranz, H.s Leben, 1844; R. Haym, H.

und seine Zeit, 1857; K. Fischer, H.s Leben
Werke nnd Lehre I—II, 1901). F. C. K.

Hegelnnd. 1) Morten H., Priest, er en af Ref.s

Befordrere i Danmark. Han var forst Priest i

Viborg Stift, men kaldtcs siden til Aalborg, hvor
han 1527 pnedikede Evangeliet. Paa Herredagen
i Kbhvn 1530 var han blandt de evang. Prrester,

der underskrev de 43 Artikler; og 1537 har han,

som *Me$ter Morten, Priest i Aalborgi, uuder-
skrevet den lat. Kirkeordinans. Han maa da for-

modes i Udlandet at have erhvervet Magister-

graden. Af Christian III modtog han flere Be-

gunstigelser, men har vistnok haft stor Kamp at

bestaa i sin Prestegerning. En afhans Eftermsnd
siger om ham, at han >sled sig op og blev ilde af-

takket*. Han dode o. 1565. Psalmebogens Nr.

223 >Det hellige Kors, vor Herre han bar< er

bearbejdet af H. efter >den menige Almnes
Sangc og ferste Gang trykt i H. Thomissens
Psalmebog 1553 blandt >gamle papistiske Sange,

som ere korrigerede og rettedet. — 2) Peder
Jensen H., dsk Biskop, var en Borgmesterson
fra Ribe, fedt 1542. I Ribe undervistes han
af den som Psalmedigter og Psalmebogsudgiver
bekendtc Mag. Hans Thomisson, der var Skolens
Rektor, og han fulgte med ham 1561 til Kbhvn
for at indskrives ved Universitetet. Han koin
i Huset hos Niels Hemmingsen og drbg 1564
til Leipzig for at studere. Senere rejste han
til Wittenberg som Hovmester for Hemming-
sen s Sen og fik Magistergraden der 1568. Aaret
efter blev han Rektor i Ribe; 1580 Lektor ved
Domkapitlet; 1588 Sogneprtest ved Domkirken
og endelig 1595 Biskop over Ribe Stift, i hvilket

Embede han dede 1614. Som Rektor forfattede

han flere Skolekomedier, baade latinske og
danske; adskillige af dem kendes nu kun af
Navn; men endnu bevaret er hans Skuespil
>Susanna< med Mellemspillet •Calumnia< (udg.

af Birket Smith 1888—90), interessant baade
ved Indholdet og ved den kernefulde Sprog-
form. Han har desuden skrevet latinske og
danske Digte og adskillige Skolebeger. Hans
efterladte Skrivekalendere have stor Interesse

ved deres Bidrag til Samtidens Historic. Den
danske Bearbejdelse af Prudentins's >Med Sorgen

og Klagen hold Maade< (Psbog f. K. og HJem
Nr. 445) skyldes ham. A. J.

Hegemonides (2 Mak. 13, 24), en Komman-
dant, den syr. Rigsforstander Lysias efterlod

i Palrestina, da han 162 f. Kr. selv maatte vende
tilbage til Antiokia. I Dsk Overs, er Ordct
misforstaaet (>Fyrstendomme<). L. G.

Hegeslppos skal ifelge Evsebios have vreret

en jedisk fedt Kristen, der drog om fra den
ene af de kr. Hovedmenigheder til den anden
for at faa Vejledning til at flnde den sande
Krdm. Paa sine Rejser talte han >med saare

mange Biskoppert og glredede sig ved at se,

at Menigheden overalt holdt fast ved den sande
Tro, som ogsaa var hans. >I hver Rsekke af

Biskopper«, siger han, >og i bver By var alt,

saaledes som Loven, Profeterne og Herren for-

kynder det<. O. 180 nedskrev han til Styrk-

else for de over Spaltningen bl. de Kr. tengstede

Sjsele, sit Livs Erfaringer i et Vaerk (inofiy^fiara),

der jeevnt og enfoldigt hsevdede >den sande Tro<

og >de apostolske Overleveringer« i Modsstning
til den frembrydende Gnosticisme. I dette V«rk,
af hvilket vi nu kun have nogle faa Brudstykker,
havde H. raedtaget adskillige hist. Oplysninger,

rimeligvis ogsaa en Liste over de rom. Biskop-

per, men en egentlig Kirkehistorie var det ikke.

Fragmenterne af H.'s Skrift ere samlede i Routh,

ReliqviK sacra: I s (1846) 207 f. (A. Harnack.

Gesch. der altchr. Lit bis Eusebius I, 483 f.;

A. Ehrhard, Die altchr. Lit. I, 253 f.; P. Ba-

tiffol, La litt. gr., 1898, 49 f.).

Heggtveit, Hallvard Gnnleiksson, f. i Hvite-

seid 22. Juni 1850, blev efter Gennemgaaelse
af Lsererskole og Seminarium i 1872 Lrerer ved
Opdragelsesanstalten >Hans Cappelens Minde<

ved Skien, 1874 Andenlserer ved Porsgrnnds

Almueskole, 1877 Kirkesanger i Saude, 1878

Lterer ved Kristiania Folkeskoler og 1886 Klokker

ved Trefoldigheds Menighed ssteds. Fra 1883

var han Sekreter i Komitecn for >Opraabet til

Krdm.'s Venner«, og han har i mange Aar veret

Medlem af >Lutherstiftelsen<s Bestyrelse. Fra
Ungdommen af har han vseret en stor Bogven,

ejer et betydeligt Bibliotek og har udfoldet en ret

livlig literer Virksomhed dels som Redakter

(af »Den unges Ven«, >Hjemmet«, »Bernebi-

bliotekets »For fattig og rig«), dels som For-

fatter og Udgiver af Beger. Af disse maerkes

isier >Fra Nordens Natur og Folkelivt (1880)

og illlustrerct Kirkehistorie < (1891—95). Ntevnes

bar ogsaa hans mange Biografier is«er af kirke-

lige Personligheder. A. B.

Hegrem, Vilhelm Sophus. norsk Katolik, f.

i Vasrdalen 30. Okt. 1820, gik ferst paa Krigs-

skolen, men forlod 1842 denne og drog til Ud-
landet, studerte ved flere rom.-kat. Universiteter

og lod sig omsider optage i Romerkirken. Efter

et Ophold som HusUerer i Rusland bosatte han
sig i Rom, hvor han fra 1853 udnsvntes til

Ridder af Sylvesterordenen, fordi han under
Livsfare havde reddet vigtige Dokumenter fra

Rusland. I 1860 blev han Prof, i fremmede
Sprog ved Lyceet i Tarbes i Frankrig, men tog

Afsked 1870, da han ikke vilde tjene Republiken.

Efter nogen Tid at have opholdt sig i England
vendte han 1875 hjem til Norge og nedsatte

sig som Sprogleerer paa Fredrikshald, hvor han
dede 30. Jan. 1879. Hans Forfatterskab bestaar

foraemmelig af Noveller og Digte. A. B.
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Held, se Hedio.

Heidanns, Abraham, nederl. Teolog. fedtes

10. Aug. 1597 i Frankentbal i Pfalz. Da bans
Fader 1608 blev Prsest i Amsterdam, kom H.
i Skole der, og senere studerede han i Leiden,

hvor den wallonske Pnest, Daniel Colonius,

tog sig meget af ham. Efter en 2aarig Studie-

rejse til Tyskland, Schweiz, Frankrig og Eng-
land blev han 1623 Prast ved den ref. Menig-
hed i Naarden, 1627 i Leiden. Han var i hej

Grad veltalende, men tillige fredelig anlagt, og
da han ikke vilde tage Del i de heftige Angreb
paa Arianismen, blev han selv betragtet sora

heterodoks og hemmelig Arminianer. En Prev-
else og Gendrivelse af den arminianske Kate-
kisme, sora han udgav 1641, viste, at denne
Anklage var ugrundet, og 1648 blev han Prof,

i Leiden efter forud at have afslaaet Kaldelser
til Harderwijk og Heidelberg. I Leiden flk H.
1650 Coccejus til Kollega, og de to stod hin-
anden meget ner; H. kom derfor til at lide

under de Angreb, der rettedes mod Coccejan-
erne. Han hevdede, at Teol. og Filos. ikke maa
sammenblandes, da begge have deres eget Om-
raade, og i en Alder af naesten 80 Aar forsvarede
han med stor Kraft en kr. Teologs Ret til at

fremstille gamle Lterdomme paa en ny Maade.
Som Teolog var han Coccejaner, som Filosof

Cartesianer, men hans Cartesianisme havde kun
ringe Indflydelse paa hans teol. System. Han
virkede som Prof, og Pnest til sin Ded (15.

Okt. 1678).

Heidegger, Johann Heinrich, schweizisk ref.

Teolog, f. i Barentschweit i Kauton Zurich 1.

Juli 1633. Han studerede i Marburg og Heidel-

berg og blev 1659 Prof, i Teol. 1 Steinfurt.

Under sit Ophold her loerte han de fremragende
Teologer i de nierliggende Nederlande at kende
og blev stsrkt paavirket af Coccejus's Teologi
og Cartesius's Filosofl. Da Akademiet i Stein-

furt 1665 blev nedlagt, drog han til Zurich,

hvor han 1667 blev Prof. Her blev han, skont
hans voksende Navnkundighed skaffede ham
aerefulde Kaldelser til hollandske Universiteter,

og skont hans Stilling i Zurich ingenlunde
var behagelig, idet et ivrigt anti-coccejansk

Parti under Ledelse af hans Kollega Joh. Muller,

der havde studeret Teologi under Coccejus's

Modstander, Maresius, i Groningen, intrigerede

mod ham paa alle Maader og skaffede ham
den cne Lrereproces paa Halsen efter den anden.
Han var Medforfatter til Formula consensus
Heloeiici, som skulde afvaerge Amyraldismen
(I, 78), men kan dog ingenlunde baere Hoved-
ansvaret for denne ikke i alle Henseender saa
heldige Formel. Endnu bar naevnes hans om-
fattende og dygtige Polemik mod de rom.-kat.

Teologer og hans dogmatiske Laerebeger (han
udgav sit System i kortere Bearbejdelser for

studerende 1696 og 1697 ; farst efter hans Dod
kom hans Hovedveerk: Corpus doctrinal chr.

udg. 1700 af I. H. Schweizer). Overfor Lutheran-
erne indtog H. en irenisk Stilling. Han dede
18. Jan. 1698. J. P. B.

Heidelberg, Universitetsby i Baden, var i

500 Aar (indtil 1720) Residens for Kurfyrsten
og Pfalzgreven ved Rhinen. Ruprecht-Karl-Uni-
versitetet i H. blev stiftet 1386 af Kurfyrst

Ruprecht I, efter at Pave Urban VI havde givet

Tilladelse til dets Oprettelse ved en Bulle af

23. Okt. 1385. I Trediveaarskrigen led det
meget, men 1652 blev det bragt paa Fode af
Kurfyrst Karl Ludvig, og 1803 yderligere ud-
videt af Karl Friedrich. En stor Del af H.'s
rige Bibliotek blev af Maximilian af Balern
1622 bragt til Rom og indlemmet i det vatik.

Bibliotek ; dog flk H.-Biblioteket 1815—16 nogle
af de bortfarte Skatte tilbage. H.-Universitetet
havde sin Blomstring i Reformationstiden. 151ft

studerede Melanchthon her; 1518 bleve Bucer,
Brenz og Billikan vundne for Ref. ved Luthers
Disputats i Augustinerklostret. 1 17. Aarh. havde
Univers. i H. beremte Lterere i de to Hottingere,
Heidegger og Spanheim; i Beg. af 19. Aarh. var
Rationalisten Paulus (Heidelbergensis), de spe-
kulative Teologer Daub og Marheineke og Filo-
logen Creuzer der; senere havde H. i UUmann,
Umbreit, Schenkel og fremfor alle i Richard
Rothe fremragende teol. Laerere(se Heidelberger-
Katekismen).
Heidelberger-Katekismen. Denne Katekis-

mus, sora blev den mest udbredte indenfor
den reformerte Kirke, stammer fra Pfalz, hvor
Ref.bevaegelserne havde vaklet noget mellem den
ref. og den luth. Type. Farst under Kurfyrst
Friedrich III (1559—76) kom disse Bevtegelser

til Afslutning i en bestemt og organiseret Gen-
nemfarelse af en ref. Reformation. Dertil horte
ogsaa en kortfattet Fremstilling af den kr. Lsere
i Katekismusforra, hvis Affattelse Kurfyrsten
overdrog til 2 Mend: den lserde Prof. Zach.
Ursinus og den praktisk erfarne Hofpnest Kaspar
Olevian. Resultatet af deres Arbejde, der na-
turligvis tog Hensyn til den forhaaDdenvaerende
Katekismus-Literatur (saerlig Calvins, Laskys og
Leo Judaes Arbejder), blev H.-K., som efter at
have vaeret forelagt en Synode blev trykt 13.

Jan. 1563 under Titlen: »Katechismus oder
christlicher Unterricht, wie der in Kirchen and
Schulen der churfurstlichen Pfalz getrieben
wirdt«, med Fortale af Kurfyrsten, af hvilken
(saa vel som af Titlen) det fremgaar, at den
ikke blot var bestemt til at bruges i Skolen.
men ogsaa til at vaere kirkelig Laerenorm. Og
den kom i hej Grad til at opfylde denne sin

Bestemmelse, thi den gik sin Sejrsgang fra den
ene reformerte Kirke til den anden (Wesel 1568,
Ostfriesland 1571, Niederstein 1580, Hessen 1581,
Anhalt 1605 osv.), sserlig efter at den var bleven
godkendt paa Synoden i Dordrecht 1619; saa
den maa kaldes den ref. Kirkes vigtigste Bekend-
elsesskrift. Den naevnes ved Siden af Thomas a
Kempis' >Kristi Efterfelgelsec og Luthers lille

Katekisme som en af de naest efter Bibelen mest
udbredte og tiest optrykte Beger. Denne store

Udbredelse er jo et umiskendeligt Vidnesbyrd
om dens indre Fortrin: dens Klarhed, dens
rolige og milde om end bestemte Udtryksmaade
og dens relig. Inderlighed. Den er afiattet i

Form af Sporgsmaal og Svar og i sin ferste

Udgave omfattede den 128 Spergsmaal. Men
allerede i 2. Udg. (der tilligemed 3. Udg. ud-
kom allerede samme Aar, 1563) indfajede Kur-
fyrsten det beremte 80. Spergsmaal, en skarp
Afvisning af den rom. Messe, hvilken Afvis-

ning yderligere skasrpedes i 3. Udg., der kaldte

Messen: »eine vermaledeite Abg6tterei«. Grun-
den til denne Indfejelse er sikkert nok de For-
bandelser, som Tridentinerkonciliet imidlertid

havde udslynget mod Protestanterne, og den
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er saaledes forklarlig nok, om end dens skarpe
Form stikker maerkelig af mod Omgivelseme.
Ievrigt har H.-K. brudt med den mere ud-
vortes Inddeling i 5 Parter. Efter det ferste

Spergsmaal, som straks anslaar den praktiske

Tone (»hvad er din eneste Trast i Livet og i

D0den?<), inddeles Stofiet i 3 Stykker, nemlig
(Jvfr. Romerbrevet) om Menneskets Elendig-
bed, der afhandles i al Korthed (Sp. 3—11),
om Menneskets Frelse, der er Katekismens
Hovedstykke og lndoptager de 3 Trosartlkler

samt de 2 Sakramenter (Sp. 12—83), endellg

om Taknemligheden, der heraf skal felge, og
ferst bemnder bebandles de 10 Bud og Bennen
[Fadervor] (Sp. 86—129). Det er ikke Stedet her
at kritisere denne Opstilling; fremhaeves maa
det, at Katekismen klart og uden Polemik (bort-

set fra Sp. 80) fremstiUer den reformerte Laere

(saerlig Kristologi og Sakramentlasre, medens
Praedestinationslaeren udelades), at mange For-
tnuleringer ere ganske fortrinlige, og at det idelig

fremdrages, hvilken praktisk Nytte de enkelte
kristclige Laerdomme har for den Kristne. Den
fortjener derfor 1 mange Maader de Lovord, der
er edslet paa den. En mindre Udgave i 61
Spergsmaal udkom 1585, men har ikke knnnet
konkurrere med den store (A. Wolters, Der H.K.
in seiner nrsprunglichen Gestalt, Bonn 1864; K.
Sudhoff, Theol. Handb. zur Auslegung des H.K.,

Frankf. 1862; H. Dalton, Der H.K. alsBekennt-
niss u. Erbauungsbuch, Wiesbaden 1870. En let

overkommelig Udgave af baade den store og
lille Katek. ved K. Muller, Getting. 1890). J. P. B.

Heimbnrg, Gregor af, se S. 260.

Heimreich, Anton, dsk Praest, fodtes 5. Marts
1620 i Trindermarsk paa Nordstrand, gik i

Skole i Lflneburg og rejste derpaa meget rundt
i Europa. 1652 blev han Pnest i en Hallig ved
Slesvigs Vestkyst, og paa dette afsides Sted, der
siden (1825) helt blev bortskyllet af en Vandflod,
var han en flittig historisk Forfatter. 1666 ud-
gav han »Nordfresische Chronik* (2. Udg. 1668;
3. Udg. 1819); 1683 >Ditmarsische Chronik«,
1684 >Sleswigische Kirchenhistorie<. Han ud-
gav ogsaa den nordstrandske Landret(>Strand-
retten<) af 1572, som Jorgen Beyer og Hiero-
nymus Oelgard i sin Tid havde samlet og ordnet.

D. 16. Sept. 1685.

Heinrich, se Henrik.
Heise. 1) Carl Johan H., dsk Pnest, f. i

Kbhvn 30. Marts 1787, teol. Kand. 1805, var
1806—13 Adjunkt i Helsinger, 1815—26'For-
stander for Brahetrolleborg Seminarium ; 1828
fik han Titel af Prof., 1831 blev han Priest i

Birkerod. D. 26. Febr. 1857. Han har oversat

en stor Del af Platons Skrifter (I—VII, 1830
—55). — 2) Frederik Julius H., dsk Priest, f.

i Kbhvn 5. Sept. 1820, teol. Kand. 1841, stude-

rede de asterl. Sprog og blev 1849 Magister for

en Afhandling om et Emne af den hebr. Gram-
matik. Derpaa holdt han i 2 Aar Forelaesninger

ved Universitetet i Kbhvn som Privatdocent.

1851, efter at A. F. Mehren var bleven ansat

som Docent i esterl. Filologi, blev han Pnest
i Nerbsek, Sonderbaek og Laesten i Viborg Stiff,

1858—71 i Roholte paa Sjaelland, 1871 til sin

Dod (10. Dec. 1878) i Slaglille og Bjemede. Han
har udgivet en Overs, af Davids Psalmer med
Anm. (1850). — 3) Victor H., dsk Pnest, f. i

Kbhvn 3. Jail 1825, teol. Kand. 1849, 1855—

69 Adjunkt 1 Sore, 1869—79 Spr. i Pedersborg
og Kindertofte, 1879—85 1 Kvislemark og Fuiren-
dal, 1885 til sin Dod (7. Sept. 1890) i Stenlose
og Fangel paa Fyn. Han har udgivet en Be-
arbejdelse af Hejsangen (>Sangenes Saug<, 1863)
og taget Del 1 Forhandlingerne om Skindod.
Han var noje knyttet til Ingemanns Kreds og
udgav »Breve til og fra B. S. Ingemann< (1879)
og >Brewexling mellem B. S. Ingemann ogFra
G. C. v. Rosenern* (1881).

Hekse og Heksevaesen. Ordet H. (furia,

striga^ lamia, masca, taga) var oprindelig Be-
tegnelse for et kvindeligt Spegelse, en Slags
Daemon, der svaermede om ved Nattetid og
myrdede Bern og aad Mennesker. Fer 14. Aarh.
forekommer Ordet kun sjaelden, men navnlig
efter 15. Aarh. bliver det meget almindeligt.

Da forstod man ved en H. et Menneske, der
havde sluttet Pagt med Djaevelen for ved Hjaelp

af forskl. Trolddomsmidler at gore sine Med-
mennesker Skade paa Liv eller Gods. Man an-
tog, at H.'ne tog Del i natlige Sabbater, der af-

holdtes under Djaevelens Forsaede, og at de fraskt

haanede Kristus, Kirken og dens Sakramenter.
Man mente ogsaa, at de ved djtevelsk Hjaelp i en
Fart kunde komme gennem Luften til det Sted,

hvor de modtes, og at de ved deres Moder hen-
gav sig til den groveste Usaedelighed ; man holdt
tillige for, at de vare i Stand til at forvandle
sig til Ulve, Katte eller Mus og vise sig for

andre 1 den Skikkelse. Det var baade gammel
esterlandsk og vesterlandsk Overtro, der bidrog
til at fremme Overtroen om H.ne. Fra gammel
Tid af troede mange, at Mennesker ved Daemo-
ners Hjaelp paa forskellig Vis kunde skade andre
Mennesker (maleflcium) og virke ind paa Vind
og Vejr; man beraabte sig i saa Henseende paa
Faraos Troldmaend og Tobias's Bog. Lige fra

Beg. af forkastede de Kr. (med Paaberaabelse
af 1 Kor. 10, 20 og Ap. G. 16, 16 foruden tal-

rige Steder af G. T.) Trolddom, og de aeldste

kirkl. Forf., som Tertullian, betragtede al Trold-

dom som en Djaevelens Tjenestc. Men de gamle
Kr. vare tillige overbeviste om, at Trolddomskun-
ster vare mulige ved Djaevelens Hjoelp. Augustin,

der ogsaa paa dette Punkt fik Betydning for

den felgende Tid, forholdt sig dog i hoj Grad
skeptisk og afvisende overfor den Tankc, at

Mennesker skulde kunne forvaudles til Dyr;
han var derimod overbevist om, at Djaevelen

og de onde Aander kunde sende Sygdom, Uvejr
og Misvaekst. Han troede, at Sjaelen (som phan-
tasticum) kunde forlade et sovende Menneske
og ved Daemoners Hjaelp virke andensteds baade
i Menneske- og Dyreskikkelse. Det forekom
ham at vaere Fraekhed (impudentia) at naegte,

at Daemoner, Silvaner og Fauner kunde have
lcgemlig Omgang med jordiske Kvinder. Men
han paastod, at sligt, og overhovedet alle Trold-

domskunster, kun kunde ske ved Djaevelens

Hjaelp, naar Gud tillod det (cum permissu Dei),

og at alle Trolddomsgerninger stammede fra

eller forte til en Pagt mellem Troldmanden og
Dtemonerne (pactum cum inferno). Augustins
Forestillinger gik i Arv til Middelalderen ; kun
holdt de skolastiske Teologer for, at Engle og
Daemoner ikke, som han havde ment, havde
et ejendommeligt, tyndt Legeme, men at de
vare ulegemlige Vaesener, der kunde paatage

sig et hvilket som heist Legeme og tnede i
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Forbindelse med Menneskene gennem dette.

Ved denne skolastiskc Laere blev der skabt et

skaebnesvangert Grundlag for den senere Mid-
delalders Forestilling om H.

Den aeldre Middelalder forfulgte med stor

Nidkaerhed alle Trolddomshandliuger; derom
vidne baade Bodsbegerne og Synodalbeslutning-

erne og mange pavelige Skrivelser. Den viden-
skabelige Sans, der navnlig i 12. Aarh. var
saa udpneget, havde ogsaa Interesse for at for-

staa Trolddommens Vsesen; den segte og fandt

Forklaringen i de fra Fortiden overleverede Fore-

stillinger og spandt videre paa den gamle Traad.

Indtil 1230 bekasmpede baade Stat og Kirke
Trolddommen i dens gamle, simple Form (male-

ficium) ; i de nreste 200 Aar, efter at Skola-

stiken havde banet Vej for Forestillingen om
Forbindelsen mellem Mennesker og Daemoner,
blev Forestillingen om en sasrlfg >Sekt< af Trold-

maend og H. mere og mere ndbredt. I Beg.

af 15. Aarh. tog Heksevaesnet ny Fart, og der
udkom den ene Pavebulle mod H. og Trold-

dom efter den anden, indtil Innocentius VIII

5. Dec. 1484, efter Tilskyndelse fra de i Tysk-
land virkende Inkvisitorer, udstedte sin be-

rygtede H.-Bulle. Kort efter blev Overtroen
m. H. til H. sat 1 System ved et Skrift, den
saakaldte >H.-Hammer> (malleus maleficarum),
fuldendt 1486 (trykt forste Gang 1487, optrykt
indtil 1669 ialt 29 Gange). Vaerket skyldes de
2 i Tyskland arbejdende Inkvisitorer, Heinricb
Institoris og Jakob Sprenger, som havde ud-

arbejdet det »af Omsorg for Menneskers Vel og
af Harme over H.nes ubeskrivelige Ondskab<
(maleficarum imperscrutabilis malitia). De 2

Inkvisitorers Vserk blev laest meget og flk be-

tydelige Virkninger. Det gav Overtroen paa
H. ny Fart, og satte baade Stat og Kirke i Be-

vsegelsc, men indskraenkede tillige H.-Proces-

serne til Kvindekonnet. Det var ingenlunde
trangsynede Fanatikere, men mange af de for-

skellige Tidsalderes bedste Maend, der gik i

Spidsen ved H.-forfolgelserne, og disse varede
ved i alle Lande laenge efter Ref. Den protest.

Jurist, Benedict Carpzow (I. 480), roste sig af

at have faeldet ikke mindre cud 20,000 Deds-
domme, og han gav i sin Practica nova rerum
criminalium (1635) et meget paaskonnet Bidrag
ogsaa til Fremfaerden i H.sager. Den farste,

der kaempede mod H.vaesnet, var den rom.-kat.

rhinske Llvlaege Joh. Weier (d. 1588), som 1563
skrev: De prwstigiis damonum (7. Opl. 1567).

Senere stillede flere Protestanter, Ltegcn Joh.
Ewich i Bremen (1584), Juristen J. G. GOdelmann
i Rostock, Prof. Aug. Lerchheimer i Heidelberg
og andre sig ved bans Side (C. Binz, Dr. J.

W., der erste Bekampfer des H.wahns, 2. Aufl.

Berlin 1896). 1626 udtalte Jesuiten Tanner
sig i sin Theologia scholastica imod den gru-
somme Bebandling af H., og 1631 fremtraadte
endelig den aedle Jesuit, Fr. Spee (se d. Art.)

med Cautio criminalis, teu de processibus contra
sagas imod Forsvarerne af Troen paa H. Siden
gik Protestanterae Balthasar Bekker (I, 251) og
Chr. Thoraasius (se d. Art.) videre, og lidt efter

lidt standsede H.-Processeme paa det protest.

Omraade. Men endnu i Slutn. af 18. Aarh. blev
der i rom.-kat. Lande braendt og halshugget H.,

og J. Gfirres (S. 314) fremsatte endnu i 19. Aarb.
en Besaettelses-Teori, der genoptog Middelald-

erens Laere om incubi og succuM, uden dog at

vlnde Tilslutning indenfor Romerk. (Soldan,

Gesch. der H.processe, neu bearbeitet von Heppe,
I—II, Stuttg. 1880; J. Hansen, Zauberwahu, In-

quisition und H.process im Mittelalter und die

Entstehung der grossen H.verfolgung, Munchen
1900; Graf v. Hoensbroech, Das Papstthum,
in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit, Leipz.

1900, I, 202 f.; A. Ehrhard, Der Kath. und das

20ste Jahrh., Stuttg. 1902, 171 f.; V. Bang, H.-

vaesen og H.forfelgelser isaer i Danmark, Kbhvn
1896; Skarstedt, Foredrag om H.processerne i

Sverig, i Kalkars Theol. Tidsskr. 1878 ; A. Leh-

mann, Overtro og Trolddom fra de aeldste Tider

til vore Dage, I—IV, 1893—96; Wm. Menzies
Alexander, Demonic Possession in the N. T..

its Relations hist., medic, and theol., Edbnrgb
1902). Fr. N.

Hel'a, en af Ashurs, Tekoas >Faders«, 2 Hu-
struer (1 Kren. 4, 5. 7). L. G.

Helam, Sted i Syrien, hvor David slog Ha-

dadeser og bans Hjaelpetropper fra hinsides

Evfrat (2 Sam. 10, 16 f.). Muligvis genflndes

Navnet 1 'HXtd/i Hes. 47, 16 (LXX); maa i saa

Fald have ligget mellem Damask og Hamat. L. G.

Helba, By i Aser's Staname (Dom. 1, 31 og

Josva 19, 29 i LXX, foran Aksib), muligvis det

i en assyr. Indskrlft naevnte Mahalliba ved

Kysten. L. G.

Helbon, et Sted, hvorfra Vin bragtes til Tyros
(Hes. 27, 18). Genflndes i den nuvaerende Lands-

by Helbun paa Antilibanos' 0stside N. for Da-

mask, endnu udmaerket ved sin Vindyrkning.
Vinen fra H. omtales ogsaa i Kileindskrifterne

og skal af Perserkongerne have vaeret fore-

trukken for al anden. L. G.

Held, Adolf, tysk Nationalokonom, f. 10. Maj

1844 1 Wurzburg, studerede der og i Munchen,
blev 1867 Privatdocent, 1868 overordentl. og

1872 ordentl. Prof. 1 Statsekonomi ved Univer-

sitetet i Bonn. 1880 blev ban kaldet til Berlin,

men allerede 25. Aug. d. A. dede ban ved en
Baadfart paa Thuner-Seen. Han var et ivrigt

Medlem af Foreningen for Socialpolitik og tog

Ordet for sociale Reformer paa den bestaaende
Samfundsordnings Grundlag. Bl. hans Skrifter

maa maerkes: >Sozialismus, Sozialdemokratie

und Sozialpolitikc (Leipz. 1878X i hvilket han
forsvarer sig mod A. Wagners Angreb og be-

ksemper Socialismens Princip, og >Einkommen-
steuer< (Bonn 1872).

Heldai. 1. Hevedsmand for et af Davids
12 Hserskifter (1 Kren. 27, 15), fra Byen Ne-
tofa ikke langt fra Betlehem; uden Tvtvl iden-

tisk med Heled iblandt Davids Helte(l Kren.

11, 30; i 2 Sam. 23, 29 ved en Fejlskrift >He-
lebf). — 2. En Eksulant, der blev sendt fra

Jeder i Babylon med Gaver af Guld og Selv

til Helligdommen i Jerusalem (Sak. 6, 10. 14
— 1 hvilket sidste Vers »Helem« er en Fejl-

skrift). L. G.

Heldring, Otto Gerhard, holl. Priest, f. i

Zevenaar, naer ved den tyske Graense, d. paa
en Helbredelsesrejse i Marienbad i Bdhmen d.

1. Juli 1876, navnkundig isaer ved Arbejdet
for faldne Kvinders Redning og forskruede
Pigeborns Bevarelse. Han var en forunderlig
levende, frisk, folkelig Skikkelse, hvis Forfatter-

skab udelukkende bestod i Almanakker, Blad-
artikler og andre Folkeskrifter, hvis Forfrisk-
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ning var Fodture gennem alle hans Fsedre-

lands Dele, men isrer de fattigste, og hvis For-
kserlighed tilherte >den simple Mandc og hans
Interesser. Ligesom Fliedner (S. 68) blev han
knn 22 Aar gl. Pnest i en Menighed paa knap
200 Sjsele, som leverede hans store Virkekraft
rigeligt Raaderum. >Lad os elske hverandre,
ligesom Kristus elskede os!< saa meget kunde
ban; derpaa gik han til at vxre Pnest; men
da han skulde forberede sig til sin ferste Guds-
tjeneste, gjorde en Pnediken af Prof. Sack det
dybeste Indtryk paa ham ved den inderlige,

troende UdUeggelse af det dobbelte Tema:
• Hvorfor blev Kristus fedt som et Barn? og
>Hvorfor netop som et fattigt Barn ?« >Dergik
et Lys op for mig; det blev mig klart, hvor-

for Kristus maatte fades som Barn, at den Kr.s

Vej er en anden end Dydens Vej, at det er

en Troens Vej, paa hvilken alt bliver ander-
ledes, alt nyt .... Og hvorfor skulde han
fades som et fattigt Barn? For at dette alt-

sammen skulde flnde Sted i mig; kun for fattige

er han kommet, dem beriger han med en uud-
sigelig Ltengsel efter Tro, for at de skulle blive

ligesom han, at finde deres Vej, deres Styrke
og deres Herlighed i Fattigdoim. Den Fred og
Ghede, denne dybt felte Erkendelse fyldte ham
med, blev hans Livs store Oplevelse, uden at
han dog talte om den som en Omvendelse, eller

betragtede den >i Modsartning til Fortiden*,
efterdi ogsaa den var bleven ham til Del paa
den samme >Kerlighedens Vej, som Kristus
selv har foreskrevet os< . Men Kristus blev fra

nn af ikke blot Forbilledet for, men Kilden
til og Kraften i hans Filantropi. Denne kom
ferst en ussel Udbygd tilgode, Hunderloo, hvor
en Snes Familier havde slaaet sig ned meliem
Sandmiler paa Heden, men som han vakte Op-
mserksomhed for og ved en lndsamling skaffede
Vandforsyning, Skole, Pnest og Kirke, og som
saaledes blev en ret blomstrende Koloni, der
selv kunde danne et Hjemsted for godgorende
Virken. Den lykkelige Klang, som derved kom
til at knytte sig til H.s Navn, gjorde ham til

Sjstlen i mangen Virksomhed, isser hvor det
gjaldt det personlige, at skafTe hjemlose Bern,
drikfeldige Mend, faldne Piger anbragte i private

Hjem paa Landet. Samraenmed kristelige Vernier
i Amsterdam, deriblandt Statsmanden Groen
van Prinsterer (S. 265), satte han ogsaa ad-
skillige Bestrabelser i Gang for Hedningemis-
sion, Bibel- og Traktatudbredelse, ASdruelig-

hedssagen. Omsorg for losladte Fanger osv. Et
Beseg i Kvindefaengslet i Gouda, en Pnediken,
han kom til at holde ved et Badested over
Hesek. 34, tre paa en Gang lesladte kvindelige
Fanger, som af forskelllge Grunde umuligt kunde
saUtes i Familier, og det ham paatvungne Keb
af et gammelt forfaident Bryggeri, Steenbeck,
viste ham klarligVej. Saa indviede han Steen-
beck (29. Jan. 1848) som et Hjem for faldne
Kvinder, med Frk. Voute som Forstanderinde.
Begyndelsen lignede meget, hvad Fliedner var
kommet til 15 Aar far i Kaiserswerth ; men
ved at tage Omsorgen for de elendigste Kvinder
Mm en sserlig Opgave, paa hvilken han satte
sin store Kraft ind, har han virket til et Eksempel,
der er blevet efterfulgt trindt omkring, ogsaa
bos os, saavel i den umiddelbare Oprettelse af
Anstalten, som i den hele Krig mod den af

Staten tolererede Utugt, bvori ogsaa hans Efter-

felger Pierson har taget en fremragende Del.

I selve Udviklingen af Anstalten har H. ogsaa
Fortjeneste af at have paavist, hvor mange Gra-
dationer der er paa Usedelighedens Vej, lige

fra det truende Fald til den dybe Elendighed,

og han dannede en Rsekke Afdelinger i sine

Anstalter for de forskellige Grader. Det var
ogsaa efter at have hart hans opmuntrende
Raad, at Frk. Bertha Lungstrass i Bonn op-

rettede sit Plejehjem for de ferste Gang faldne

Piger med deres Barn — et Foretagende, som
atter er blevet efterlignet mange Steder, der-

iblandt i de H.ske Anstalter selv. Disse ligge

ej langt fra Arnhem 1 Zetten, Nabosognet til

Hemmen, hvor H. var Pnest i 40 Aar, indtil

han nedlagde sit Embede for belt at leve for

den ssrlige Gerning, Gud havde givet ham (H.s

Biografi, efter hans egne Optegnelser, ved hans
Sen Dr. theol Louis H., overs, paa Tysk af
R. Muller, som ogsaa har skrevet >Erinne-
rungen anV. G. H.< i Schafers >Monatschrift<,

1880). N. D.
Heldvaderus, Nicolaus, Kalendariograf, Folke-

skribent og Teolog, var fodt 27. Okt. 1564 i

Hellevad i Aabenraa Provsti, hvor hans Fader,

Hans Nissen, var Pnest. Efter Skolegang i

Flensborg, Haderslev, Lubeck og Riga blev N.

H. 1587 immatrikuleret ved Rostocks Univer-

sitet. Da Faderen dode 1590. blev Sennen hjem-
kaldt for at overtage hans Embede som Sogne-

prsest i Hellevad og Egvad i den gottorpske

Del af Sonderjylland. Her begyndte han en
omfattende literser Virksomhed, som han siden

uafbrudt fortsatte lige til sin Ded (1634). Navnlig

udgav han hvert Aar i hele dette Tidsrum Al-

raanakker paa Dansk og Tysk med tilherende

astrologiske Prognostica, i hvilke sidste han
udviklede et eget grovkornet Vid, der gjorde

hans Skrifter til yndet Folkehesning, om han
end ved sine dristige, fra Astrologiens luftige

Egne hentede Spaadomme bidrog til at udbrede
megen Overtro. Tillige optraadte han som For-

fatter snart sagt paa alle Literaturens Felter,

dog isrer paa det historiske og teologiske Om-
raade, saa godt som altid med det brede Lag
af Lsesere for 0je. Da hans Landsherre, Her-
tug Johan Adolf af Holsten-Gottorp, segte at

bane Vej for Calvinismen i sine Besiddelser,

kom H. i en skarp Konflikt med Hertugens
almtegtige Raadgiver, Kirkepnesident Joh. v.

Wouwern, hvilket forte til, at H. uden skellig

Grund 1611 blev afsat fra sit Praesteembede.

Fra den Tid af bar han et Nag til Calvinismen,

der prseger mange af hans Skrifter, medens
han i disse stadig fremhsever, hvad den lu-

tberske K. har tilfelles med Romerkirken.
Under sin Tjenstledighed segte H. et Tilflugts-

sted i Svendborg, hvor han hyppig pnedikede.

Den Yndest, han ved sine Skrifter og sit muntre
Vid havde vundet hos flere af den hejeste fynske

Adel, bevlrkede, at Christian IV ved Juletid

1615 kaldte ham til sin Hofastrolog og Kalen-

dariograf, i hvilken Stilling han siden forblev,

da hans Forseg paa at komme tilbage til sit

tabte Pnesteembede mislykkedes. Blandt hans
ovcrordentlig talrige Skrifter kan isier frem-

hseves: >Eleusinia sacra, Forklaring over vore

gl. Kirkeskikkec (1610, ndg. paany 1863 af N.

Lindberg); >AUe bedrevede Hjerters og bodfier-
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dige Synderes Rosenkrans< (1616); >Calendario-

graphia sacra< (1618 paa Dansk); >Amphithea-
trum Bdei Catholics* (1622 paa Tysk); >Sylva

chron. Circuit Balthicic (1624 paa Tysk); >Trifo-

lium Theologicum< (1628 paa Dansk); >Morsus
Diabolic (1629 paa Dansk); >Kong Davids Toj-

hus< (1630, siden foreget med > Kong Davids Lyst-

have<), et i sin Tid meget yndet Skrift, der ofte

oplagdes paany; >Historiarum Sacr. Encolpo-
dion«, om J. Christi samt Apostlenes og Martyr-
ernes Levnedshistorie (1634). I det hele har H.
storst Betydning som populaer kirkehist. og syra-

bolistisk Forfatter (Rerdam, Hist. Saml. og Stu-

dier IV). H. F. R.

Heleb, se Heldai.

Heled, se Heldai.

Helef, By paa Naftalis Vestgraense (Josva 19,

33). muligvis Beitllf. L. G.

Helek, Slasgtseverste af Manasse Stamme i

Gilead (4 Mos. 26, 30). L. G.

Heletn, en Slaegtseverste i Aser Stamme (1

Kren. 7, 35), vel den samme, der i V. 32
kaldes Hotam, hvilket (jvfr. 11, 44) altsaa

muligvis bar lasses 1 V. 35. — I Sak. 6, 14 er H.
klart nok en Fejlskrift for Heldai, se dette. L. G.

Helena, rom.-kat. Helgeninde, var oprindelig
en Ktelderpige fra 0vre-Mysien. Hun skal vcere

fodt 248 og blev Constantius Chlorus's Konku-
bine og ved ham Moder til Constantin d. st.

(I, 548). Constantius maatte forskyde hende
for at aegte Maximians Stifdatter Fausta, men
efter at Constantin var kommen til Magten,
drog han sin Moder frem og overoste bende
med store iEresbevisninger. H. gjorde en Pile-

grimsrejse til Jerusalem, og hun skal have bygget
Kirker baade i Betlehem og paa Oliebjerget.

Rufin, og efter ham Sokrates og Sozcmenos,
fortaeller, at hun fandt Kristi Kors.

Helena (Olga), russisk Helgeninde, se Olga.

Heles. 1. En af Davids Helte og Hoveds-
mand for et af Hterskifterne (2 Sam. 23. 26;
1 Kren. 11,27. 27,10), en Paltiter o: fra Byen
Bet-pelet i Juda Sydland (Josva 15, 27). 1 Kren.
har »Peloniter«, nappe rigtigt. — 2. En ju-

daeisk Mand (1 Kren. 2, 39). L. G.

Helgason. 1) Ami H., isl. Biskop til Skal-

holt 1304—1320. Han var en Sesterson til

Forraanden, den vasldige Hierark Ami porlaks-
son (se d. Art.), men langt fredeligere end sin

store Navne. Han var med til at oprette et

Hospital for Gejstlige paa Sydlandet. Da Dom-
kirken i Skalholt brsendte ved Lynnedslag 1309,
fik han opfort en stor og smuk Traekirke. A.

H. dede i Bergen under Afholdelsen af en Sy-
node. — 2) Ami H., isl. Priest, f. 27. Okt. 1777,

d. 14. Dec. 1869. Han blev teol. Kand. med
Udmaerkelse 1807 og vandt samtidig Guldme-
daljen for Universitetets teol. Prisopgave ; 1811
er ban Praest i Reynivellir, lidt senere Praest

i det naerliggende Reykjavik og 1825 Praest i

Gardar, det naermeste Kald til Reykjavik; fra

1821 var han Herredets Provst. Da han tog
sin Afsked 1858 blev han titular Biskop. Paa
sin Islandsrejse var Rask hos Vennen paa Rey-
nivellir Vinteren 1813—14, og hovedsagelig fra

dem udgik Stiftelsen af det isl. litertere Sel-

skab (Bokmentaf£lag<). A. H. blev ogsaa For-
mand for Afdelingen i Reykjavik 1816—50. A.

H. var en meget lserd, alsidig Mand, der, bosat
lige ved Siden af Skolen paa Besserstad, dimit-

terede o. 30 Studenter. Blandt hans skriftlige

Arbejder kan saerlig ncevnes en Aargang Prar-

dikener (»Helgidaga-pr6dikanir«) i noget ratio-

naliserende Aand. Th. B.
Helgelseforbundet, en sv. metodistisk-kilia-

stisk Sekt, stiftedes 25. Marts 1887 i Nfirike,

Strengn&s Stift, hvor den har sit egentlige Cen-
trum i Kraklinge Sogn. Stor Indflydelse inden-
for Sekten synes fra Begyndelsen af Frk. Nelly
Hall at have haft ved sin Praediken. I Sept.

1889 erklaerede Prssten C. J. A. Kihlstedt at
ville nedlaegge sit Embede i Statskirken for at

vie sine Krsefter til H.s Tjeneste. Dette skete
ogsaa. Kihlstedt aabnede 1890 et saakaldet
Bibel- og Evangelistkursus, hvor mandlige og
kvindelige Elever i 4 a 5 Uger undervises for

at uddannes til >Menneskeflskere«. Hvert Knr-
sus afsluttes med et >afskiljningsmote«, hvor
de Elever, som Andes i Besiddelse af den for-

nodneModenhed, udsendesunderjBenogHaands-
paalaeggelse til at virke for Evangeliet blandt
Hedningerne eller i Hjemlandet. Paa en aarlig

Konferens vslges en Bestyrelse, som i Begynd-
elsen bestod af 5, senere af 77 Medlemmer (E.

Hedin, Formand, Kihlstedt, Sekretaer, Nelly
Hall m. a.), 1890 fik H. ogsaa et eget Organ
>Trons segrar<, som udkommer to Gange om
Maaneden. 1891 nedlagde en af den svenske
Kirkes Missionaerer i Zululandet, Pastor Otto
Witt, sit Embede og vendte tilbage til Sverig,
hvor han stillede sig til H.s Tjeneste, efter at

han allerede 1890 ved et Sendebrev, optaget i

>Tronssegrar<, havde lagt for Dagcn sitaande-
lige Feellesskab med Sekten. H., som allerede

1890 talte mindst 600 Medlemmer, blandt dem
80, som egnede sig til Ordets Tjeneste, plejer
ved sine Aarsfester at samle store Folkeforsam-
linger. Den udever Missionsvirksomhed i Kina
ogAfrika. I Maj 1891 kundgjordederesbekendte
Kina-Missionsleder, F. Franson (S. 103), at det
nu var lykkedes ham at udsende til Kina 50
mandlige og kvindelige Missionaerer. Ifalge den
Redegorelse for H.s Opgave og Virksomhed, som
blev aftattet ved Konferensen 1890, vil H. ikke
danne nogeu Menighed, men optager Medlem-
mer, som staar og fremdeles vil staa i et af
de bestaaende Trossamfund, men den erklaerer

det for nodvendigt indenfor sin egen Kreds at

eve Kirketugt ifelge Biblen, da der i Forbundet
optages >ogsaa saadanne, som ej tilhore noget
bestaaende kristeligt Samfund*. Ifelge Embeds-
beretning af Praesten i Kraklinge, anfert i Pro-
tokoll och handlingar vid prestmOtet i Streng-
nas 1891, S. 88 f., holdes der i H. >Altergang
en Gang om Maaneden og for lukkede Dere.
Daab ved Neddykkelse foretages kun om Som-
meren af en af de ^Eldste, af hvilke der er fern.

Flere have allerede modtaget en saadan Daab.
Det staar Medleramerne frit for, om de ville

lade en Praest debe deres Bern eller ikke*.
Saaledes somH.sOpfattelse fremtraederi >Trons
segran, har den sin Ejendommelighed i felgende
Laerdomme: 1) Ved troende Hengivelse til Krl-
stus kan et Menneske allerede her i Livet naa
en saa fuldkommen Hellighed, at selve Natur-
fordaervelsen er belt udryddet af hans Va^en.
Man indrommer dog, at >ikke alle, som have
felt den himmelske Kaldelse i deres Sjael og
faact Forvisning om Syndernes Forladelsec,

allerede have opnaaet denne hejere Helligheds-
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grid. 2) Troshelbredelse : Jesus er en Frelser

ogsaa for Legemet. 3) Deo ferste Opstandelse

er ncrforestaaende, en Himmelfartsdag forBru-

den, Kristi Menighed, da pludselig >alle fromme,
helhjertede Gads Bern skulle forsvinde fra Jor-

den< og med forvandlede Legeroer bortrykkes

for at made Jesus i Luften. Derefter kommer
Antikrist. Naar denne er i Fterd med at ud-

rydde alle tilbageverende Kristne sarat Joderne,

skal Kristus komme; >hans Fodder skulle staa

paa01jebjerget«, nan skal besejre sine Fjender
og derefter holde Dom over de paa Jorden
levende Folk (Mt 25). Satan bindes, og Kristus

hersker med de bellige i 1000 Aar. Jerusalem
og Israel skulle vere Midtpunkterne i bans
Rige. Derefter loses Satan atter og forforer

mange til at angribe Guds Jerusalem; de for-

tcres af lid fra Himlen, hvorpaa folger Dommen
over alle dode og siden »Evighedens uendelige

Dag<. O. A.
HelgenbiUeder, se Billeder (I, 31 If.).

Helgener og Uelgendyrkelse. Det var allerede

i 2. Aarh. Skik at vise de afdede kr. Martyrer
stor jEre. I Smyrna-Menighedens Brev om
Polykarps Martyrdod siges der, at han stadig

mindes (jivtiftoviifmi), at Menigheden samles
med Fryd og Glede ved bans Grav, og at man
holdt bans Ben for dyrebarere end Guld og
Kdle Stene. Men der gores i det nevnte Brev
tiilige en bestemt Adskillelse imellem >Til-

bedelsen< af Kristus, Guds Son, og Kerligheden
til bans Disciple og Efterlignere. Allerede Lu-
kian spottede den iErefrygt, som de Kr. viste

Martyrerne, medens de endnu vare i Live, og i

den deciske Forfelgelse (o. 300) here vi om en
Kvinde ved Navn Lucilla, der, for bun drak
af Nadverkalken, plejede at kysse en Martyr-
relikvie. De 40 Ridderes Testamente (se S. 145)

indebolder en Opfordring til disse Martyrers
Medkr. om at sorge for, at deres Ben ikke blive

adspredte, men jordede paa £t Sted, og der
loves Lon for Opfyldelsen af dette 0nske i

Henhold til den Lon, Maria fik, da hnn forst

saa den opstandne Frelser. Basilios, Afrem
Syrer og mange andre Fredre fra K.s forskel-

lige Egne medtes ogsaa i en Lovprisning af

Martyriets Helte. Den gl. hedenske Kultus af

de dode gik igen i K.s Helgendyrkelse, de he-
denske parentalia kom op i Maaltiderne paa
Martyrgravene (jvfr. Th. Trelde, Das Heiden-
tnm in der rom. K. I—IV, Gotba 1889—91), og
mange Gange levede ogsaa hedenske Myter op
i de kr. Legender (jvfr. >Den hi. Pelagia, en
Legende fra 01dk.«, overs, af Fr. Nielsen, Kbhvn
1884). K.s Lerere kappedes om at prise Mar-
tyrernes jordiske Levninger. Asketerne indtog

Martyrernes Plads, da Martyriet ikke ltenger

var nedvendigt, og K.s Prsedikanter talte i haje

Toner om Askesens Helte. Ved Martyrernes og
Asketernes Grave skete der Underverker, og
mange troede, at de afdede hellige Mend og
Kvinder ikke vare bundne af Rummet. Kejser
Julian spottede de Kr., fordi de i Stedet for

Gnderne dyrkede >elendige Mennesken, ogEv-
nomios (I, 825) og Vigilantius (se d. Art.) an-
peb den voksende Overtro paa H., der forte

U, at man bar H.levninger som Amuletter.
S«lv Augustin maatte advare mod Overdrivelsen
*f iErefrygten for >dode Mennesker«, men han
fandt det dog i sin Orden, at man ikke

bad for H.ne, men anbefalede sig til deres
Forbon.
Det 2. Koncilium i Nikea (787) fastslog den

Adskillelse imellem H.dyrkelse (latfttla, coi-

tus lalrict) og iErefrygt for H. (nQoaxvytjtttt,

culm* dulia), som baade den ostl. og den vest!.

K. siden bar fastholdt ved at gore Skel imellem
callus supremus abtolutus, der kun tilkommer
Gud, og cultus inferior relatiout, der tilkommer
H. Karl d. st var ingen Ven af iErefrygten
for H.ne og en Modstander af nye H.s God-
kendelse, og Mend som Claudius af Torino (I,

517) og Agobard af Lyon (I, 38) angreb ogsaa
H.dyrkelsen i deres Samtid som en Krenkelse
af den Dyrkelse, der alene tilkom Gud. Men
i Middelalderen voksede iErefrygten for de hi.

Mend og Kvinder, og den kirkl. Dogmatiks
Adskillelse mellem latria og dulia, der ogsaa
hevdedes af Peter Lombarder, Thomas og de
andre Skolastikere, blev ikke overboldt i den
kirkl. Praksis. Derfor folte Wyclif sig tilskyndet

til at advare mod en Henvendelse til H., der
kunde tjene til at svekke Kerligheden til Kristus,

og Nikolaj fra Clemanges (I, 520) formanede
til ikke at glemme Skriften over Legenderne
og Kristus-Festerne over Helgendagene. Men
netop i Slutn. af Middelalderen ogedes H.nes
Tal sterkt, navnlig med St Anna (se I, 95), der
blev det 15. Aarh.s Modehelgen.

Ref. afviste enhver Paakaldelse af H. og vilde

kun taale en Efterligning af deres fromme
Levned (Conf. Aug. Art. 21), og den saa i den
overdrevne iErefrygt for de hi. Mend og Kvinder
en utilborlig og fordervelig Fordunkling af Kristi

Gerning og hans Fortjeneste (Apologien), og i

den store Katekisme og andensteds viste Luther,

at H.dyrkelsen var vokset op af en hedensk Rod.
Trienter-Konciliet nojes med, i Modsetning til

Ref.s Kritik, spagferdigt at hevde, at Paakald-
elsen af H. er >god og nyttigc ; men tiilige

stempler Konciliet det som en Ugudelighed at

negte, at de hi. bar paakaldes, og at de bede
for Mennesker, eller at kalde det Afgudsdyrk-
else, og stridende mod Guds Ord at paakalde
dem (Sess. 25). iErefrygten for H. er, siger

Romerk., ikke nodvendig til Frelse necessitate

medii, og K. har heller ikke befalet den ne-

cessitate pratcepti. Den erer selv i sin Liturgi

H.ne og forpligter derved K.s Tjenere til ogsaa

at gore det; men den byder ikke andre Kr.,

selv om disse ere med til Gudstjenesten paa
H.dagene, positivt at ere H.ne. Martin Chem-
nitz angreb skarpt Trienter-Konclliets Lere
om H.paakaldelsen, og trods Skolastikens Ad-
skillelse mellem latria og dulia har H.dyrk-
elsen ogsaa i vore Dage mange Steder, t. E. i

Syd-Italien, vundet saa stort Raaderum, at selv

alvorlige rom. Katoliker fole sig forargede ved
at se det. Det samme maa siges om H.dyrk-
elsen i Rusland, der ligeledes er gaaet over
alle Grenser, saa at man ogsaa der kan tale

om >Polyteisme i kr. Hylster<. Se forevrigt

Art Billeder (I, 311), Helgenglorie, Kanonisa-
tion og Legender. Vejledning til at kende de
enkelte H. paa deres Attributer gives i: H. Alt,

Die Heiligenbilder (Berlin 1845); I. v. Rado-
witz, Ges. Schriften I (1852); POeiderer, Die
Attribute der Heil. (Ulm 1897) og Mrs. A. Ja-

meson, Sacred and Legendary Art I—I] (London
1896) og Legends of the Monastic Orders (Lon-
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Rom. 12, 2; 2 Kor. 4, 16; Ef. 4, 23; Kol. 3,

10), hvilket Navn udtrykker, at den nye Livs-

spire, sora er oedlagt ved Genfodelsen, efter-

haanden gennemtrsenger Mennesket i alle dets

Livsrerelser. H.processen benaevnes ogsaa med
det grteske Gerningsord dyKxCio&tu, naar dette

ikke, som saa ofte, staar om Gudsforholdets

Oprettelse (Helligelsen, f. E. 1 Kor. 6, 11), men
om den voksende Delagtiggerelse i Helligheds-

beskaffenheden: Joh. Aab. 22, 11; jvfr. 1 Thess.

5, 23; 1 Pet. 1, 15—16. Derimod drekker det

nytestl. Navneord ayntOfios ikke ganske Begrebet
H.; det betyder nemlig ikke selve Processen,

men Tilstanden: enten den at vtere »helliget<

ved Kristenlivets Begyndelse eller den Hellig-

hedstilstand, som er Frugten af den daglige

H. (se Art. Hellighed, Slutn.).

Run hvor der er sket en kr. Livsbegyndelse,

en aandelig Levendegarelse, kan der tales om
H.; det naturlige Menneskes Arbejde paa sin

saedelige Forbedring kan aldeles ikke benaevnes

med dette Navn. Men omvendt: hvor det aande-
lige Liv er fodt og er virkelig til Stcde, maa
det fremtrtede i tilsvarende Livsytringer. Kri-

stenlivets Begyndelse bestaar fra den subjektive

Side i Troen, fra den objektive i Retfserdig-

gorelsen og Genfadelsen. Hvilket af disse For-

hold man end betragter, vil det vise sig, at H.
ligger deri med en indre Nadvendighed. Troen
er at fortroste sig til Guds Naade, modtage
hans Ord og give det Plads i Hjertet; Troen
kan ikke blive til uden gennem Angeren, som
baade er Syndserkendelse og Afsky for Synden

;

dette Brad med Synden er Troens Fedsels-

maerke og kan aldrig mangle, hvor Troen i

Sandhed er til Stede. Det er en psykologisk
Umnlighed, at et Menneske kan med god Sam-
vittighed fortroste sig til den hellige Guds Kter-

lighed, naar det ved med sig selv, at det har
sluttet Fred med Synden og ikke vil vtere Guds
Medarbejder i at udrydde den. Der ligger tvaert-

imod i Forvisningen om Syndernes Forladelse

en inderlig Trang til H.: Guds syndstilgivende

Naade har en Magt som intet andet til at over-

vinde det onde i Mennesket (Rom. 6, 14 : fordi

I ikke kengere ere under Loven, men under
Naaden, skal Synden ikke lcengere herske over
Eder); thi derved bliver Gud os >en elskelig

Genstandc (objectum amabile, Apologien, S. 84),

saa at vi gribes af Taknemmelighed og Gen-
kaerlighed til ham, som har elsket os forst (1

Joh. 4, 19), og det bliver os en aandelig Trang
at gore Guds Vilje. Dette er Kristi Kaerligheds

Tvang (2 Kor. 5, 14) og Guds Naades Tugt (Tit.

2, 11). Men det Guds Ord, hvilket Mennesket
griber i Troen som sin Retfaerdiggerelses Grand,
er tillige indplantet i Menneskehjertet ved Gen-
fodelsen. Det er Guds Ords Art at vokse lige-

som Seedekornet, hvor det finder en modtagelig
Jordbund, og at omdanne det indre Menneske;
Ordet, som stiller det saedelige Krav, giver til-

lige Kraften til at opfylde det. Den nye Livs-

spire, der ved Genfodelsen er indplantet, er i

sig selv Begyndelsen til et nyt Menneske (Ef.

4, 24), som staar i fodt Modssetning til et Liv
i Synden (1 Joh. 3, 9). Hvad der er sket med
os i Daaben, indeholder, at vi ere dode med
Kristus i Forhold til Synden og opstandne med
ham til at vandre i et nyt Levned (Rom. 6, 3— 11).

Derfor er Guds Bud om H. (1 Thess. 4, 3;

1 Pet. 1, 15—16) ikke en udvortes Lov, men
Udtrykket for det nye Livs iboende Vassen,

Guds Boras aandelige og frivillige Trang. Hji
indre Nadvendighed i ethvert Kristenliv, hvilken
Skriften saa klart haevder, er gjort gieldende

med Kraft i vort luth. K.samfund fra Begynd-
elsen. Luther selv har indskterpet det utallige

Gange, ingen Steds vel fyldigere end i sin For-
tale til Romerbrevet af 1522 (Erl. Udg. 63,

124—26); og vore gamle Dogmatikere talte om
Troens dobbelte Kraft: til at modtage Guds
Naade (vis receptiva) og til at frembringe et

helligt Levned (vis operativa). tFides sola er
ikke solitaria*; thi gode Gerninger, >den ny
Lydighed«, er dens uudeblivelige Frugt. Derfor
er det ganske uberettiget, naar Romerkirken
bebrejder os, at vor Laere om Retfserdiggarelsen

af Troen skulde svtekke Iveren for H. og fore

til Miskendelse af dens Nadvendighed. I den
Grad er det >en falsk Beskyldning, at vi ikke
ltere noget om gode Gerninger, at vi tvaertlmod
ikke blot kraeve dem, men ogsaa vise, hvor-
ledes de kunne gares< (Apologien, S. 85). Der-
som hin levende Grundvold for H. ikke er-

kendes og fremhteves, da forvandles H. selv

fra at vaere den hele kr. Personligheds Vsekst
til at blive en Sum af enkelte Gerninger; Kristen-
livet mister den evang. Friheds Praeg og lsegges

under Lovens Aag. Romerkirken er nedsunken
i denne Misvisning, fordi den mangier det lev-

ende Trosbegreb; da den i Troen kun ser den
lydige Antagelse af K.s Laere, ikke Hjertets
Grebethed af Guds Kserlighed, kan den bverken
hrevde Troens receptive Kraft sora Retfterdig-

gerelsens eneste Betingelse eller dens produk-
tive Kraft som den levende Kilde til H. I Mod-
saetning hertil maatte Ref., for at bringe Klar-
hed over Frelsesvejen, baade forbinde og ad-
skille Retfserdiggarelsen og H. paa rette Maade.

I den organiske Sammenhaeng, vi have paa-
vist mellem Kristenlivets Begyndelse og dets
Udvikling, er H.s Indhold allerede givet; det
er kun Livets almiudelige Lov, at Vaekstens
Art er bestemt af det Anlteg, som er til Stede
ved Fedselen. Livsudviklingen maa fra den
negative Side vaere et daglig fortsat Brud
med Synden: en Bekendelse af den (Mt. 6, 12;
1 Joh. 1, 9), en Afdaen fra den, en Aflteggelse

af det gamle Menneske, en stadig Krig mod
vore syndige Tilbejeligheder, saa at vi ikke
give Ukrudtet i vort Indre Raaderum; ved
denne daglige Forsagelse, som er Hjertets Bort-
vendelse fra og Kamp mod Synden, vserne og
frede vi om det indplantede Guds Ord, saa at
det kan komme til at udfolde sin Kraft: Mt.
16, 24f.; Rom. 6, 6; 8, 13; Ef. 4, 22; Kol. 3,

5. 8; 1 Pet. 2, 11. Men Haand i Haand med
denne negative Side (mortiflcatio) gaar den
positive (vivificatio) : at vi daglig modtage
det indplantede Ord, hvorved vi ere genfedte
(Jak. 1, 21), at hans Ord bliver i os og vi i

det (Joh. 15, 7; 8, 31); saaledes vokser vort
Sind mere og mere sammen med Guds Ord;
vi styrkes i vor Tillid til, at hans Ord staar
evig fast og altid har Ret, saa at vi mere og
mere overgive os til det i alle Ting. Troen og
Haabet vokser (2 Kor. 10, 15; Kol. 1, 23; 2
Thess. 1, 3); og Kaerligheden til Gud «g Men-
nesker, som er Lovens Opfyldelse (Mt. 22, 37
—40; Rom. 13, 9—10; Kol. 3, 14), vokser i

Digitized byGoogle



Helliggorelse. 385

den frivlllige Lydighed mod Gads Vilje (Ef. 3,

18; Fil. 1, 9; 1 Thess. 3, 12). Saaledes faar

Gads Aand mere og mere Herredommet 1 os

og kommer til at virke som den stadige aande-
lige Livskllde (Rom. 8, 9. 14; Ef. 4,30; 2 Tim.
1, 14); Jesus Kristus tager i bestandig dybere
og rigere Betydning Bolig i Hjerterne (Job. 15,

5; Rom. 8, 10; Gal. 2, 20; Ef. 3, 17), i For-

ening med Faderen selv (Job. 14, 23). Paa denne
Maade er Livet en daglig Iferelse af Kristus,

(Rom. 13, 14), en Iferelse af det nye Menneske,
som er et med vor gudbilledlige Bestemmelse
(Ef. 4, 24), en Fornyelse af det indvortes Men-
neske (2 Kor. 4, 16; Ef. 3, 16). Denne positive

Fornyelse skal vise sig i, at den gennemtrsenger
hele Mennesket, baade Viljen, Erkendelsen og
Felelsen. Viljen bliver fast i sit Forsaet om at

blive ved Herren (Ap. G. 11, 23), saa at der
kan udvikle sig faste og sterke kristne Per-

sonligheder (1 Kor. 15, 58; 16, 13; Ef. 6, 10—17;
Kol. 1, 11). Erkendelsen vokser i indtrseng-

ende Forstaaelse af den Sandhed, hvori der
leves; den fremadskridende aandelige Oplys-
ning svarer til Alvoren i Troens daglige Til-

egnelse (Rom. 12, 2; Ef. 1, 17—18; 4, 13—14;
Kol. 1, 9; 2, 2—3; 2 Pet. 3, 18). Felelsen hviler

i Troens Forvisning med Fred, Glrede og Fri-

modighed (Mt. 11, 28—29; Job. 16, 22. 33;
Hebr. 3, 6). — Da H. altsaa sammenfatter baade
det negative og det positive (Rom. 12, 1—2;
13, 12. 14; 2 Kor. 7, 1; Tit. 2, 12—13; Jak.

1, 21; 1 Pet 2, 1—2) og er den daglige Fort-
sarttelse af den Bevxgelse, som er begyndt med
Omvendelsen, kan den med Rette siges at inde-
holde en daglig Omvendelse (conoersio ttanlis,

quatidiana, jvfr. Luthers Forklaring til det 4.

Spargsmaal under Daaben i den lille Katekis-
mus), ikke i den Betydning, at der hver Dag
skulde begyndes forfra, ligesorn paa bar Bund,
men saaledes, at Omvendelsens Sindelag be-
standig bliver grundigere og mere omfattende,
baade fordyber og udvider sig.

Denne H. er ikke en abstrakt Selvforarbejd-
else, en blot indadvendt Bevcegelse, der gaar
sin Gang udenfor og ved Siden af vort Arbejdc
1 de Livs- og Samfundsforhold, hvori vi ere
stillcde. I saa Fald vilde vort personlige H.sliv

have desto gunstigere Vilkaar, jo mere vi kunde
nnddrage os det jordiske Kalds Krav. Saaledes
er Forboldet opfattet i den rom. Munkemoral
og tildels i Pietismen, der ser med Mistsenk-
somlied paa de mangfoldige >verdslige< Livs-

opgaver og kun lever i dem som uundgaaelige,
med det ene Formaal : at holde sig ren og ube-
smittet af dem. Men dette er en skiebnesvanger
Misforstaaelse af H.ns Opgave. Alt hvad Gud
bar nedlagt i Skabningen som AnUeg fra Be-
gyodelsen, er Mennesket sat til at forarbejde
i nans Aand og give bam tilbage saaledes, at
det kan tjene til hans Forherligelse. Derfor
kan der leves med god Samvittighed i ethvert
fedeligt Livskald, og ethvert saadant maa tages

»m en hellig Opgave, der herer med til »Guds
gode Ordninger<, og hvorigennem han vil dyrkes
»f os (Augsb. Bek. Art. 16). Dette er Skriftens

gennemgaaende Betragtuing (Joh. 17, 15; Rom.
U, 14; Ef. 6, 5—7; 1 Tim. 4, 3—5). Disse Livs-
forhold ere tillige de bedst skikkede til, at vi

derigennem kunne forarbejde vor egen aande-
lige Personlighed ; thi de frembyde uudtomme-

Kirke-Leksikon for Norden. II.

lige Anledninger til at indeve os i Gudsfbr-
holdet og alle kr. Dyder; just i den tro Ud-
ferelse af det jordiske Livskald og 1 Veksel-
virkningen med det os omgivende Samfund have
vi den rigeligste Lejlighed til at overvinde
vore syndige Tilbejeligheder, opdrages til Kan*-

lighed til Gud og Mennesker og vokse i Lydig-
hed mod Guds Vi|je. Kun saaledes faar H.s-

livet baade den rette Sundbed og det rette Om-
fang, frigeres fra Karakteren af det vilkaarlige

og selwalgte (i&iko&Qqaxtta, Kol. 2, 23) og holder
sig i de os af Gud anviste Baner.

Midlerne for H.s Vsekst ere ferst og frem-
mest de af Herren indstiftede Naademidler:
Guds Ord og Sakramenterne; Daaben er H.s

Grundlag, paa hvilket der daglig maa leves, og
Nadveren er Guds Berns faelles Nseringsmaaltid.

Dertil maa fojes Samfuudslivet med Guds Menig-
hed, hvor den ene stetter og beriger den anden
ved sine Gaver, sin Erfaring og sit Arbejde
(Ef. 3, 18); knn derved bodes der paa den
enkeltes Begrsensning og Ensidighed med den
deri liggende Fristelse til Usundhed. Men i

videre Betydning ere alle vort Livs Forhold
og Tilskikkelser sendte os, for at de skulle

vsere lige saa mange fremmende Midler for

Personlighedens Vsekst (Hebr. 12, 4—11; 1 Pet.

1, 6—7). Skulle alle disse Midler naa deres
Hensigt, da maa der vaages og bedes (Mt. 26,

41; Mk. 13, 33; Kol. 4, 2). Enhver maa daglig

give Agt paa sig selv, at det gamle Menneske
ikke skal faa sin Vilje (Lk. 21, 36; 1 Kor. 10,

12; 16, 13; Gal 5, 17); og der maa daglig

bedes om Guds besktermende og styrkende Kraft

(Luk. 11, 2—13; Ef. 3, 16; Fil. 1, 6; 1 Pet. 5,

10). Til Aarvaagenhed og Ben stutter sig Mang-
foldigheden af de asketiske Midler, hvis Brug
nuancerer sig efter den individuelle Trang (se

Art. Askese); om disse sidste gselder det, at de
kun maa betragtes som Hjslpemidler for H.,

ikke trade i Stedet for denne selv; thi det,

hvorpaa det i H. kommer an, er selve den nye,

hellige Personligheds Vsekst, ikke de Ovelser,

den bruger for at fremme sin Udvikling. Romer-
kirkens Moral lider her af den Misvisning, at

den ser de forskellige asketiske Ovelser som
Formaal i sig selv, som fortjenstlige Gerninger;

derimod er det den skriftmaessige og protest

Lsere, at Midlerne for vor Personligheds Op-
dragelse ikke skulle seges i Ydelser eller Plager,

som vi selv paal.-egge os (Kol. 2, 23), men i det
som Herren selv bar anvist os i sit Ord og i

vore Livsforhold.

Saaledes bliver H. paa en Gang en Vsekst
og en Kamp: en Selvudfoldelse af det i Men-
nesket indplantede Ords frelsende, rensende og

styrkende Kraft (Mk. 4, 26—29; Mt. 13, 31 f.;

Ap. G. 20, 32; 1 Pet. 2, 2) og et Arbejde af Men-
nesket paa at fremhjselpe denne Vsekst (2 Kor.

7, 1; Hebr. 12, 1; Jak. 4, 8; 2 Pet. 1,10; 1 Joh.

3, 3; Jud. 20—21). Vi ere den Jordbund, i

hvilken Guds Riges Ord er saaet og vokser

(Mt. 13, 3—9; 1 Kor. 3,9), og vi maa arbejde

paa vor Saliggerelse med Frygt og Baeven

(Fil. 2, 12), og stride Troens Strid (1 Tim. 6, 11

—12; 2 Tim. 2,3—6). Kampens Alvor og An-
spsendelse er raalet os for Ojne (1 Kor. 9, 25

—27; Ef. 6, 10—17; Fil. 3, 13— 14). Dette maa
fastholdes mod al Kvietisme, som i vore Dage
srerlig fremtrseder i Syndfrihedslteren, der vil

25
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ssette et svsermerisk Falclsesdremmcri i Stedet

for den ksempende Vilje. H.s Fremskriden er

betinget af en uophorlig inderlig Samvirken
mellem Guds Kraft og Menneskets Vilje. Lige-

som der i Naturens Verden er den Forskel

mellem Skabelse og Opholdelse, at Gud i Skab-
elsen er enevirkende, men i Opholdelsen sam-
virkende med det skabte, saaledes er der den
samrae Forskel mellem Genfodelsen og H.n.

Ligesom alt det skabte medvirkcr til sin Op-
holdelse ved at sage sig sin Nrering og ved at

vserge sit Liv, paa samme Tid som det ikke
ved egen Kraft kan opholde sit Liv noget 0je-

blik, saaledes skal ogsaa det i Genfodelsen skabte

nye Menneske vsere Subjektet i sin Udvikling;

ellers blev det ingen Personlighedsproces. Men
Forboldet mellem de samvirkende Faktorer er

det, at al Kraft stammer fra Gud (1 Kor. 3, 7

;

4, 7 ; 2 Kor. 3, 5), saa at Menneskets Medvirken
bestaar i at tilegne sig og bruge den en
Gang sksenkede Kraft (Fil. 2, 12—13) og derved
vsere skikket til bestandig at modtage mere (Mt.

25, 29).

Det rigeste Udtryk for den aandelige Udrust-

ning, hvormed H. foregaar, er N. T.s Betegnelse

af de Kristne som et aandeligt Prsestedorame

(1 Pet. 2, 5. 9; Job. Aab. 1, 6; Rom. 12, 1)

o: som et Folk, hvis samtlige Medlemmer have
umiddelbar Adgang til Gud. Heri er nega-

tivt indeholdt, at de i deres Livsforelse ikke
kunne vrere underlagte menneskelige Midleres

Formynderskab, men at de ere frigjorte til den
Modenhed og Myndighed, som horer til for at

overtage det personlige Ansvar for sit aandelige

Liv (Gal. 4, 1—6). Et kirkeligt Embedes For-

mynderskab og Skriftestolens Herredomme over

de enkeltes H.sliv er en Krsenkelse af Kristen-

livets Kaar. Positivt indeholder det umiddel-
bare Gudsforhold, at Guds og Menneskets Aand
modes uden uaandelige Skranker, d. e. at Guds
Riges Aand og Vsescn bliver det Livselement,

som Mennesket bar indoptaget i sig, og hvori

det er hjemme, saaledes at idet Mennesket
virker ud af sin indre Drift, virker det ud af

en Bevidsthed, som bar optaget Guds Riges

Tanker, og ud af en Vilje, som bar gjort Guds
Vilje til sin (1 Kor. 2, 10—16; Hebr. 8, 10—11

;

1 Joh. 2, 20. 27; Rom. 12, 2). Derved bliver

H.n et Liv i indre Frihed, ikke under en ud-
vortes Lovs Bud (Gal. 5, 18), men ikke desto

mindre i ubetinget Lydighcd mod Guds Vilje, lige

langt fra Lovtraldom og Lovleshed. Guds Vilje

behersker os indenfra som Frihedens fuld-

komne Lov (Jak. 1, 25). Dette udelukker ikke,

at vi under den jordiske Udvikling paa mange
Maader tnenge til at staa under Lovens Norm og
Pligtens Tugt (Lovens saakaldtc >tredje Brug<),

paa Grand af, at baade vor Erkendelse og vor
Kaerlighed er mangelfuld ; men dette er ikke
det principielle og blivende; det horer tvsert-

imod til det, som trader mere og mere tilbage;

thi Personlighedens kristelige Vaekst gaar i den
Retning, at Menneskets Vilje i bestandig storre

Dybde og Udstrsekning gaar sammen med Guds.
Denne Erkendelse, at Friheden er det princi-

pielle Forhold, erganske tilsloret i Romcrkirken

;

og selv i den ref. Kirkeafdeling er den mindre
klart fremtrsedende end i den luth. Med Fri-

hedskarakteren er ogsaa Individualitetens Be-
rettigelse givet i den enkeltes Helliggorclscsliv;

thi al Virksomhed, som udspringer af Person-
lighedens indre Kilde, er individuelt praeget.

Guds Riges Gerninger blive da ikke en forskels-

los Gentagelse, men dets Vsesen afspejler sig

med ny Rigdom i enhver af sine Tjenere.

Maalet for Helliggerelsen er Syndfrihed, en
Tilstand, hvori den sidste Rest af den gamle
Adams Vsesen, enhver Form af syndige Rerelser
er udryddet. Men det ligger i Menneskeslaegtens
Vilkaar, at en saadan Tilstand ikke opnaas her
i Jordelivet (Augsb. Bek. Art. XII); thi i de
genfodte er Syndens Magt vel brudt, men ikke
derfor udryddet. Arvesynden bor 1 os, baade
i vor Aand og i vort Legeme. Saakenge vi leve

her paa Jorden, kan og skal vor Viye mere
og mere reuses og vor kr. Erkendelse mere og
mere oplyses af Guds Aand ; men uplettet Ren-
hed og ufordunklet Klarhed naas ikke ad den
successive Udviklings Vej; forst naar gennem
Deden og Opstandeisen den Nyfedsel er sket
for al Skabningen, hvorigennem alt er blevet
nyt (Mt. 19, 28; Joh. Aab. 21, 5), da er ikke
blot Aandens Fornyelse fuldfort, men ogsaa
Legemets, som ved sine Begceringer og sin Trseg-

hed ogsaa hos de genfodte modvirker Viljens
Reuselse og paa mange Maader er Syndens stzerke

Tilhold. — I denne Retning taler ogsaa N. T.
Herren bar selv i den 5. Bon af Fadervor
hert os, at vi daglig trange til Syndsforladelse.
Jak. skriver 3, 2, at vi alle stode an i mange
Ting. Paulus udvikler (Rom. 6, 6), at vort
gamle Menneske 1 Daaben er korsfsestet med
Kristus, for at Syndens Legeme skulde blive
til intet, — hvori da ligger, at dette ikke allerede
er sket. Fil. 3, 12—14 fraliegger han sig al

Tanke om at have naaet Fuldkommenheden
og at vsere koramen ud over den daglige Kamp.
Joh. nedslaar enhver Indbildning om, at enten
han selv eller hans Lsesere skulde have naaet
Syndfriheden (1 Joh. 1,8—10); og han forud-
saetter 3, 20, at vort Hjerte kan fordomme os.

Naar han da 3, 6. 9 siger, at >hver den, som
er fodt af Gud, synder ikke, fordi Guds S*ed
bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi
han er fodt af Gud<, saa kan han ikke dertned
ville modsige hine klare Udtalelser; han be-
naegter ikke, at den genfodte begaar Synder i

det enkelte, men Talen er om at tjene Synden,
at give sin Vilje hen i Synden (det er den
skarpe Modsaetning mellem Guds og Djsvelens.
Born, som behersker Sammenhaengen V. 8— 10);
dette er umuligt for dem, som ere fodte af Gud

;

thi i dem er den syndige Retning som Hel-
hed brudt. Naar Mennesker indbilde sig at
have naaet Syndfrihed, viser det tilbage til en
slap Syndsbevidsthed og en mangelfuld Selv-
provelse : man lever i en Fantasiverden i Stedet
for i Livets alvorlige Virkelighed. Den sunde
Erfaring er tvsertimod den, at jo mere et Men-
neske gaar frem i Hellighed, desmere flnt-

maerkende bliver det for enhver Beroring med
Synden, saa at Syndsbevidstheden saa langt
fra bliver mindre, at den tvsertimod bliver
dybere og intensivere. Apostlen Paulus er i

den Henseende et talende Vidne: i de 3 Breve,
hvori han starkest udtaler sin Syndsbevidst-
hed, er Udtrykket for hver Gang stigende, —
forst: jeg er denringeste afApostlene (1 Kor.
15, 9), derefter: den ringeste af alle h el lige
(Ef. 3, 8), endelig: den storste af alle Syndere
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(1 Tim. 1, 15). — Den normale Udvikling af

H. vilde vsere det nye Menneskes rolige Vsekst,

medens det garale Menneske mere og mere
tnengtes tilbage. Men selv i en saadan Ud-
vikling, som den kan Uenkes hos johanneiske
Naturer, vil ingen Dag vcere saaledes fri for

Synd, at der ikke skulde trtenges til Synds-
forladelse. Hen-en har selv sagt os dette i

den 5. Ben og derved forvisset os cm, at Til-

givelsen staar os aaben i Kraft af den en Gang
givne Barneret, — naar vi kun bede i oprigtig

Anger (conversio stantis), ikke som de, der ville

fremture i Synden og synde videre paa Naaden,
men som de, hvis inderste Vilje hader og af-

skyr Synden. — Men H.slivet kender ogsaa
Forstyrrelser og Abnormiteter i sin Ud-
vikling, navnlig Anfsgtelser og Fald. Den an-
fuegtede tvivler ikke om Evangeliets Sandhed
og om Guds Naade mod Syndere i Almindellg-

hed; men ban overveeldes saaledes af sin Synds-
bevidsthed, at han tvivler, om nan har Del i

Naaden. Ltegemidlet er her Henblikket til Guds
Forjaettelsers Urokkelighed : at bans Naades Til-

sagn til liver enkelt baade i Ordet og sserligt i

Sakramenterne staar fast fra hans Side, saa at

ingen Magt formaar at rive os ud af hans Haand
(Joh. 10, 29), men alene vor egen Forkastelse

af Naaden kan forhindre vor Frelse. Hos os
selv kraeves der kun det at holde fast ved hans
Forjaettelse {inopivHv) i oprigtig Syndserkend-
else og Naadestrang. Netop fordi Troens Fred
ikke hviler paa vor egcn Fuldkommenhed, men
udelukkende paa Guds Naade, der forbarmer
sig over de uvserdige, horer Frelsesvisheden
med til det normale Kristenliv (Rom. 8, 16.

33—39; Fil. 4, 7). — Af en anden Art ere de
Forstyrrelser, som bestaa i Fald. Medens Synder
ere uundgaaelige i den genfodtes Liv her paa
Jorden, gselder dette ikke om Fald. Thi ikke

enhver Synd bar kaldes Fald, men kun saa-

danne Synder, som gribe dybt ind i det indre

Liv, saa at de enten ophreve eller i det mindste
true Naadestanden. I denne Betydning skelner

man fra seldgammel Tid i Kirken mellem stantes

(de staaende) og lapsi (de faldne), i Tilslutning

til 1 Kor. 10, 12. Ligesom et Menneske kan
omkomme enten pludseligt eller ved langsom
Hensygnen, saaledes kunne disse Fald enten

vsere enkelte, i det aandelige Livs Midtpunkt
indgribende Katastrofer, f. E. Davids Synd med
Batseba, Peters Fornaegtelse, eller en successiv

Hendeen ved, at man plejer et Sind, der under-

graver Troslivet, saasom Uforsonlighed (Mt. 18,

35), Tvivl(Jak. 1,6—8), aandelig Slappelse (Joh.

Aab. 2, 4—5; 3, 1. 15—17), Verdslighed (Rom.

8, 13; Ef. 5, 5). Skal Gudsforholdet genop-

rettes, da maa der foregaa en ny Opvoekkelse

(Job. Aab. 3, 2)og en derefter felgende Omvendelse
(conversio lapsorum) hvor der maa begyndes
forfra med en grundig Fornyelse af den ferste

Omvendelses Alvor (Luk. 22, 32; Joh. Aab. 2,

5; 3, 3. 18—19). Faldets Hejdepunkt er det

ligefremme Frafald fra Troen, som endnu
kan vsere opretteligt, fordi Omvendelse endnu
er mnlig (1 Tim. 1, 19—20; vi kunne tasnke

paa mange af de barnedebte), men som ogsaa

kan vsere uopretteligt (Hebr. 6, 6 ; 10, 26), fordi

Mennesket har forhaerdet sig saaledes, at det

ikke mere kan angre og tro. Det er en falsk

og upsykologisk Paastand, at de genfodte ikke

skulle kunne begaa det uoprettelige Frafald;
den er kun gjort gaeldende enten ud fra en
abstrakt Pnedestinationsloere, der ser udeluk-
kende paa Guds Virksomhed ved Mskets Frelse,

eller ud fra Betragtningen af Frelsen som en
ufri Naturproces; herimod gselder, at der ogsaa
er en foranderlig Faktor medvirkende, nemlig
Menneskets Vilje : kun naar denne holder fast

ved Guds Naade, er Frelsen mulig. — Mod
Faldets og Frafaldets Fare (1 Kor. 9, 24—27

;

1 Pet. 1, 17) fortroste vi os, under Bevidstheden
om vor egen Skrobelighed, til Guds >opholdende
Naade< (gratia conscroans), til hans faderlige

Trofasthed, som med Almagts Kraft bevarer
alle dem, der ville lade sig frelse (1 Kor. 10, 13

;

1 Pet. 1, 5), og som giver de oprigtige ogydmyge
Naade (1 Pet. 5, 5). P. M.

Hellighed er et af de fremtrsedende relig.

Hovedbegreber, som i den hi. Skr. bar en meget
omfattende Anvendelse.
Guds H. er hans Fastholdelse af sitVaesens

Ukrsenkelighed (I, 725), hans absolute Modsset-
ning til Synd og Ufuldkommenhed. H.n vil

sige, at han er absolut adskilt fra alt, hvad der
strider mod hans Vaesen ; den er det stserkeste

Udtryk for hans Ophojethed over og Forskel
fra Verden. I G. T. indbefatter Guds H. baade
hans etiske og fysiske Fuldkommenhed; i N.
T., hvor Begreberne komme til klarere Ud-
sondring, indskraenkes den til hans etiske Vsesen.

NaarOrdet >hellig< derefterbrugesom skabte
Personer eller Ting, har det den tilsvarende
Betydning: udsondret fra Verden ogind-
viet tilGud, udtaget af Forbindelsen med det
verdslige og profane og sat i Forhold til Gud ;

aytos modssettes xotvoq. Dette faellcs H.sbegreb
forekommer atter i to Betydninger, af hvilke
den ene kan kaldes den objektive, relig., den
anden den subjektive, etiske.

I den ferste Betydning staar det om den Ud-
sondring og Indvielse, som Gud en Gang for

alle foretager med en Skabning, idet han stiller

den i Forhold til sig (>helliger« den). Men denne
Handling har naturligvis en forskellig Fylde
baade efter det forskellige historiske Aaben-
baringstrin og de forskellige Objekter, paa hvilke

den foregaar. I G. T. kaldes Israels Folk helligt

(2 Mos. 19, 6; 5 Mos. 7, 6), fordi Gud havde
udtaget det til sin Ejendom blandt alle Folke-
slag og sluttet sin Pagt med det; ligeledes

Prsesterne, Sabbatsdagen, Templet og dets Gen-
stande, overhovedet alt, hvad der var udskilt
til at tilhore og tjene ham. Men under den
gl. Pagt var den helligende Kraft endnu kun
Guds udvortes Befaling, forbunden med sym-
bolske Handlinger. Under den nye Pagt der-

imod leve vi i Aandens Rige. Dog vil der ogsaa
i N. T. ifelge Sagens Natur kunne paavises en
stor Skala i H.spraedikatets Indholdsfylde efter

Objekternes Modtagelighed. Der tales om hellige

Ting: Templet som det hi. Sted (Ap. G. 6, 13;
Hebr. 9, 1); Jerusalem som den hi. Stad, fordi

den havde Templet i sin Midte (Mt. 4, 5; 27,

53); det hi. Bjaerg (2 Pet. 1, 18), fordi det var
Stedet for Herrens Forklarelse; den hi. Lov
(Rom. 7, 12) som Udtryk for Guds Vilje; den hi.

Skrift (Rom. 1, 2) som indeholdende Guds Ord;
vor hi. Tro (Jud. 20) som aabenbaret af Gud;
vor hi. Kaldelse (2 Tim. 1, 9) som kommcude
fra Gud. — Om Personer bruges >hellig<
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ikke sjteldent som et Slags Embedsnavn, nemlig
om saadanne, som Gud har udsondret sig til Red-
skaber i sin Tjeneste: Apostle (Ef. 3, 5), Pro-

feter (Ap. G. 3, 21) og Jesus Kristus selv som
det i enestaaende Betydning udvalgte Redskab,
som Bserercn af Gads Frelsesraadslutning (Mk.

1, 24; Joh. 6, 69 ; Ap. G. 4, 27). — Men N. T.s

fremherskende Brug af Navnet >hellig< er, at

det anvender det om alle Guds Born for at

udtrykke det Forhold, hvori Gud har stillet

sig til dem ved at indlemme dem i sit Sara-

fund. Denne Handling, hvorved ban har ud-
sondret dem fra Verden og indviet dem til at

tilhore og tjene ham, har et uendelig rigere

Indhold end den tilsvarende Handling, som han
fuldbyrdede paa Israels Folk under den gamle
Pagt; thi hvad den Gang kun var til Stede i

Skygge og Afbildning, er nu blevet aandelig

Virkelighed. Helligclsen bestaar nu i Ophaev-

elsen af Syndens Skyld og Magt over Mennesket
og i Meddelelsen af den Hellig-Aand, d. e. den
bestaar i Retfaerdiggerelsen (Syndsforlad-

elsen) og Genfodelsen, hvilke begge skaenkes

gennem Guds Ord, sserligt i Daaben. Dette er

Forklaringen af Navnet >de helligcc, der saa
saerdeles hyppigt bruges om Guds Born i N. T.

(Ap. H. 9, 13. 32. 41; 16, 15; 26, 10; Rom. 1,

7; 8, 27; 12, 13; 1 Kor. 6, 1—2; 2 Kor. 8,

4; Ef. 1, 15; 5, 3; Fil. 4, 21; Kol. 1, 12; 3, 12;
Hebr. 6, 10 ; Joh. Aab. 5, 8): det betegner dem,
som ere retfterdiggjorte og genfedte. Helligheds-

praedikatet udtrykker altsaa den objektive Side

af Gudsforholdet : Guds Gerning imod os; der-
imod udsiger det ikke umiddelbart det subjek-

tive Trosforhold, hvorfor Betegnelsen >de tro-

ende< undertiden tilfejes ved Siden af det (Ef.

1, 1; Kol. 1, 2); dog folger det af sig selv, at

H.n ikke kan udsiges om nogen, bos hvem det
menneskelige Modtagelsesforhold mangier. I en
meget afsvaskket Betydning forekommer H.s-

praedikatet 1 Kor. 7, 14 om Born af blandede
^Egteskaber: Apostlen kalder Bornene hellige

af Fodselen, fordi den ene af deres Foraeldre

er troende; derved bar Gud paa forberedende
Maade udskilt dem fra Verden, skant de
endnu ikke have faaet Del i Guds Riges ud-
vaelgende Naademidler eller ere komne til per-

sonlig Tro.

I neje Forbindelse med denne objektive eller

relig. Betydning staar den anden, den subjek-
tive eller etiske. Efter denne er H.n den Ud-
sondring fra Verden og Indvielse til Gud, som,
paa Grundlag af hin forste Helligelse, daglig

finder Sted i Guds Berns Levned ; hellig er den,
hvis Livsferelse er den personlige Udfoldelse

af den ved Genfodelsen nedlagte nye Livsspire,

en daglig Afkcggelse af det gamle og Iforelse

af det nye Menneske. Saaledes saettes H.n som
Maalet for Guds Boms daglige Straben og som
Frugten af Guds Aands Virken i dem: 1 Pet.

1, 15—16; 1 Kor. 7, 34; Ef. 5, 27; Kol. 1,22;
Joh. Aab. 14, 12.

Ligesom Egenskabsordet hellig har denne
dobbelte Betydning (Hellighedsgaven og Hellig-
hedsmaalet), gaelder det samme ogsaa det til-

svarende Gerningsord aynituv, det staar baade
om, at Gud helliger a: udsondrer af Verden
og indvier til sig, idet Objekterne dels ere

Ting (1 Tim. 4. 5), dels Guds personlige Red-
skaber (Joh. 10, 36), dels Guds Born i Alminde-

lighed (1 Kor. 6, 11 ; Hebr. 10, 10), og om Guds
Boras Helliggorelse o: deres voksende Hellig-

hedsbeskaffenhed (1 Thess. 5, 23 ; Joh. Aab. 22,

11). — Ligeledes bruges Navneordet aytaofiis

baade om den Tilstand at vtere helliget en

Gang for alle ved Gudsforholdets Begyndelse

(2 Thess. 2, 13; 1 Pet. 1, 2) og om den Til-

stand at vaere helliggjort under Livsferelsen

(Rom. 6, 19 ; 1 Thess. 4, 4. 7 ; Hebr. 12, 14). P. If.

Hellig Skrift, se Inspiration.

Helligtrekongersfest. ' En af de asldste kr.

Fester var Epifanidagen (6. Jan.), der i Ve-

sterleden blev til H. En Del af basilidianske

Gnostikere i Alexandria (I, 233) holdt allerede i

2. Aarh. 6. Jan. (11. Tybi) en Fest til Minde
om, at iEonen Kristus i Daaben var dalet ned

over Mennesket Jesus; Klemens Alexandriner,

der omtaler denne Fest, gor det paa en saadan

Maade, at der naeppe dengang af kirkl. Kr. kan
have vaeret holdt Fest for Kristi Daab. Senere
helligholdt dog den osterl. K. 6. Jan. som
Kristi Daabsdag og >Epifanidag<, til Minde om,
at Faderrosten fra Himlen ved Daaben havde

aabenbaret Sonnens Herlighed; og denne
Fest blev, som Paaskelordag og Pinse, en af

den ostl. K.'s store Daabstider. Under Hippo-

lytos's Navn gaar der en Praediken om Epifanien

(Berl. Udg. af H.'s Veerker I, 2, 257), hvis £)gt-

hed er omstridt, og hvis Forbindelse med Epi-

fanidagen er meget usikker. I Vesten modsatte
Donatisterne sig denne Fest som en uhjemlet
osterl. Skik, men ogsaa der traengte den tilsidst

igennem alle Vegne som en Fest til Minde om
Kristi Aabenbarelse for Hedningerne (Mt 2,

1 —12), nogle Steder, som i Spanien, tillige

som et Minde om Kristi Daab. Dagens Ltese-

stykker vare Jes. 60, 1—6 og Mt. 2, 1—12; 1

England (Common Prayer Book) blev Ef. 3,

1—12 Epistel. Til Dagen havdes Festhyraner
som: Hostis Herodes impie (H. Thomissen:
Herodes, hvi frygter du saa saare?). Da man i

Middelalderen, af Hensyn til Jes. 60, 3, op-

fattede de vise fra 0sterland som Konger, og

af >Guldet, Regelsen og Myrraen< sluttede, at

de havde vaeret 3 i Tallet, fik Festen snart

Navnet H. Beda fortaeller, at de 3 Konger bed

Kaspar, Baltasar og Melkior, men andre have

andre Navne. Da man i Frederik I's Dage

(1162) i en af Milanos Kirker mente at have

fundet de hi. tre Kongers Lig, antog man ferst,

at de havde heddet: Apellius, Amerus og Da-

mascus. Frederik I skaenkede ^Erkebiskop Rai-

nald af K61n den dyre Skat, og siden den Tid bar

K61n gjort Fordring paa at eje de hi. tre Kon-
gers Relikvier. De forevlses endnu 1 Kfilns

Domkirke i H.-Kapellet. I K61n kom de gamle
Navne frem igen, og Kunstnerne fremstillede

siden Kaspar, >Kongen af Persien<, som en lys

Mand paa 60 Aar med violet Tunika og gnl

Kappe, i Fserd med at bringe Guldet. Melkior,

>Kongen af Nubien<, fremstilledes i Reglen som
en 40-aarig Mand med rodbrun Farve, ifert gal

Tunika og rod Kappe; han brlnger Regelsen,

medens Baltasar, >Kongen af Saba<, er en 20-

aarig Yngling med sort Ansigt, ifert en rod

Tunika; han bringer Myrraen. I 0sterleden

knyttedes til denne Dag en Indvielse af Vandet:
i Vesterleden gav den Anledning til mange
Folkeforlystelscr, dramatiske Fremstillingerosv.

Helmold, middelalderlig Kronikeskriver, var
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rimeligvis fedt i eller i Naerh. af Braunschweig.
Lubecks ferste Biskop, Gerold (d. 1164), der
var Kapellan hos Henrik Lave og Domherre i

Braunschweig, havde vaeret bans Laerer. Han
kom sandsynligvis tidlig til Klostret i Fal-

dera (Neumfinster), hvor han laerte Vicelin at

kende. 1155 var han med Biskop Gerold hos
Fyrst Pribislav, og maaske har han ogsaa vaeret

med denne 1 Rom. Nogle Aar efter blev han
Praest 1 Bosov, og som saadan skrev han sin

Slavekrenike (udg. af Lappenberg 1868;
overs, paa Dsk af P. Kierkegaard 1881), hvis

ferste Bog er helliget Domherrerne i Lflbeck.

Senere nsevnes han 1 et Par Dokumenter fra

Nov. 1170 og 1. Sept. 1177, det sidste Sted

som Pnest (W. Wattenbach, Deutschlands
Geschichtsquellen II s

, 305 f.).

Helms, Jacob, dsk Prest, f. 14. Marts 1824,

teol. Kand. 1848, blev 1850 Adjunkt 1 Rlbe,

1869 Spr. for Janderup-Billum i Ribe Stift,

1874 for Skjellerup-Ellinge paa Fyn. Han har
store Foryenester af Stndiet af vore Kirkebyg-

ninger. 1870 udgav han det betydningsfulde

Skrift >Ribe Domkirke«, 1894 det ikke mindre
vaerdifulde >Danske Tufstenkirker< ; 1884 skrev

han en Afhandling >Om Nerrejyllands Granit-

kirker<. Han var Medlem af den Kommission,
der stillede Forslag til Ribe Domkirkes Restau-

rering og modtog 1894 fra Kbhvns Universitet

jEresgraden som Doktor i Filosoflen.

Helmstadt. I den lille By H. i Hertugdemmet
Braunschweig oprettede Hertug Julius 15. Okt.

1576 et Universitet, som skulde komme til

at spille en ikke ringe Rolle i den protest.

K.s Historie. Ved Oprettelsen af Aeademia
Julia, som det kaldtes efter sin Stifter, med-
virkede Chemnitz og sierlig Chytraeus. Det
blev snart et Hovedsrede for den Melanchthonske,

irenisk sindede Retning indenfor den luth.

Teologi, og Konkordieformlen opnaaede ikke

her at trsenge igennem. En af de ferste, der

kastede Glans over Universitetet var den be-

remte Humanist og Discipel af Melanchthon,

Joh. Caselius (I, 483), men den humanistiske

Aandsretning fik under den luth. Ortodoksis

Herredomme onde Kaar (Kampe mellem Case-

lius og hans teol. Kollega Daniel Hofmann
om Fornuftens Forhold til Aabunbaringen). I

17. Aarh. blev H. Soedet for Synkretismen ; her
virkede Georgius Calixtus (I, 446) og Hornejus
(d. 1649) og deres Efterfelgere ; ogsaa H. Conring,

Prof, i Medicin, men tillige beremt som teol.

Forf. (d. 1681), bar Krav paa at naevnes mellem
Universitetets beremte Navne, F. U. Calixtus (d.

1701) og J. Fabricius, som imidlertid 1709
maatte afskediges paa Grand af sin altfor store

Imedekommenhed overfor Romerk. (S. 4). 1 18.

Aarh. blev den rationalistiske Aandsretning her-

skende 1 H., og sierlig Kirkehistorien blomstrede
her under Maend som J. L. Mosheim(1723—47)
og H. P. K. Henke (S. 396). Den bekendte
Rationalist W. A. Teller var 1761—67 Prof. 1

H. Imidlertid var Universitetet i H. begyndt
at trade i Skygge for det yngre Nabo-Univer-
sitet i GOttingen, og det blev ophaevet 1809
af Napoleon, som dengang var Herre i disse

Egne. 14. Marts 1810 fandt den sidste Sammen-
komst mellem Laerere og Laerlinger Sted. Uni-
versitetets Historie er endnu ikke skrevet. Ud-
maerkede Oplysninger fra Tiden indtil G. Ca-

lixtus's Ded Andes i E. L. Th. Henke >G. Calixtus

und seine Zeit< I—II, HaUe 1853—60 ; jvfr. ellers

F. Paulsen >Gesch. d. gelehrten Unterrichts< 2.

Aufl. 1896—97. J. P. B.
Heloise, se Abelard (I, 13).

Helon, Fader til Sebulons 0verste, Eliab (4

Mos. 1, 9 o. a. St.).

Helsingborg havde et Dominikanerkloster,
stiftet o. 1270. 1361 fik Valdemar Atterdag
Pavens Tilladelse til at flytte det, fordi det laa

1 Vejen for Byens Befsestning; men denne Flyt-

ning er dog maaske ikke bragt til Udforelse.

I Grevefejden var det flere Gange i Fjendevold,
og under en Kamp ved H. 1535 kastede den
lybske Anfarer Mark. Meyer Lig ind i Klostret,

hvor han blev fanget. 1537 var Konventet op-
haevet, og 1556 blev Klostret nedrevet. I et

Testamente naevnes 1307 en Graabroder 1 H.,

men et Fransiskanerkloster har der vistnok
aldrig vaeret i H. S. M. G.

Helsingfors, Finlands Hovedstad, blev an-
lagt 1550 af Gustaf Wasa ved Vanda-Aaens Ud-
lob 1 den flnske Bugt, 5 Km. fra sin nuvaerende
Plads. Medens Byen laa paa sin gamle Plads,

besegtes den af Gustaf Wasa 7. Sept. og 14.

—

30. Nov. 1555. Under sin blodige Haevnrejse

i Finland 1599 laa Hertug Karl her 3.— 19. Sept.

1599. Her aabnede Gustaf II Adolf personlig

en Landdag af Finlands Staender 22. Jan. 1616,

efter at han allerede 8.—18. Maj 1614 havde
besogt Byen. Ifelge Forordning af 1639 be-

faledes, at Byen skulde flyttes til det Sted,

hvor den nu ligger. Her hsergedes den nye
By 1654 af en Ildebrand, hvorved ogsaa dens
Stenkirke blev haardt medtagen. I den felgende

Tid holdtes 1 Helsingfors Landskabsmoderne
1657 og 1671. 1695—97 ramtes Byen af staerke

Farsoter, som vare fremkaldte af den Hungers-
ned, som da hjemsogte Finland. 1710 bort-

reves ved Pest 1185 af samtlige Byens 1800

Indbyggere. Under den store nordiske Krig
blev en stor Del af Byen, dens Kirke og alle

dens Forraad opbraendte af den sv.-flnske Krigs-

ledelse, for at det ikke skulde falde 1 den russiske

Belejringsarmes Void. Byen var derefter i Rus-
sernes Magt til Fredslutningen 1721. Guds-
tjenesten blev siden holdt i en Breddehytte.
Kun langsomt kom Byen igen til Kraefter efter

disse haarde Tider, og snart udbrod den af

saa megen Ydmygelse og Vanaere brsendemaer-

kede Krig mod Rusland 1741—43; den af sv.

og flnske Tropper sammensatte Haer nedtes

af sin elendige Ledelse til at kapitulere 23.

Aug. 1742, hvorefter Byen paany blev besat af

russisk Militaer indtil det folgende Aar. Efter

Abofreden opstod Tanken om at befaeste Byen,

og 1749 anlagdes Sveaborg paa 7 0er lige uden
for Indlobet til Byen. Her lod Gustaf HI synge
Tedeum 1 Anledning af den meget tvetydige Sejr

ved Hogland, hvorefter han stiftede Udmaerk-
elsestegnet Svserdordenens Storkors. Under
Krigen 1808 blev Byen straks i Begyndelsen af

Krigen besat af russiske Tropper, og efter at

Sveaborg var bleven beskudt i 12 Dage, kapi-

tulerede Faestningen 3. Maj 1808. Efter en s.

A. indtruffen storre Brand paabedes Byens Ora-

regulering 1811, og 27. Marts 1812 blev H.
bestemt til Finlands Hovedstad. Og faktisk

begyndte H. at blive Landets Hovedstad 1819.

1821 blev Landets overste politiske Institution,
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det kejserlige Senat, flyttet dertil fra Abo, og
efter Abos Brand 1827 ogsaa Universitetet (som
Aar 1900 i alt havde 138 Laerere og 2495 Stu-

denter, fordelte efter Hjemstedet paa 6 Afde-

linger, 5 Fakulteter, af hvilke det teol. havde
175 Studerende; der var 95 Studenter paa liver

100,000 Indbyggere). Der bar vaeret holdt Land-
dag her 1863, 67, 72, 77—78, 82, 85, 88, 91, 94,

97, 99 og 1900 med overvejende lyse, men ogsaa
i de senere Tider sorgtyngede Minder, dog altid

msegtigt indgribende ! det flnske Folks Liv.

Byens Indbyggerantal, som 1810 kun var
3530, var 1850 20,750, og 1899 fandtes der i

Byens sv.-finske luth. Menighed 88,618 Menne-
sker, deraf omtr. Halvdelen sv.talende og den
anden Halvdel finsktalende, i den luth. tyske
Menighed 774, i >Gardet<s Menighed 391, i de
episkop. Metodisters Menighed 60, i den rom.-
kat. Menighed 1253, i den jediske 459, i den
muhammedanske maaske 500. Den gr.-kat.

Menighed angaves 1897 at have 1234 Medlem-
mer, saa at Byens samtlige Indbyggerantal 1

1899 turde have vaeret 93,289. Sporgsmaalet
om den uforholdsmaessig store sv.-finske evang.-

luth. Menigheds Deling liar vteret paa Dags-
ordenen siden 1852, men er indtil videre ikke
bleven ivaerksat. Menigheden betjenes af 12
Praester: en Kyrkoherde, 3 Kapellaner, 4 Kom-
ministre og 4 Pastorsadjunkter. — Af Byens
Kirker opfertes 1826 til Interimsbrug en Trae-

kirke, som endnu benyttes. Den luth. Kirke paa
Sveaborg braendte ved Bombardementet 9.—10.

Aug. 1855. Nikolaj-Kirken paabegyndtes 1830,
men blev ferst indviet 1852 (opfert i Renaes-

sancestil). Den nye luth. Kirke i gotisk Stil

blev indviet 1891. Den tyske luth. Menighed
og den rom.-kat. Menighed have ogsaa deres
egne Kirker. Af de russiske Kirker er den
Uspenske Katedral fremtraedende ved sin smukke
Arkitektur. Endvidere maerkes i Byen det saak.

Alliancehus, den luth.-evang. Menigheds Hus
og Kapel, Stadsmissionshyddan, Sdrnas bonehus,
Hedningemissionshuset, hvor der ogsaa holdes
Missionsskole og Andes saerlige Indretninger
for kr. Kaerlighedsarbejde, samt Diakonisse-
anstalten, Hjemmet for uhelbredelig syge, de
blindes Hjem osv. — Blandt Foreninger for

Videnskab og Kunst maa nacvnes: Finska veten-
skapssocieteten (1838), Finska historiska sam-
fundet (1864 og 1875), Finska kyrkohistoriska
samfnndet (1891), Finska literatursSllskapet

(1831), Finsk-ugriska sallskapet, Fornminnes-
foreningen (1870), Svenska literatursallskapet

(1885), Pedagogiska foreningen, Finska konst-
foreningen (1846), Konstnarsgillet, Foreningen
for konstfliten i Finland (1874), Folkupplys-
ningsSUskapet (1872), Svenska folkskolans van-
ner, Finska folkskolans vanner, FangelsefBr-

eningen (1870), Finska missionssallskapet(1859),

Finska sjOmansmissionssallskapet (1875), For-
eningen for sarade och sjuke krigares vard,
Lutherska evangeliiforeningen (1893), Nykter-
hetens vanner (1853) m. fi. A. N.

Helsingius. 1) Gustaf Fredrik H., finsk

Priest, f. i Hattula 27. Sept. 1815; hans Fader,
Stabskaptajn Henrik Jacob H., tilhorte en
gammel finsk Slaegt, hvoraf der er udgaaet
en Maengde Laerere og Praester og andre Em-
bedsmaend (deriMandt Magister Georg H., f.

1662, blev Spr. i St. Michel 1679 og Prases

for det dervaerende consistoriam extraordina-

rium 1711—1713, Spr. i Borga 1722 og forste

Domprovst ssteds 1724, d. 1741). Gustaf Fre-

drik H. blev Student 1833, fill. Kand. 1838,

Mag. 1840, teol. Kand. 1843, teol. Llcentiat

1845, presteviet 1857. Efter at have gjort

Tjeneste som Skolelaerer i Wasa og som Lektor
ved Abo Gymnasium blev ban Spr. i Lojo,

hvor han dode 27. April 1886. — 1851 udgav
han en isagogisk Laerebog >Kort handledning
till den Hel. Skrifts kannedom«, der laenge

blev brugt ved Undervisningen i de flnske

Skoler. Hans »F6rs6k till framstallning af Fin-

lands kyrkohistoria< I (1855), som kun omfatter

den rom.-kat. Tid, var den eneste populaert

holdte Fremstilling af dette Emne indtil Elis

Bergroths Arbejde (I, 269) udkom. — 2) Petrus
Jonse H., f. i Helsingland 1592, studerede i

Vesteras, ved hvis Skole han blev collega,

praesteviet 1615, derefter paa Biskop Rudbeck-
ius's Foranstaltning sendt til udenlandske Uni-
versiteter, besogte saerlig Helmstadt og Wit-
tenberg, paa hvilket sidste Sted han maaske
blev Mag. Ved sin Hjemkomst 1625 blev ban
Lektor og Konrektor og kort efter Rektor for

Skolen i Vesteras, 1629 Spr. i Mora i Dalarae,

1641 i Falun. Her blev han Formand for det
Konsistorium, som Rudbeckius lod indrette i

denne By. Hos Dronning Kristina vandt han
stor Yndest ved sit Vid, som dog ofte udartede
til Platheder. End ikke hans Praedikener vare
file derfor. Han dode 23. Juni 1663. O. A.
Helsinger havde i Middelalderen 3 Tigger-

raunkeklostre: Fransiskanerkl. stiftet 1420,

Dominikanerkl. stiftet 1425 og KarmeliterkL
stiftet 1430. De havde deres forste >Huse<
udenfor Byen, og ingen af dem naaede frem
til at faa et Kloster inde i Byen. Doml-
nikanerne fik 1441 en Grund udenfor Byens
sondre Grav, hvor de opforte ct mindre Kloster.

som efter Ref. blev overladt Byen til et Ho-
spital (1536), men da det ikke var stort nok,
henlagdes det under en ny Hospitalsstiftelse,

der oprettedes af Karmeliterklostret, som over-
droges Byen 1541. Denne Stiftelse Andes i

den endnu bevarede store Klosterlevning, der,

da den opfertes, heller ikke kom til at ligge

i, men udenfor Byen, lige paa Bygraensen. Den
opfertes paa Stranden ligesom det nye Marien-
lyst. — Fransiskanerne gik 1497 ind under den
strenge Observans og indviede Tirsdag fer Mik-
kelsdag s. A. med stor Hejtidelighed Nybyg-
ninger ved H. Deres Bygningsforetagende fort-

sattes endnu efter 1505, ikke en Menneske-
alder for Ref., men disse Bygninger synes at

vaere sporlest forsvundne. Dertil skal nu be-

maerkes, at der fra Christian Ill's Tid af bar
vaeret en staaende Strid i H. om den saakaldte

Mariekirke og dens Omgang, som endte med,
at Frederik II erklaerede, at Kirken med dens
Omgang og Fratergaarden ikke herte med til

Hospitalet. Endnu skal tllfojes, at der har
vaeret en Tradition 1 H. lige ned til Frederik
V's Tid, godkendt af Resen og Langebek, som
fastholder, at den ntevnte Kirke ikke er en
Mariekirke, men en St. Pederkirke. Maerke-
ligt er det ogsaa, at den Gade, som ligger op
til Klosterlevningen og ganske beherskes af den,
ikke kaldes Mariegade, Hvidebrodregade eller

lignende, men derimod St. Annegade efter
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Fransiskanemes St. Anne Kloster, som efter de
Forudsaetninger, man for Tlden gaar nd fra,

laa langt udenfor Byen, der, hvor det gamle
Marienlyst nn Hgger. S. M. G.

Helvede, af bel-viti 3 : Hels (Dedsrigets) Straf,

er Navnet paa de fordemtes evige Pinested.

Enhver Religion, som ikke blot har ubestemte
Forestillingcr om Udedelighed, men som ogsaa

kender Tanken om en Dom efter Deden, har
i en eller anden Skikkelse Forestilling om et

H. I G. T. er det ferst i de senere Boger, at

en saadan Dom og en derefter felgende evig

Straf bryder klart frem (Dan. 12, 2). I N. T.

er Tanken derimod til Stede overalt. Den hyp-
pigste Benaevnelse er Gehenna (se S. 176); paa
andre Steder tales der om Market udenfor med
Graad og Tenders Gnidsel (Mt. 8, 12), om den
evige lid (Mt. 25, 41), hvor deres Orm ikke
der, og Ilden ikke slukkes (Mk. 9, 46—48), om
Seen, der bnender med lid og Svovl (Joh. Aab.

19,20; 20, 10), — altsammen billedlige Udtryk,
som hvert fra sin Side skulle anskueliggere

den kvalfulde Tilstand (se Art. Evige Helved-
straffe, I, 824). H. er kun Navnet paa den
Tilstand, der indtraeder for de ugudelige efter
Opstandelsen og den yderste Dom (se Art.

Dnmmedag, I, 665), hvoriraod Afgrunden, hvor-
til Daemonerne for Dommen ere henviste (Lnk.

8, 31; Apok. 9, If.; 11, 7), og de ugudelige

Menneskers Mellemtilstand mellem Deden og
Opstandelsen (Luk. 16, 23) kan betegnes som
Forstadier til H., men ikke som dette selv. P.M.
Helvede, Kristi Nedfart til, se Nedfart.

Helvedstraffe, evige, se I, 824.

Helveg. 1) Hans Friedrich H„ dsk Prtest,

f. i Bordesholm 10. Sept. 1816, gik 1 Skole i

Odense, Slcsvig og Kiel og blev Student der
1833, studerede Teol. i Erlangen under I. C.

K. Hofmann og tog 1839 i Gottorp teol. Eksamen.
1842—43 var ban Kap. paa eget An- og Til-

svar bos Fr. Hammerich i Starup-Nebel, 1846
blev ban Forstander for Rodding Hejskole, og
1848—49 var han Feltprxst. 1850 blev ban
Diakonus og siden Hovedpraest ved Vor Frue
Kirke i Haderslev, 1864 afsat af Preusserne.
Efter Afstettelsen rejste han til Kbhvn, hvor
han (1864—65) udgav det polit. Ugeblad 'Dan-
mark*. 1867 blev han Praest i Kobelev paa
Laaland, og der dede han 20. Nov. 1901. 1886
—99 var ban tillige Stiftsprovst. Han har ud-
foldet en ret betydelig Forf.virksomhed. Bl.

hans Skr. maa isaer maerkes: >Spaadommene
eller Gud i Historien. (I—III, 1855—62); >Pa-
rabel og Offer, eller Natursymbolik< (1856);

>Frimenighed og ApostelskoIe< (I—II, 1878

—

82); .Israels Aandsliv 1 HjemfaerdstideiK (1890);

•Llvstanke og Livsgerningt (1892). Fr. H. herte
til Grnndtvigs Disciple og var i sine yngre Aar
en betydelig, vsekkende Praedikant; som Forf.

var han mere dyb end klar. — 2) Ludvig Nico-
lans H., dsk Prtest, Broder til fornaevnte, fodtes
i Odense 26. April 1818, blev Student fra Odense
Skole 1835, teol. Kand. 1840. S. A. fik han Acces-
sit for en Prisopgave om et gltestl. Emne. 1843
—48 var ban Udg. af Tidsskr. >For Literatur
eg Kritik«, og deri skrev han en Afhdl. om
•Christian VI og den Tids relig. Bevaegelser«,
et Forarbejde til hans Livs Hovedvserk: >Den
dske K.s Hlst.« (I -IV 1850—70; 2. Udg. 1857
—83) Et Forsog paa at vlnde den teol. Llcen-

tiatgrad ved en Afhdl. >Om Troen og Guds
Ord< (aftrykt 1 P. C. Kierkegaard s > Forts, fra

Pedersborgi II) mislykkedes; et Haab om at
blive kaldet til Universitetet i Kristiania blev
ikke opfyldt, og da han, sammen med J. F.

Hagen (S. 325) konkurrerede om Professorposten
i Khlst ved Kbhvns Universitet, blev denne
foretrukken. 1857 blev han kaldet til Odense
som resid. Kap. ved St. Knuds Kirke og Prsest

ved Hospitalet (en Tid ogsaa ved Tugthuset).

I denne Stilling virkede han til 1883. 1879
blev han jEresdoktor i Teologien ved Kbhvns
Universitets Firehundredaarsfest. Han dede 5.

Sept 1883. Foruden hans >dske K.'s Hist.c

maa man af hans Forfatterskab naevne en Ud-
laeggelse af Korinthierbrevene (1865). Sammen
med C. J. Brandt udgav han det fortjenstfulde

Vaerk, >Den dske Psalmedigtning« (I—II 1846
—47). Efter hans Ded udkom en Samling af
hans Praedikener (1884). Han var en af Grundt-
vigs betydeligste Disciple, Ordstyrer paa det
forste Vennemede (1863) og en af dem, der
tog til Orde (i >Om Grundtvigs saere Indfald*),

da Martensen havde skrevet >TiI Forsvar mod
den saak. Grundtvigianisme«. 1849—52 var
han Redakter af >Kirkehist. Samlinger<, udg.
af >Selskabet for Danmarks Khist.«, der talte

ham blandt sine Stiftere; 1855—57 var han
Medudgiver (med C. J. Brandt) af >Dansk Kirke-
tidende«, en Tidlang ogsaa af >Nord. Maaneds-
skr. for kr. og folkelig Oplysning<. 1852 var
det ham, der ved en Artikel i >Berl. Tidende*
gav det forste Stod til Opferelsen af Johannes-
kirken paa Norrebro i Kbhvn, og 1871 var han
med til Dannelsen af > Udvalget for dsk.-amerik.

Mission*, hvis Formand han i flere Aar var.

Han tog Del i Askov-Ordinationen (se Art. C.

Appel I, 127). L. Schroder har skrevet hans
Biografl (1884).

Helvetiske Bekendclser, se Schweizerske
Bekendelser.

Helvetius, Claude Adrien, materlalistisk Fi-

losof, f. i Paris 1715, var ferst Generalforpagter,

siden Hovmester hos den fr. Dronning. Han
omgikkes meget Tidens skenne Aander og op-
traadte 1758 som Forf. med Skriftet De I'esprit,

der Aaret efter blev braendt paa Grund af

dets aabenbare Kynisme. H. maatte da forlade

Frankrig, men fandt et Fristed, ferst hos Georg
III af England, senere hos Katarina II og Fre-

derik den store. Siden vendte ban tilbage til

Paris, hvor han dede 1771. Efter hans Ded
udkom De Vhomme (1773—74). Hans samlede
Skr. ere udg. 1 7 Bd. (Zweibrucken 1784). Om
hans Filos. se H. Heffding, Den nyere Filos.'s

Hist. I, 415 f.

Helvidins, en Discipel afden arianske Biskop
Auxentius i Milano (I, 183), levede i Rom under
Biskop Damasus (o. 380) og skrev da et Skrift,

i hvilket han beksempede Tanken om, at Maria
var vedbleven at vaere Jomfru, for derved at

ramme den voksende Tilbejelighed til at leve

i ugift Stand. 384 skrev Hieronymus et Skrift

imod ham, og det er gennem dette, vi have
laert H.s Tanker at kende; hans eget Skrift er

gaaet tabt.

Helyot, Pierre (Hippolyte), fr. Franslskaner,

f. i Paris 1660, traadte 1683 ind 1 den fr.

Kongregation af regulerede Fransiskaner-Terti-

ariere af den strenge Observans (Picpus-Kon-
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gregationen). For at skrive Munkeregelernes og
Munkeordenemes Historie gjorde han lange

Rejser i Frankrig og Italien, og efter 25 Aars
Arbejde udgav han anonymt (Hist, des ordres

monastiques religieux et militaires et des con-

gregations siculiires (I—VIII, Paris 1714—19;
overs, paa Tysk I—VIII, Leipz. 1753—56), et

1 mange Henseender meget fortjenstfuldt Voerk,

der er ledsaget af Afbildninger. Han er ogsaa

Forf. til Andagtsbogen Le Chrttien mourant
(Paris 1695). Efter hans Dad (5. Jan. 1716)

fortsatte P. Bullot Udg. af bans Munkevserk.
Hcmam, horitisk SUegt i Edom (1 Mos. 36,

22), 1 1 Kron. 1, 39 kaldet Horaara (dog i LXX
Heman). L. G.

Heman. Nsevnes 1 Kong. 5, 11 [4, 31] blandt
4 beromte Vise (Tankesprogsdigtere), der over-

straaledes af Salomo, altsaa vel som en, mulig-

vis lidt seldre, samtidig af denne Israels vise

Konge. Medens i 1 Kong, kun Etan udtrykke-
lig kaldes Esrahit, henferes de i 1 Kron. 2, 6

alle 4 til Serahiternes (= Esrahiternes) ju-

dffiiske Slegt. At den i Ovcrskriften til Ps. 88

naevnte H. forer samme Tilnavn >Esrahiten«,

ser mistsenkeligt ud. Thi H. i Psalmen maa
nden Tvivl opfattes som Davids bekendte le-

vitiske Sangmester H. af Kahatidernes Ml,

hvortil Korahs Bern, som nsevnes i Overskriften,

herte (f. E. 2 Mos. 6, 18. 21). Han omtales

ved Siden af Asaf og Etan ofte i Kron. (1 Kren.

6, 18 [33]. 15, 17. 19. 16, 41. 42. 25, 1—6.
2 Kron. 5, 12. 29, 14. 35, 15) og kaldes lige-

som disse med iEresnavnet »Seer« (1 Kren. 25,

5; jvfr. 2 Kron. 35, 15). Dersom man vil fast-

holde Forskellen mellem en judaeisk og levitisk

H., maa altsaa >Esrahiten< i Ps. 88 bero paa
en Misforstaaelse. Flere ere dog trods den
genealogiske Uklarhed tilbejelige til at tsenke

paa samme H. Forekomsten ved Siden af Etan,

og den noget seldre Alder end Salomo, taler vel

til Gunst herfor. Man har endelig m. H. t. Be-

naevnelsen >Mahols Sennerc 1 Kong. 5,11 [4,31]

om (nogle af) de Vise formodet, at det gaelder

H. og Etan som b'ne mahol 3 : Dansens Bern,

sigtende til religios Dans hos Leviterne. L. G.

Hemdan, en Edomit (1 Mos. 36, 26); lasses

i 1 Kren. 1, 41 ved en Fejlskrift >Hamran<. L. G.

Hemerli, Felix, rom.-kat. Praest, er fodt i

Zurich, rimeligvis 11. Sept. 1388. 1406 kom
han til Erfurt som Student og derfra til Bo-
logna. 1412 var han i Zurich, hvor han blev

Kannik ved Grossmunster. 1. Maj 1413 opholdt

han sig, uden at have opgivet sin Praebende i Zu-

rich, paany i Erfurt for at fortsaette sine Studier,

og der blev han Baccalaureus i Retsvidenskaben.

Senere var han paa Konstanzer-Konciliet, og

0. 1421 blev han Prsest for Ursus-Stiftet i Solo-

thurn, hvor han indferte forskl. Reformer. 1423

kom han til Bologna, og der erhvervede han sig

Licentiat- og (1424) Doktorgraden i den kano-

niske Ret. Hans Doktordiplom — det aeldste,

vi have — Andes 1 Zurichs Landesmuseum.
1. Dec. 1424 var han igen i Zurich og fortsatte

Reformen af Kapttlet. Der udgav han ogsaa

flere Skrifter, der vidne om, at han delte baade
Tidens Tro og Overtro; men tillige angreb han
Prsesteskabet og Tiggermunkene, der stettede

de slette Paver. Hans Hovedskr. er Dialogen

De nobilitate, i hvilken han bektemper sin Fade-

bys Fjender, Schwyzerne, med stor Lidenskabe-

lighed. 1428 blev han Kantor i Domherre-
stiftet i Zttrich; 1429 var han tillige Kannik
ved St. Moritz i Zoflngen. 20. Jul! 1440 var
han med ved Pave Felix V's (se I, 165) Indtog
1 Solothurn, 4. Okt. 1442 ved Frederik Ill's.

H. laa stadig i Strid med de andre Korherrer
ved Grossmunster, og da han i Febr. 1454 var

i Zurich i Anledn. af denne Bys Fredslutn.

med Eidgenossenschaft, blev han taget til Fange
og fert bunden til Konstanz, hvor han ferst

sad i Slottet Gottlieben, hvor Hus havde siddet

;

senere blev han udleveret til Luzern, hvor
Fransiskanerne tog ham i Forvaring. Hans sidste

Skrift er en Dialog De religiosis proprietariis.

Han dode fer 1464; i det Aar tales der nemlig
om ham som dad. Sebastian Brant (I, 380) udgav
1497 for forste Gang de fleste af hans Skrifter

i et Foliobind og vistnok samtidig Dialogen
De nobilitate. Trienter-Konciliet satte alle hans
Skrifter paa Fortegnelsen over forbudte Beger.

Hemmet, Iver Iversen, Biskop i Ribe, fedtes

i Hemmet i Ribe Stift 1564, var i nogle Aar
paa Hveen for at hjaelpe Tyge Brahe med hans
astronomiske Beregninger, blev 1590 Rektor i

Ribe, 1596 Lektor i Teol. der og Prsest I Vester
Vcdsted. 1614 blev han Ribe Biskop. D. 6. JuH
1629. Man udgav en Almanak for 1592.

Hemming (ogsaa Henningus, Enningus), Bi-

skop i Finland 1338—1366. Fedt i Uppland,
var Kannik i Abo allerede 1329. Efter Biskop
Bengts Ded blev han enstemmigt valgt til Bi-

skop af Kapitlet i Abo, og efter at .Erkebiskop
Peder i Upsala var underrettet om Valget, blev

H. indviet til sit nye Embede. Som Biskop
virkede H. med Nidkaerhed og Fromhed for

at ordne det flnske Kirkevaeseu, haeve dets

Anseelse og udvidc dets Privilegler. 1340 stiftede

han Domprovstembedet, rimeligvis har han ogsaa
indfert Kor- og Messepraester ved Domkirken.
Celibatsloven, som allerede 1248 var bleven
anbefalet til Efterlevelse i Sverig, tillempede
H. saaledes for Abo Stifts Vedkommende, at

han 1350 anbefalede Prsesterne at sende deres

Bern bort fra deres Hjera og Menigheder. 1352
udfserdigede han ved et af de aarlige Prseste-

meder i Abo Statuter angaaende det flnske

Praesteskabs Pligter og Kirkeskikkene, paa dette

Omraade den aeldste Kirkeordning for Finland.

Det vides ogsaa, at han foretog Visitationsrejser

selv til de nordligste Dele af sit vidtstrakte

Stift. Ved Kongebrev af 1352 bestemtes, at 10

af Finlands davaerende Praesteembeder skulde
voere kongelige Kald ; alle evrige skulde besaettes

af Biskoppen. Under sin Omsorg for K.s Ret-

tigheder overfor Kongemagten udevede H. en
saa stor lndflydelse, at han endog opluevede

en kgl. Beslutning. Til den hi. Birgitta stod

han i Venskabsforhold og var paa hendes Op-
fordring rejst til Clemens VI i Avignon 1348
eller 1349 for at give denne Pave Underret-
ning om hendes Aabenbarelser. Han dode 21.

Maj 1366, og 1499 udvirkedes Pavens Tilladelse

til hans Beatification og Skrinlsegning, som dog
ferst fandt Sted 1514. Det vidtleftige Ceremo-
niel ved hans Beatification er endnu opbevaret,

og hans jordiske Levninger gemmes i Abo hi-

storiske Museum. I flnske Kalendarier for

seldre Tider Andes hans Navn for 22. Maj og
1. Okt. A. N.

Hemming, Henriksson, finsk Psalmedigter, f.
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i Masku red Abo,"naevnes som Spr. der 1587
til sin Dad 1618 eller 1620. Han var en af

de 27 Deputercde fra Abo Stifls Praesteskab,

som paa Rigsdagen i Upsala 1594 underskrev
Troskabsloftet til Kong Sigismund. Han udgav
1610—14 en efter Jakob Fenno bearbejdet flnsk

Psalmebog, hvoraf nye Oplag ndkom 1621, 1637,
1639 og 1652 efter Forf.s Dod. Paa Finsk over-

sttte ban ogsaa de af Finnen Theodoricus Petri

Rnth i Greifswald 1582 udgivne lat. Skolesange:
Put cantiones ecclesiasticce et scholattica under
Titlen »Vanhain Suomen maan Pilspain ja
Kircon eslmiesten Latinan klelised laulud aina
Suomen schouluissa veisatud< (o: gl. lat. Sange
af finske Biskopper og Kirkeforstandere, som
altid ere blevne sungne i Finlands Skoler).

Delvis nye Bearbejdelser deraf ere ndkomne
paa Finsk 1900. A. N.
Hemmingsen, Niels. Denne navnkundige

Teolog var fedt 1513 (nogle sige 1511) i Er-
rindlev paa Laaland. Hans Foraeldre rare jaevne

Benderfolk. Da hans Fader dede tidlig, hjalp

bans Farbroder, der var Smed, ham til at stu-

dere, hvortil hans Hu stod. Efter mangeaarig
Skolegang paa forskellige Steder, sidst i Ros-
kilde, hvor Rektor Niels Blach tog sig venlig

af ham, og i Land, hvor ban ned Undervis-
ning af den kyndige Graeker, Bent Arvidsen,
naaede han saa vidt, at han 1537 kunde afgaa
til Universitetet i Wittenberg. Paa Rejsen der-

ben blev han udplyndret for det lidet, han
ejede. Men ved gode Menneskers Hjaelp lyk-

kedes det ham dog at naa sit Maal, og ved
sin fortrinlige Begavelse og ndholdende Flid

naaede han videre paa Videnskabernes Bane
end de fleste af hans samtidigc. Saerlig knyt-
tede han sig til Melanchthon, hvis Laeremaade
han fuldstaendig tilegnede sig, og med hvem
han i alle Henseender delte Aandsretning.
Nogen Tid efter sin Hjemkomst blev N. H.

1543 Professor i Graesk ved Universitetet og
1545 i Dialektik. Samtidig maatte han ogsaa
for en Tid overtage Undervisningen i Hebraisk,
ligesom han 1547 efter Menighedens 0nske i

et Aars Tid betjente Praesteembedet ved Hellig-

aandskirken, indtil man kunde flnde en anden
duelig Mand dertil. Som Prof, i Dialektik for-

tolkede han jaevnlig bibelske Skrifter for at vise

den dialektiske Metodes Anvendelse i Fortolk-
ningskunsten. Derved banedes Vejen for ham
Ul den teol. Laererstol, hvortil han 1553 be-
skikkedes. Nu var H. endelig kommen paa
sin rette Hylde, og i forholdsvis faa Aar ud-
foldede han en saa betydningsfuld Virksomhed
som Docent og teol. Forfatter, at hans Navn
mart blev bekendt i det laerde Europa, medens
en Skare taknemmelige Disciple serede ham
som deres uforlignelige Laeremester. Da Chri-
stian III i Anledning af de i Tyskland verse-

rende Laerestridigheder angaaende den hellige

Nadvere forlangte en klarende og beroligende
Udtalelse af Kbhvns Universitet, blev det over-

draft H. at udarbejde en saadan. Dette skete
1557 i hans »Tavle om Herrens Nadvere<, en
kortfattet Fremstilling af de afvigende Opfat-
telser af dette Laerestykke med saerlig Frem-
hevelse af den luth. Laere som den rigtige.

Den blev underskreven af alle Professorerne
og kan i visse Maader betragtes som Bekend-
eliesskrift for den danske Kirke. H. havde

udtalt sig i Overensstemmelse med den augsb.
Konf., og kort efter blev han kreeret til Dr. theol.

af Prof. Joh. Machabaeus i Overvaerelse af Kong
Christian og dennes Svigersen Kurfyrst August
af Sachsen samt mange andre heje Herrer.

Fra den Tid af kan H. betragtes som Hovedet
for Kbhvns Universitet. Ved en overordentlig
Flid i sin Embedsvirksomhed foregik ban sine
Medlaerere med et lysende Eksempel, og intet

akad. Anliggende af Vigtighed afgjordes uden
hans Samtykke. Han beklaedte gentagne Gange
Rektorvterdigheden, og 1572 beskikkedes han
til Universitetets Vicekansler. Efter kgl. Be-
faling forfattede han 1 569 de 25 Religionsartikler,

som enhver fremmed, der tog Bolig her i Riget,

skulde svrerge paa (se Fremmedart. S. 1 18), og han
var saaledes anden Gang den danske K.s Ord-
forer ved Affattelsen af et vigtigt Bekendelses-
skrift. — Med Hensyn til det laerde Skolevaesen

og Ungdomsdannelsen i det hele indtog H. en
ledende Stilling, som flere Skoleordninger og
ligneude Bestemmelser fra hin Tid vise. Kort
sagt, det var ikke ufortjent, at der tillagdes

ham Navnet »Danmarks almindelige Laerer«

;

thi ingen Mand har i hojere Grad end han
paatrykt Aandslivet sit Pneg her til Lands i

det Tldsrum, da han uanfsegtet stod i sin Kraft.

Det mest ejendommelige i saa Henseende, ved
Siden af det religiose og stedelige Element, er
den staerke Haevdelse af den klassiske Dan-
nelses gennemgribende Betydning og derhos en
streng Aandsgymnastik gennem logisk-dialek-

tiske 0velser.

Som Skribent var H. utraettelig. 1555 ud-
kom hans Metodelaere (>De methodis<), der
viser hans fortraeffelige Greb paa akad. Laerer-

virksomhed og agtedes for >en gylden Bog<,
der vandt stort Bifald baade hjemme og ude.

Hans Haandbog i Dogmatik og Moral ^Enchiri-
dion theol. «), der udkom 1557, benyttedes laenge

baade her i Landet og i Udlandet som Lsere-

bog i den systematiske Teologi og oplevede en
Maengde Oplag. I den nyere Tid har H.s Be-
handling af de etiske Sporgsmaal tildraget sig

Opmaerksomhed som et af de tidligste Forseg
indenfor den luth. K.afdeling paa at give en
teol. Etik. Af ikke ringere Betydning er H.s
latinske Evangeliepostil (1561), der blev oplagt

mangfoldige Gange i Udlandet og oversat paa
Dansk, Tysk og Engelsk. Hovedvaegten laegges

paa en omhyggelig logisk Disposition for lige-

som at tvinge Laeseren til en alvorlig Tsenk-

ning over Teksten. — Ved sin >Pastor« (1562),

en Fremstilling af alt, hvad der herer til en
evang. Praests og Sjaelesorgers Gerning i Levned
og Laere, har H. lagt Grunden til Pastoral-

teologien indenfor den evang. K. (se J. H. Paulli,

N. H.s Pastoralteologi). Endvidere maa nsevnes

en lang Raekke eksegetiske Arbejder over den
sterste Del af det N. T.s Skrifter og nogle af
Davids Psalmer, som H. fra Tid til anden ud-
gav. En egen Plads blandt hans Skrifter ind-

tager hans Naturret (>De lege naturae*), der
ndkom 1562 og siden oftere. Fra den flloso-

fiske Etiks Side har man anerkendt dette Skrlft

som et betydningsfuldt Arbejde, hvis Antropo-
logi udmaerker sig ved >rige og dybt indtraeng-

ende Betragtninger«, og Retshistorikere naevne

det som en af det 16. Aarh.s maerkeligste Frem-
bringelser og give Forf. en Plads i Naturrettens
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Historie som en vterdig Forgasnger for Hugo
Grotius. — Naermest af opbyggelig Art var det

1570 udg. Skrift: »Liysens Vej, det er en vis

og kristelig Undervisning om, hvad et Men-
neske skal vide, tro og gore, som til det evige

Liv vil indgaa<, hvilket H. onskede betragtet

som en Bekendelse om >den Lterdom, ban havde
fort 1 Kebenhavns Skole og Kirker henved 30

Aars Tid<, og som snart oversattes paa Latin,

Tysk, Engelsk og Islandsk. Hans >Libellus de
conjugio, repudio et divortioc (1572) er naermest

en Haandbog for Kapitelsmedlemraer, der skulde

domme i iEgteskabssager, medens Bogen >Om
JEgtesVab', der udkom s. A., behandlede Emnet
populaert og opbyggeligt. 1572 udkom endvidere

en gennemset og samlet Folioudg. af alle H.s

Kommentarer til Apostelbrevene, et anseligt

Vsrk, der vidner om Forf.s teol. Grundighed
og store dialektiske Klarhed.

Ved denne Tid stod H. paa sit Hejdepunkt,
lige anset og Beret baade hjemme og ude. Men
en saadan fremskudt Plads har sine Farer og
Vanskeligheder. Som gammel Disclpel af Me-
lanchthon var H. tilbejelig til at gaa lettere

hen over Forskellen mellem Lutheranerne og
de reformerte. Heroin var der vel allerede

tidligere ymtet fra en og anden Side, og H.
havde 1571 i Skriftet >Demonstratio indubi-

tatffi veritatis de Domino Jesuc, ved sin Be-

stridelse af Ubikvitetslaeren vist, at ban bestemt
tog Afstand fra de lutherske Ivrere. Et laengere

Beseg, som nogle sachsiske Laerde af krypto-
kalvinistisk Betning 1572 aflagde her i Landet,

har vistnok frcmskyndet Krisen, da vi vide,

at de JKvnlig havde Omgang med H. Nok er

det, at denne 1574 i et storre dogmatisk Skrift

(•Syntagma institutionum Christianarum<) ud-
talte sig paa en Maade, der viste, at han hyldede
den kalvinske Nadverlaere. Den naermeste Folge
heraf var, at Kong Frederik II, der maa vsere

bleven gjort opmaerksom paa denne Udtalelse,

lod H. kalde og paalagde ham og hans Med-
laerere intet ydermere at dlsputere angaaende
Nadveren. Da der imidlertid samtidig i Sach-
sen blev opdaget Forsog paa at indsmugle Kalvin-

ismen, sogte nogle af de i den Anledning an-
klagede at forsvare sig ved at vise hen til, at

en Teolog af H.s Anseelse delte deres Ansku-
elser. Herom nnderrettedes Frederik II af sin

Svoger, Kurfyrst August, der trsengte haardt ind
paa Kongen for at faa ham til at bortrydde en
saadan Fare for den danske Hojskoles og Kirkes
lutherske Ortodoksi. Efter forskellige ubehage-
lige Forhandlinger maatte H. 1576 gaa ind paa
at tilbagekalde, hvad han om Nadveren havde
laert i >Syntagma<. Men derved blev det ikke.

Da man i Geneve udgav Skriftet 1 Eftertryk,

vakte det saa megen Opsigt, at Frederik II

under staerk Pression fra sine naere Slsegtninge

ved Hofferne i Dresden og Schwerin maatte
gaa ind paa at fjerne H. fra Universitetet. Det
har vel nappe vaeret Meningen, at han for

stedse skulde give Afkald paa sin Laerervirk-

somhed. 1 alt Fald skriver Kongen 29. Juli

1579 til Kansler Niels Kaas, at det er hans
Vilje, at N. H. >paa en Tid lang bliver af-

sat< og straks tager Bolig ved sit Kannike-
dorame i Boskilde. Men han kom dog ikke
mere tilbage til Universitetet, skent han til en
vis Grad vedblev at staa i Nummer som teol.

Professor. Saa lcenge Frederik II levede, af-

holdt H. sig fra offentlig Forfattervirksomhed.
Men han kunde og vilde maaske heller ikke
forhindre, at hans Skrifter stadig optrykkedes
i Udlandet, og at navnlig Simon Gulart i Ge-
neve 1586 besergede den skonne Folioudg. af

hans >Opuscula theologicac. Efter Frederik H's

Dod fik H. friere Haender og udgav endnu en
Kaikkc Skrifter, der vidne om hans maerkelige

Aandsfriskhed, deriblandt: >Antidotum adv.

pestem desperationis< (1590); >Tractatus de

gratia universali< (1591); >Comment. in Enang.
sec. Johannem< (2 Bd. i Fol. 1590—91); »Enar-

ratio viginti et unius Psalm, priorum Davidis<

(1592); »Brevis repetitio doctrinae de universali

gratia< (1595). H.s Skrifter om Guds >alminde-
lige Naadec ere maerkelige, fordi de vise, at

skent han stod Calvin naer i Nadverlieren.

skilte han sig dog bestemt fra ham i Laeren

om Naadevalget. En Del af disse Iigesom af

de tidligere naevnte Skrifter udkom i gentagne
Oplag og oversattes i forskellige Sprog. — Efter

et ualmindelig langt og virksomt Liv dode N. H.

23. Maj 1600 i Boskilde. Kun saare faa danske
Teologer kunne i europaeisk Navnkundighed
stilles ham ved Siden, ingen over ham. H.F.R.
Hemor, se Hamor.
Hen (Sak. 6, 14). Opfattes med Bette paa

Grund af V. 10 (Josija) nu ikke mere som Nam
(Vulg., Luther, Dsk Overs.), men med LXX
appellativisk; den omtalte Krone skal ogsaa

minde om (Josija) Sefanjas Sons sedlc og ga»t-

fri Adfrerd (hen). L. G.

Hena. Naevnes 2 Kong. 18, 34. 19, 13 (Jes.

37, 13) blandt de assyr. Erobringer sammen
med Iwa (LXX: Ana og Ava), Iigesom dette

rimellgvis i det nordl. Syrien. L. G.

Henadad, levitisk Slaegtseverste (Esra 3, 9;

Neh. 3, 18. 24. 10, 10 [9]). L. G.

Henderson. 1) Alexander H., f. i Skotland

o. 1583, studerede i St. Andrews og blev 1603

M. A. Efter en Del Aars Virksomhed ved Uni-

versitetet blev han 1614 Prsest paa Landet. I

Beg. var han Episkopalist, men han sluttede

sig snart til de strenge Presbyterianere, og paa

Synoden i Perth 1618 tog han Ordet imod >de

5 Artiklerc, ved hvilke nogle af den biskoppe-
lige K.s Skikke skulde indferes i Skotland. I

mange Aar levede han derefter stille i sin Praeste-

gernlng, men da Karl I sogte at paatvinge Skot-

terne den anglik. Liturgi, traadte han i Spidsen

for den presbyt. Modbevaegelse, der hurtig

voksede sig staerk og tilsidst gav sig Udtryk i

>den store Covenant* af 1638 (I, 562). I denne
Bekendelse protesteres der mod »overtroiske og

papistiske Skikke<, og til Slutning svaerge Under-
skriverne paa, at de ville vaerge >den sande,

reformerede Religion*. Den fik talrige Under-
skrifter i alle Landets Egne, men blev forkastet

af Universiteterne i St. Andrews og Aberdeen.
Paa Synoden (General Assembly) i Glasgow 21.

Nov. s. A. valgtes H. til Moderator med kun
1 St. imod, hans egen, og Forsamlingen stad-

faestede den vedtagne Bekendelse. Det skyldtes

hans kloge og besindige Optneden, at Kongen
viste Eftergivenhed. Ved denne Tid blev han
forflyttet til Edinburgh, og da Covenanternes
Haer faldt ind i England, fulgte han med den,

holdt igen mod de krigerske Lyster og op-

naaede ad diplomatisk Vej Traktaten af 7. Aug.
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1641. Han var under Borgerkrigen de skotske

Presbyterianeres Ordfarer, og den Covenant,

som de sluttede med det eng. Parlament, var
hans Vterk. I Westminster-Forsamlingens Ar-

bejde deltog han isaer ved Affattclsen af An-
ordninger for Gudstjenesten, men 1646 blev

han revet bort af Deden. Han staar i Reekke

med Knox og Melville som en af den skotske

Presbyterianismes storste Repnesentanter; han
var en Iserd Teolog. men fremfor alt en stor

Organisator, og ved sit fredsaele Sind, sin over-

legne Klogskab og sin fine Takt blev han en
Diplomat af hoj Rang (Alton, Life and Times
of A. H„ London 1836). — 2) Ebenezer H.,

f. i Skotland 1784, uddannedes 1803—5 i R.

Haldanes Missionsskole og skulde ndsendes til

Indien, men det astind. Kompagni forbad paa
den Tid Missionserer at virke paa dets Ora-
raade, og han rejste derfor med Prsesten John
Paterson til Danmark for at soge Tiiladelse til

at gaa til Serampur. Da ogsaa denne Plan

strandede, tog han Ophold her, laerte Dansk og
blev Priest for den eng. Menighed i Helsinger.

Efter Bombardementet paa Kbhvn 1807 fiyttede

han til Gfiteborg, hvor han prtedikede for de
danske Fanger (>16 korte Pwedikener«, G6teb.

1809; sjtelden). Han berejste Sverig, Lapland
og Finland og grnndede 1811 en kongregational-

istisk Menighed i Sverig. Fra 1812 opholdt
han sig atter i Kbhvn, hvor han paa det bri-

tiske Bibelselskabs Vegne ledede Udarbejdelseo
af en isl. Bibelovers. Efter at det dske Bibel-

selskab var grundet under hans Medvirken,
rejste han i 2 Somre paa Island og uddelte

5000 Bibler og ligesaa mange N. T ; om disse

Rejser har han fortalt i sit Vterk Iceland (1—2,

Edinburgh 1818). I Kbhvn faerdedes han i vi-

denskabeligt og kirkeligt interesserede Kredse
og var en hyppig Gsest i det Hammerichske
Hus. 1817 udnsvnte Universitetet i Kiel ham
til Dr.philh.c. 1819 rejste han til St. Peters-

borg, hvor han boede i nogle Aar og besargede

Udgivelsen af Bibelovers. i flere Sprog og Dia-

lekter, men han fratraadte sin Stilling i det

britiske Bibelselskab, da han blev uenig med
det angaaende dets tyrkiske Overs. 1825 rejste

han til London, og 1826—30 var han Prof, i

Hebr. ved en, 1830—50 ved en anden kon-
gregationalistisk Praesteskole; 1840 blev han
£resdoktor i Teol. ved Kbhvns Universitet.

Han kendte ikke faa gamle og nye Sprog og
var Specialist i de seraitiske Sprog. Foruden
en Reekke Overs, af gltestl. Skrifter udgav han
et syr. Leksikon. Efter i de sidste Aar af sit

Liv at have virket som Praest dede han 1858

(Memoir of E. H.. by Thalia S. H., London
1859, 2. Udg. 1860). C. E. F.

Hengstenberg, Ernst Wilhelm, tysk Teolog,

f. 20. Okt. 1802 i Frdndenberg i Westfalen,
d. i Berlin 28. Maj 1869, tilhorte en reformert
Pnesteslaegt. 1819 gik H. til det nys oprettede
Universitet i Bonn og studerede her Teol.,

men samtidig kastede han sig med endnu sterre

Iver over Studiet af Filos. og ister Filol. Bl. a.

dyrkede han Studiet af flere semit. Sprog.
Trange Kaar nedte ham til forelebig at opgive
at leve alene for Studier, men han fik en god
Stilling som Medhjselper i Basel hos den senere
Prof. Stfihelin, hvem han underviste i flere

semit Sprog og paa andre Maader gik til Haande.

Under dette Ophold i Basel (1823—24) foregik

der et vtesentlig Omslag med H., der hidtil

havde vaeret temmelig stserkt paavirket af Da-
tidens Rationalisme. Han blev nu en varm
Talsmand for den sande troende Krdm og kom
til den Overbevisnlng, at denne fandt sit bedste
Udtryk, ikke i den reformerte, men i den luth.

Bekendelse. 1824 gik han til Berlin, tog Li-

centiatgraden 1 Teol., blev ferst Privatdocent
og 1826 Prof, extraord. 1 Teol. ved Universi-
tetet. Fra Beg. af traadte han skarpt op imod
al Slags Rationalisme, hvad der skabte ham
mange Fjender, ogsaa i Regeringen, og man
sogte at faa ham til at modtage bedre lennede
Stillinger i Provinsbyer for saaledes at fjerne

ham fra Berlin, men han afslog det og blev

til sin Dad 1 Berlin, fra 1828 som Prof. ord.

1827 blev han Redakter af >Evangelische Kir-

chenzeitung<, som snart blev Hovedorgan for

den ortodokse Krdm og den luth. Lsere lige-

overfor Rationalismen. Hans Indflydelse gennem
Kirketidenden var meget stor, og han virkede
mere herved end ved sine Forelaesninger, da
han som Docent og Foredragsholder ikke var
noget sierlig fremragende. Ved sine Felttog

imod Rationalismen vandt han sig ikke faa

Venner, men han flk ogsaa mange Fjender, som
ofte vare meget naergaaende i deres Damme.
1830 angreb han i sin >Evang. Kirchenzeitung<

de hojt ansete Professorer Gesenius (S. 207) og
Wegscheider som Vranglterere, vistnok ikke
uden Grund, men som meget ofte ellers, med
ikke liden Ensidighed. Hele denne Sag vakte
stort Rere. Men Angrebet var ikke enestaa-

ende. Mange andre Personer og Institutioner,

der vare smittede af Rationalisme, bleve Gen-
stand for hans Anfald. Men hvor ofte det end
heendtes, at Mtend, der ikke stod hans An-
skuelser meget fjernt, maatte tage Afstand fra

ham, kan man ikke nregte, at han har bidraget

ikke uvaesentligt til, at den gamle Rational-

isme i Tyskland tilsidst blev overvundet og
svandt hen. Hans Hovedfag var Studiet af G.

T. Han har saaledes bl. a. udgivet >BeitrSge

zur Einleit. in das Alte Test.< (1833—34), hvori

han hsevder de traditionelle Opfattelser om Bog-
ernes Affattelsestid osv. lige overfor den nyere

Kritik, ofte uneegtelig paa en temmelig advokat-

agtig Maade, men altid med Skarpsindighed og
Laerddom. Et af hans Hovedvasrker er hans
>Kommentar fiber die Psalmen< (2. Udg. 1849
—52). Efter hans Dad udkom >Gesch. des

Reiches Gottes unter dem alten Bunde< (1869
—71), en Raekke Forelaesninger, han havde holdt

i sine sidste Aar. 1841 udgav han >Die Bucher
Moses und Aegypten«, hvor! han benytter Cham-
pollions, Rosellinis og Wilkinsons Opdagelser i

iEgypten. De senere ^Egyptologers Granskninger
vilde han derimod slet ikke anerkende, lige-

som han ogsaa forkastede Assyriologernes Re-

sultater. Den nyere krit. Behandling af G. T.

vilde han heller ikke gore nogen som heist Ind-

remmelse. Af hans Disciple kunne naevnes:

Havernick, Keil, Philippi, Caspari o. fl.; af hans
Modstandere: Dorner, Kahnis og K. Schwarz,

der i »Zur Gesch. der neuesten Theologiet

(Leipz. 1869; Dsk Overs. Kbhvn 1869) er meget
haard imod H. (J. Bachmann, E. W. H., Gfit-

ersloh I—II 1876—80). F. S.

Henhdfer, Aloys, f. 11. Juli 1789 i den rom.-
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kat. Landsby Volkersbach i Nserh. af Karlsruhe,

kom 1802 i Skole bos Piaristerne i Rastatt og
1811 som Student til Universitetet i Freiburg

i Breisgau, hvor isser L. Hug flk Indflydelse

paa ham. Efter at have vseret Huslaerer i Here

Aar blev ban Prsest i Mfihlhausen, og der gennem-
levede ban en relig. Gseringstid, der bragte bam
til mere og mere at bryde med det rom.-kat.

Under stor Tilslutning prsedikede han i Muhl-
hausen om Guds frie Naade i Kristus og ud-

gav, da den rom.-kat. Kirkestyrelse satte sig i

Bevsegelse mod ham, sit forste Skrift: >Christl.

Glaubensbekenntniss des Pfarrers H. von Muhl-
hausen*. 1823 traadte en Del af hans Me-
nighed og hans rom.-kat. Kirkepatron over

til den evang. K., og da han selv bavde gjort

det samme Skridt, blev ban af Storhertugen af

Baden kaldet til evang. Prsest i Graben ved
Karlsruhe. Der forte han baade med Pen og

Mund en modig Kamp mod Rationalismen og

Romerkirken og var til stor Velsignelse for

mange. Han dode 5. Dec. 1862 (E. Frommel,
Aus dem Leben des Dr. A. H., 1880; K. F.

Ledderhose, Erinnerungen an Dr. A. H., Hei-

delb. 1885).

Henke. l)Heinrlch Philipp Konrad H., tysk

Kirkehistoriker, fadtes 1752 1 Hehlen ved Weser,
studerede i Helmstadt, blev 1778 overordentl.,

1780 ordentl. Prof, i Helmstadt og Direkter for

det teol. Seminarium, 1786 >Abt< for Klostret

Michaelstein og Forstander for Prsestesemina-

riet der, 1801 Generalsuperintendent for Dio-

keset Schdningen, 1803 >Abt< af Kdnigslutter

og 1804 Viceprsesident for Konsistoriet og Ku-
rator for Karolinum i Braunschweig. 1807 var

han, som Medlem af Prselatkurien, i Paris for

at hylde Kongen af Westfalen, og 1808 gav han
Mede paa Stsenderforsamlingen i Kassel. Han
dede 1809. Hans Hovedfag var Kirkehistorien,

men han holdt ogsaa Forelsesninger over Dog-
matik. Hans >AUg. Gesch. der christl. K. nach
der Zeitfolge< (1—VI, Braunschweig 1783 f.

;

fortsat med VII—IX af S. Vater, 1819—20),
der er stserkt rationalistisk farvet — hele K.'s

Historie er for ham en lang Rsekke Billeder af

den mskl. Forstands sorgelige Forvildelser —
var kenge en skattet Laerebog i Kirkehistorie

(F. C. Baur, Epochen der kirchl. Gesch.schrei-

bung, TOb. 1852, 192). Til Grundlag for sine

dogmat. Forelsesn. brugte han sine Lineamenta
institut. fidei Chr. historico-criticarum (ed. II

1785). Han udgav ogsaa (1794—99) et >Archiv
fflr die neueste Kirchengesch<. — 2) Ernst
Ludwig Theodor H., Sen af foreg., er fodt i

Helmstadt 1804 og valgte ogsaa Kirkehistorien

til sit Fag. 1826 optraadte han som Docent i

Jena, 1828 blev han Prof, ved Karolinum i Braun-
schweig, 1833 overordentl. Prof, i Teol. i Jena,

1836 Konsistorialraad og Direkter for Praeste-

seminariet i Wolfenbuttel, 1839 Jul. Mailers
Efterfelger som Prof, i prakt. Teol. i Marburg.
Der dede han 1. Dec. 1872. Som Teolog var
han Schleiermacherianer og Ven af Unionen.
Hans betydeligste Arbejde er Monografien:
>Georg Calixtus und seine Zeit* (I— II, Halle
1853— 60). Foruden den har han udgivet flere

mindre Skrifter og skrevet sin Svigerfaders,

Filosoffen Fries's, Biografl. Efter hans Dod
udkom hans >Vorlesungen fiber neuere Kirchen-
gesch.« (I—111, Halle 1874 f.) og tillige hans

Forelsesninger over Homiletik og Liturgik (Halle

1876).

Henoks Bog, se Enok (I, 775).

Henoteisme eller Kathenoteisme, Dyrk-

else af in Gud fremfor andre, saaledes som det

kan finde Sted i en polyteistisk Religion, naar man
enten erklserer en enkelt Gud for alle Gudera
Bserer og Princip eller i 0jeblikkets Iver priser

en enkelt af Guderne paa de ovriges Bekost-

ning. Udtrykket er indfert af Max M filler

i hans Hibbert Lectures (1878, 2. Lect.) Han
mener der, at Kllden til Menneskenes Religio-

sitet ligger i deres Uendelighedsbevidsthed, og

at den uklare Forestilling om en uendelig Gud-

domsmagt ytrer sig i en Tilbedelse, snart af

denne, snart af hin Gud som det hejeste og

evige. Det fllos. Element, som er kendeligt i

denne Teori, stammer fra den Schellingske Filos.,

i hvilken en >relativ Monoteismec figurerer

som Religionens Begyndelse, en Betragtning,

der nu kun deles af faa (bl. a. dog af den

ievrigt stserkt evolutionistisk sindede Andrew
Lang i The Making of Religion 1898). Histo-

risk Berettigelse har M. M.s Paastand kun, for

saa vidt den fremdrager det Faktum, at In-

derne i deres vediske Hymner ofte priser den

Gud, der just anraabes, som den hejeste af

alle, hvilket imidlertid ikke sker af Uendelig-

hedsdrift, men af Smigrelyst, maaske med Til-

ssetning af en vis Panteisme, som ytrede sig I

Vedareligionens Forfaldstid. I en anden For-

stand kunde der imidlertid tales om en >H.<,

der gselder ikke blot for Inderne, men for alle

hedenske Religioner paa et tidligt Udviklings-

trin. Hos disse vil man nemlig i Reglen finde,

at det enkelte Individ eller den enkelte Stamme
ingenlunde staar i Forhold til alle Landets
Guder, men ofte kun til en eneste af disse,

hvem de da dyrker med individuel eller lokal

Kultus, ligesom endnu i den rom.-kat. Verden
hvert Menneske, hvert Laug, hver By osv. bar

sin bestemte Helgen. Dette praktiske Forhold
til en bestemt Guddom, — hvormed andre Gu-

ders Eksistens ingenlunde er bcnsegtet — Andes
temmelig tydeligt baade i de gr. Lokalkulter

og i de semit. Smaastammers Gudsdyrkelse.
Om denne sidste har O. Pfleiderer (Religions-

philos. 1884, II, S. 119) brugt Udtrykket >prak-

tisk H.<, men det er simplere at kalde det

Monolatri, hvorved det klart er betegnet, at

det kun er Dyrkelsen af en enkelt Gud, ikke

Paastanden : der er kun en Gud ! som der er

Tale om; og overhovedet er Udtrykket »H.«

saa uklart og saa ofte misbrugt, at man vitde

tjene Religionsvidenskaben bedst ved ikke at

bruge det (jvfr. forevrigt O. Pfleiderer, anf.

Skr. II, 20 f.). Edv. L.

Henotikon, se Monofysitisme.
Henricus Hartmanni (Hardimanni), Biskop

i Finland 1366—67, var Spr. i Saaksmaki 1340,

da han kom i Konflikt med Dominikanerne,
som uden hans Tilladelse holdt Gudstjeneste
ved bevsegelige Altre. 1353—66 var han Dom-
provst i Abo og blev 1366 efter Biskop Hem-
mings Dod (se S. 392) udvalgt til Biskop. Ganske
vist erklserede Pave Urban V Valget for ugyldigt,

men da han dog ansaa H. for den vserdigste

Kandidat, vserdigedes han 5. Okt. at udnsevne
ham til eleclus. Den nye Biskop begav sig da
til Avignon for at opnaa Stadfcestelse og Bispe-
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vielse. Dette skete ogsaa, men allerede paa
Hjemvejen dede han (for 8. Nov. 1367). Hans
Lig blev fort til Abo og begravet i Domkirkens
Hejkor. A. N.

Henrik VHI, Konge af England, f. 1491,
havde fortrinlige Evner og blev ombyggeligt
uddannet Som yngre Son var ban bestemt
for den gejstl. Stand, men efter den seldre

Broders Ded blev han 1503 Prins af Wales og,

med Dispensation af Pave Julius II, trolovet

med hans Enke, Katarine. 1509 besteg han
Tronen og segtede hende. Englands indgriben
i den europsiske Politik i den ferste Del af
bans Regeringstid var af underordnet Betyd-
ning i Sammenligning med hans kraftfulde Op-
trseden i de indre Forhold senere. Under hans
Regering begyndte den eng. K.s Reformation,
og deri havde han selv en meget vwsentlig Del.

H. var Konge lige til Fingerspidserne, og kun
ad fra hans Forestillinger om den kongelige
Magtfuldkommenhed kan man ret forstaa hans
grusomme og samvittighedslose Handlinger. I

alle vigtige Regerlngssager tog han selv Initia-

tivet, og skont han bevarede Skinnet af at vaere

en konstitutionel Konge, raaatte alle Faktorer
i Statens og Kirkens Styrelse boje sig for hans
despotiske Vilje. Ved Hertugen af Buckinghams
Henrettelse 1521 kuede han Adelen. S. A. vandt
ban ved et mod Luther rettet Skrift om de 7

Sakramenter Navn af >Troens Forsvarerc, og
lntherske Skrifter bleve braendte i Domkirken
i London. Men Onsket om at blive skilt fra

Katarine for at kunne segte Anna Boleyn bragte
ham paa Kant med Pavedemmet. Under det
Foregivende, at hans .Egteskabs kanoniske Ulov-
lighed pinte hans Samvittighed, arbejdede han
fra 1527 for at faa det kendt ugyldigt, og Kans-
leren, Kardinal Wolsey, saa sig nodsaget til at

•fremme Sagen. Hemmeligt afgik der en Sende-
fterd baade til Frankrigs Konge og til Pave
Clemens VII, og der blev nedsat en Kommis-
sion bestaaende af Wolsey og Campeggi (I, S.

466), men den sidste havde Instruks om at

vndgaa en Afgorelse, og 1529 tog Paven selv

Sagen i sin Haand, hvormed Forhandlingerne
standsede. Fortornet tog H. Storseglet fra

Wolsey og gav det til Humanisten Th. More.
Det Parlament, som traadte sammen i Nov. s.

A., var helt i Kongens Magt, og isa?r fra denne
Tid regerede han som en Despot. Dr. Cranmer
(I, S. 563) skrev en Afhandling om Ulovlig-

beden af /Egteskab med en afded Broders Hu-
stru og foreslog H. at afaeske Universiteterne
deres Mening. Th. Cromwell (I, S. 566), som
var den ledende Mand i Kongens Raad, og
andre bearbejdede derefter de eng. og adskil-

lige udenl. Universiteter og skaffede en Rakke
Kendelser efter 0nske, og Cranmer fulgte med
«n ny Sendefeerd til Rom. I Statuten Prsmu-
nire af 1353, der forbed Kundgorelsen af pave-
lige Buller i Landet uden Kongens Samtykke,
havde H. fundet et brugbart Vaaben, og med
det i Hsende gennemferte han sine kirkelige

Reformer. 1532 tvang han Landemoderne til

at vedtage, at de ikke havde Myndighed til

at give kirkl. Love uden Kongens Samtykke
(the Submission of the Clergy). More, der mis-
billigede hans Frerd, trak sig tilbage fra det
offentlige Liv. Da iErkebiskop Warham dede,

blev Cranmer, der opholdt sig i Tyskland som

Medlem af en Sendefsrd, i Beg. af 1533 gjort til

den eng. K.s Primas. H. lod sig hemmeligt vie til

Anna Boleyn, Canterburys Landemode erklre-

rede, at Dispensation ikke kunde gives til iEgte-

skab med en afdod Broders Hustru, Parlamentet
vedtog en Lov, ved hvllken Appel til Rom
blev afskaffet, og Cranmer kendte H.s ^Egteskab
med Katarine for ugyldigt og sanktionerede det
med Anna. Den ene Reform fulgte efter den
anden. Kongens Raad bestemte, at Paven skulde
kaldes >Biskop af Rom<, og Parlamentet ved-
tog, at Biskopper skulde udnsevnes uden Hen-
vendelse til Rom. H.s og Katarines Datter
Marie mistede sin Ret til Tronen. 1534 stad-

faestede Parlamentet ved en Act of Submission
Landemodernes Beslutning om Kongens Over-
hejhed over K., Gejstligheden anerkendte denne,
og ved 2 Suprematsakter af s. A. fuldbyrdedes
Lesrivelsen fra Pavedemmet. Al Modstand blev
skaanselslost straffet: 1534 bleve Elisabet Bar-
ton (I, S. 227) og hendes medskyldige henret-
tcde og det felgende Aar More og den 80aarige
Biskop Fisher, som havde vsegret sig ved at

afkegge Ed paa den nye Tronfelgelov. Lesriv-

elsen fra Rom efterfulgtes af en Kirkevisitats

(1535—40), som lededes af Cromwell, og som
havde til Felge, at alle Klostre i England bleve
ophcevedc og deres Midler inddragne under
Kronen, dog saaledes, at en Del deraf blev an-
vendt til Oprettelsen af 6 nye Bispedommer
(Westminster, Oxford, Peterborough, Bristol,

Gloucester, Chester). 1536 blev Anna henrettet,

mistenkt for Utroskab, og en halv Snes Dage
derefter segtede H. Johanne Seymour, som dede
det felgende Aar efter at vaere bleven Moder
til Edvard. 1540 fik Cromwell H. til at segte

Anna af Kleve, men Kongen var utilfreds med
Valget og med den Politik, som der var bag-

ved, og lod sin Raadgiver henrette i Juli s. A.;

selvsamme Dag lod han sig skille fra Anna og
vie til Katarine Howard, og denne lod han
efter halvandet Aars Forleb halshugge, 1543
gjorde han Katarine Parr til sin 6. Dronning,
og hun overlevede ham.

Jeevnsides med Klostrenes Ophaevelse gik Ar-
bejdet med at affatte en kirkl. Bekendelse. H.

indbod Melanchthon til at korame til England,
men det lod sig ikke gore. 3 eng. Teologer,

Rob. Barnes (I, S. 223), Edv. Fox og Nich. Heath,
bleve da sendte til Wittenberg, hvor de under-
skrev >dc 13 Artikler af 1535«. 1536 offent-

liggjordes den ferste eng. Bekendelse, »de 10
Artikler<, og 1537 >Biskopsbogen« (>Konge-
bogenc af 1543 er en Omarbejdelse deraf);

begge disse Skrifter ere stserkt paavirkede af

af de luth. Bekendelser, men indeholde tillige

rom. Laerddomme, hvorfor de ikke tilfredsstil-

lede noget af de 4 Partier, som stod over for

hinanden: rom. Katoliker, Anglokatoliker, Lu-
theranere og Svsermere. 1538 kom Frans Burk-
hard, Georg af Boyneburg og Frederik Myco-
nius til England, og til at forhandle med dem
beskikkedes 3 Biskopper og 4 Doktorer under
Cranmers Forsaede. Den Augsb. Konf. blev lagt

til Grund, men da Kommissionen naaede til

Spergsmaalene om de kirkl. Misbrug, afbred
H. Forhandlingerne; de 13 Artikler, der da
vare affattede, bleve dog Beg. til de 39 Art
(I, S. 151). Cranmer, som enskede at gennem-
fere den begyndte Reformation, havde kun
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rioge Indflydelse, skent H. aerede ham og be-

skyttede ham mod hans Fjender, hvorimod
Gardiner (S. 168), som var en Modstander af

Ref., i mange Aar havde vaeret uundvaerlig for

Kongen og efter Cromwells Henrcttelse blev
hans naermeste Raadgiver. >De 6 Artiklcr«

(Blodartiklerne) af 1539 ere Udtryk for det

Forhold, hvori H. hele Tiden havde staaet og
blev ved at staa til Ref., hvorovcr der ogsaa
falder Lys fra en Rcekke Kastterbaal: 1527 blev
Bilney brand t, 1533 Fryth, 1536 Tyndale hsengt

og brandt, 1538 Nicholson (Lambert) braendt

paa en barbarisk Maade, 1540 Barnes, Gerard
og Jerome brsendte, 1546 Anna Kyme og 3

and re. Desuden led mange (man antager 65)
Deden, fordi de naegtedc Kongens Overhejhed
over K. eller modsatte sig Inddragelsen af
Klostergodset. Skant Tyndales Overs, af N. T.

blev fordemt, flk Arbejdet paa den eng. Bibel-

overs. Lov til at gaa sin Gang, uden at H.
blandede sig synderligt deri, og 1540 blev
>Cranmers BibeU, ogsaa kaldt >den store Bibel«

,

antoriseret (I. S. 291). 1544 blev de 6 Artik-
lers Lov noget formildet, hvilket skyldtes Cran-
mer, der i det Hele taget trods sin isolerede

Stilling arbejdede for en videre gaaende Ref.,

som dog farst blev gennemfort efter H.s Dad.
H., som i en stor Del af sin Regeringstid ferte

Krig med Skotland, segte forgseves at faa dette

Lands Konge, Jakob V, til at indfere en lign-

ende Ref. som den, han selv havde sat i Vaerk i

England. Han dede 28. Jan. 1547 (J. S. Brewer,
The Reign of Henry VIII from his Accession to

the Death of Wolsey, ed. by J. Gairdner, I— II,

London 1884; R. W. Dixon, History of the
Church of England from the Abolition of the
Roman Jurisdiction, I— II, London 1877—80;
Records of the Reformation, ed. by N. Pocock,
Oxford 1870; H. E. Jacobs, The Lutheran Mo-
vement in England during the Reigns of Henry
VIII and Edward VI, revised, London 1892 ; F.

A. Gasquet, Henry VIII and the English Mo-
nasteries, I— II, London 1898). C. E. F.

Henrik IV, Konge af Frankrig, Sen af
Anton af Bourbon og Johanne d'Albret, som
var Datter af Henrik af Navarra og Frans I's

Soster, Margrete af Valois, blev fedt i Pau 13.

Dec. 1553. Faderen blev Konge af Navarra
(den Del af Riget, som laa Nord for Pyrense-
erne), men dode allerede 1562. H. besteg Tronen
efter ham, og da han senere blev Konge af

Frankrig, bragte han Navarra ind derunder.
Mens hans Fader havde vaklet mellem Pa-
pismen og Protestantismen, havde hans aedle

Moder opdraget ham i den evang. Tro, og i sin

tidlige Ungdom blev han Hugenotternes Over-
hoved, men da hans Bryllup med Margrete af

Valois blev efterfulgt af Bartholomaeusnattens
Blodbad (I, 226), frelste han Livet ved at af-

svserge sin Tro. Ved Katarine af Medicis Hof
blev han draget ind i den der raadende Let-

sindighed, men 1576 vendte han tilbage til

Protestantismen og stlllede sig i Spidsen for

Hugenotterne imod den s. A. stiftede Liga, og
under >den syvende Religionskrig< (1579—80)
ligesom ogsaa senere viste han sig som en
dygtig og tapper Feltherre. Til Hugenotternes
Lejr medbragte han sine Livsvaner fra Pariser-

hoffet ; at han igen blev Hugenot, skyldtes ikke
religiose Bevaeggrunde alene, men ogsaa og

maaske nok saa meget hans iErgerrighed og
Virkelyst. Vel kunde de dybe Barndomsindtryk
undertiden bryde frem med stor Styrke, men
de fik ikke afgarende Betydning for hans Liv.

Hans trofaste Raadgiver, Duplessis-Mornay (I,

690), var hans Samvittighed, som man har sagt,

men havde dog ikke nogen dybere gaaende Ind-

flydelse paa hans Karakter. H. var ridderiig

og hejmodig og havde efter Moderen arvet et

medfelende Sind, men var i religies Henseende
holdningsles. Ikke blot som religiest Parti,

men ogsaa og maaske endnu mere som eo

politisk og militser Magt trak Hugenotterne ham
til sig, og i deres Tjeneste kaempede han ogsaa

for at naa sin iErgerrigheds Maal. Ved Hertugen
af Alencons Dad 1584 blev han Arving til

Frankrigs Tronc efter Henrik III, men Gaiseroe

(se S. 303) tilrev sig Magten. Vel lod Kongen
Henrik af Guise og hans Broder Kardinaltn
myrde 1588, men Ligaen herskede i Paris, an-

fart af den tredje Broder, Hertugen af Mav-

enne, og stettet af spanske Here. Da Henrik III

blev myrdet 1589, kunde H. derfor ikke til-

traede Regeringen; trods alle hans krigerske

Bedrifter vare Modstanderne ham overlegnc.

Efter laenge at have indtaget en tvetydig Hoid-

ning traadte han da 23. Juli 1593 atter over

til Romerk., dreven af klog Beregning og til-

skyndet af ivrige Papister. Dermed var Mod-
standen brudt: 27. Febr. 1594 blev han kronet

i Chartres, 22. Marts holdt han sit Indtog i

Paris, lidt efter lidt faldt Ligaens Tilhacngrre

i den ovrige Del af Landet til Feje, og 1598

sluttedes der Fred med Spanien. 1599 lod

han sig skille fra Margrete, og det falgende

Aar aegtede hau Maria af Medici.

H.s Kongegerning betegner et stort Frem-
skridt i Frankrigs indre Udvikling, som havde

vsret haunmet af Borgerkrigen, og udadtil

styrkedes Riget ved betydningsfulde Alliancer.

Det var en af hans Hovedopgaver at stille dr

kirkelige Partier tilfreds; Papisterne havde ban

vundet ved sin Kouversion, og Hugenotternes

Krav imedekom han ved Nantes-Ediktet af 13.

April 1598, som gav dem en temmelig nd-

strakt Religionsfrihed. Paa Grund af et Attentat

mod hans Liv bleve Jesuiterne udviste 1594.

men 1604 blev han nedt til at tillade dem at

vende tilbage. Der faldt nu Ro over Partierne,

og en Fredens jEra var oprunden ; men 14. Maj
1610 blev H. myrdet af Frants Ravaillac (A.

Poirson, Histoire du regne de Henri IV, I—IV,

3. ed., Paris 1865—66; H. M. Baird, The Hu-
guenots and Henry of Navarra, I—II, Amster-
dam 1886; E. Stahelin, Der Uebertritt Konig
Heinrichs IV von Frankr. z. rom.-kath. Kircbe.

Basel 1856; F. T. Perrens, LEglise et l'Etat

en France sous le regne d'Henri IV, I—II,

Paris 1872). C. E. F.

Henrik. Tyske Konger og Kejsere. H.I,
919—936, Grundltegger af det sachsiske Has.

havde allerede 912 efterfulgt sin Fader Otto

som Hertug af Sachsen. Han modstod med
Held den davaerende tyske Konge, Konrads For-

seg paa at bereve ham hans Land og blev

endog af denne udpeget til Efterfolger. Medeos
Konrad havde sagt Stotte hos Gejstligheden

under sine frugteslese Kampe med de tyske

Hertuger, anerkendte H. Fyrsternes Selvstatn-

dighed i alle indre Anliggender og behoved?
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derfor ikke at bejle til Gejstllghedens Gunst.
Hans storste Fortjeneste af det tyske Rige be-

staar i bans Sejr over Magyarerne, af hvem
ban forst tilkobte sig en 9aarig Vaabenstilstand,
og hvem ban derefter tilfojede et afgorende
Nederlag ved Riada (933). Ogsaa mod Slaverne
og mod den danske Konge Gnupa forte han
beldige Kampe; Bohmens Hertug gjorde han
skatskyldig. Han dode pludselig af et Slag-

tilfaelde, just som han var opfyldt af Planer
om at drage til Rom efter sine store Forgaeng-

eres Forbillede (936). — H. II, en Sonnesons
Son af Henrik I, blev 995 Hertug af Baiern
og 1002 Konge af Tyskland ved sin Halvfaetter,

Otto Ill's Dod. Han havde store Vanskelig-

heder at kaempe med baade i Italien, bvor
Markgreven af Ivrea lod sig vselge til Konge,
og i Tyskland, bvor navnlig den polske Konge
Boleslav var ham en farlig Modstander. Da
Fjendskabet mellem de store ram. Adelsfami-
lier forte til Valget af en Modpave, Gregor (se

Art. Gregor VI) mod den af den tusculanske
Greveslsegt valgte Pave, Benedikt VI11 (1012),

appellcrede Gregor til H., der imidlertid allerede

forinden havde sluttet sig til Benedikt. I Aaret
1014 modtog H. og hans Gemalinde Kunigunde
i Rom Kejserkronen af Benedikts Haand. H.'s

Fromhed og kirkelige Sans skaffede ham Til-

navnet >den bellige<, men ikke desto mindre
handlede han baade i Italien og Tyskland med
fuld Bevidsthed og Konsekvens udfra den For-
udsaetning, at Kirken stod under Kronen. Han
inddrog betydelige Dele af Klostrenes altfor

store Besiddelser 1 den Overbevisning, at det
var en nodvendig Betingelse for at opnaa den
saa paatraengende nodvendige Reform af Klo-

strene. Derimod gav han ofte Biskopperne
Grevskaber som Len eller tilstod dem andre
Privilegier— dog altid med Forbehold af Kronens
Rettigheder; Bispestolene besatte han selv uden
Hensyn til Domkapitlerne. Baade H. og Paven
stottede den cluniacensiske Bevsegelse og alle

Reformtanker; utvivlsomt var H. den ledende
Aand, medens Paven nodtes til at folge i hans
Spor. Saerlig kom Reformtankerne frem paa
en Synode i Pavia, hvortil H. saudsynligvis

havde givet Impulsen. Synoden afsatte alle

gifte Praester lige saa vel som alle, der levede

i Konkubinat, ja erkkerede endog Born af Praester

for Livegne. H. gjorde denne Synodes Bestem-
melser til Rigslov, ligesom han ved sin Sammen-
komst med Kong Robert af Frankrig (1023)
segte at faa deres Gyldighed anerkendt ogsaa
i Frankrig. H. omgikkes endog med Tanken
om Afholdelse af en okumenisk vesterlandsk
Synode for at gaa videre frem paa Reform-
ernes Vej. Han hindredes imidlertid heri ved
Deden (1024). Han blev begravet i Domkirken
1 Bamberg og senere kanoniseret af Pave In-

nocens III. — 3) H. Ill efterfulgte i Aaret 1039
sin Fader, Konrad II, som tysk Kejser. Med
stor Dygtighed strasbte han at befaeste den
kejserlige Magt baade i Tyskland og Italien. I

Tyskland skete dette ved Kampe med Bohmen
og Ungarn, i Italien ved energisk Indgriben i

de idelige Stridigheder om Pavestolen. Lige-

som H. II var han opfyldt af de cluniacensiske

Tanker om en Reform af Kirken. Forste Gang
drog H. til Italien i Aaret 1046, ved hvilken
Lejlighed han afsatte tre stridende Paver (se

Art. Gregor VI) og gennemforte Valget af den
tyske Biskop Suidger af Bamberg, der som
Clemens II besteg St. Peters Stol. Han kronedes
derefter af Klemens (25. Dec. 1046); tillige over-
drog Romerne Kejseren Patriciatet og Iovede
aldrig uden Kejserens Samstemning at vaslge

en Pave. H. og Paven aabnede nu 1 Faelles-

skab paa en Synode i Rom (Jan. 1047) Kampen
mod Simonien, men allerede i Oktober dede
Clemens. Den af Kejseren udnaevnte ny Pave,
Damasus II, dode nogle Uger efter hans hej-

tidelige Indsaettelse (1048). Kun med Moje lyk-
kedes det H. at bevsege sin Fsetter, Biskop Bruno
af Toul, til Overtagelse af Papatet. Den ny Pave,
Leo IX, virkede i god Forstaaelse med H. for

Kirkens Reform. Efter hans Dod (1054) var
det atter Henrik, som udpegede hans Efter-

felger, Biskop Gebhardt af Eichstadt (Viktor II),

hvem han tillige udnaevnte til Statholder over
hele Italien. Under hele H.'s Regering vedblev
saaledes Pavestolen atstaa i ubctingetAfhaengig-
hedsforhold til ham. Han dode 1056 efter at
have overdraget sin Hustru Agnes Formynder-
skabet over deres umyndige Son, Henrik IV.
— 4) H. IV, Son af Henrik III, f. 1050, stod
forst under sin Moders Formynderskab, men
hendes svage Styrelse fremkaldte snart Gaering
og Uro, hvoraf Kolns aergerrige iErkebiskop,
Anno, benyttede sig til at danne en Sammen-
svaergelse mod hende. I Aaret 1062 lykkedes
det ham at bringc den unge Konge i sin Magt;
vel foreslog han for at retfaerdiggore sin Frem-
faerd de tyske Fyrster, at de vekselvis skulde
lede Regeringen ; men dette blev aldrig gennem-
fert. Anno var nu faktisk en Tidlang den ene-
raadende. Men allerede 1063 maatte han dele
Magten med iErkebiskop Adalbert af Bremen, og
fra Paasketid 1065, da H. blev myndig, fik

Adalbert endog den overvejende Indflydelse.

Efter Adalberts Fald paa Rigsdagen i Tribur
1066 segte Anno at genvinde sin Indflydelse;
overhovedet herskede der nu en uhyggelig Kamp
mellem de tyske Fyrster og Praelater om, hvem
der skulde vaere den unge Konges Leder og
Raadgiver. Denne fandt sig kun med Urilje
i Fyrsternes Ledelse; det var ogsaa kun mod-
villig, at han 1066 aegtede Bertha af Savoyen.
Han segte stedse mere at emanclpere sig og
at grundlaegge et stserkt Kejserdomme ved at
knaekke Fyrsternes Magt. Han kom herved i

Kamp med Sachserne; forst nodtes han til Flugt,

men 1075 vandt han en afgorende Sejr over
dem. Derved fik han frie Haender til at tage
Kampen op med Rom, bvor man 1 lang Tid
havde sogt at arbejde sig ud af den tyske Ind-
flydelse. Hele denne Kamp, hvor H. i sjaelden

Grad prover Skaebnens lunefulde Vekslen, er ind-
til Aaret 1085 skildret i Art. Gregor VII (S. 258).

Da H. 1085 vendte tilbage fra Italien, hvor
han var bleven kronet af Modpaven Clemens III,

syntes han at staa som Sejrherre. Men Kampen
skulde snart blusse op paany ; de gregorianske
Reformtanker havde fundet god Jordbund i Syd-
tyskland. Hertil kom, at H.'s allerede kronede
Son, Konrad, af det pavelige Parti blev lokket
til Opror mod ham. Atter maatte Henrik drage
til Italien, og efter flere Aars Kampe tilveje-

bragtes en midlertidig Fred. H. lod Konrad
afsaette og sin anden Son, Henrik, krone i hans
Sted (1098). Under Pave Paschalis II begyndte
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nye Stridigheder; Kejserens fredelige Hensigter
cm at udsone sig med K. og stille sig i Spidsen
for et Korstog bleve derfor ikke virkeliggjorte.

Bandlysningen mod ham blev fornyet, og den
gamle Kejser maatte endog opleve at se ogsaa
sin anden Son Henrik som Oprerer mod sig.

Han blev tilsidst Sennens Fange og nedlagde
nedbrudt Kronen (1105). Et halvt Aar der-

efter dede han i Liittich (1106). Forst efter

at hans Son (1111) havde opnaaet Opha;velse
af Bandlysningen, fandt hans jordiske Levninger
et blivende Sted i Domkirkcn i Speier. Trods
mange enkelte Sejre havde Kejsermagten under
H.'s Regering lidt et afgorende Nederlag i

Kampen med Paven; de gyldne Tider fra bans
Faders Begering, da en tysk Kejser efter sit

eget Hoved kunde besa>tte Pavestolen, vare
uigenkaldeligt forbi. — 5) H. V, Son af H. IV
og til Slut Oprorer mod denne (se ovenfor),

fortsatte efter sin Tronbestigelse sin Faders
Kamp med K. Pave Paschalis II fornyede paa
Kirkemoderne i Guastalla (1106) og i Troyes
(1107) Forbudet mod Investituren. Forelobig
maatte H. ksempe med Bohmerne og Ungar-
erne, men i Aaret 1110 drog han til Italien og
sluttede det folgende Aar i Sutri det maerkelige
Konkordat med Paven, ifolge hvilket han gav
Afkald paa Investiturretteu mod, at K. opgav
alle de Len og Bettigheder, som vare blevne
den til Del siden Karl den stores Dage. Gejst-

ligheden, som ikke var til Sinds saaledcs at

opgivc sine Privilegier, hindrede imidlertid Gen-
nemforelsen af dette Konkordat og den paa-
taenkte Kroning. H. tog nu Paven til Fange
og tvang ham til at krone sig og til at aner-
kende Kejserens Bet til Investitur. Efter H.'s

Bortrejse erkla.'iede imidlertid en romersk Sy-
node (1112) de Paven aftvungue Indrommelser
for ugyldige, hvorved Striden maatte begynde
paany. Forelobig opholdtes H. i Tyskland ved
Opstande i Sachsen og Thuringen, men Mark-
grevinde Mathildes Dod (1115) blev Anledning
for ham til atter at drage til Italien, da hun
ved Testamente havde overdraget Pavestolen
alle sine Ejendomme, hvad hun for Lensbesid-
delsernes Vedkommende ikke havde Bet til.

H. bemaegtigede sig nu alle hendes Lande og
indsatte en Modpave (Gregor VIII) mod Pascha-
lis's Efterfolger, Gelasius II. Med demies Efter-
folger, Calixt II, indleder H. dog Fredsunder-
handlinger, der imidlertid forelobig ikke fere
til noget guustigt Besultat. Paa Kirkemodet
i Beims bandlyser Calixt baade H. og Mod-
paven. Underhandlingerne genoptoges dog atter
og forte til det beremte Wormser-Konkordat
(1122). Det frie kanoniske Valg anerkendtes,
Investitur med Ring og Slav tilkom Paven,
men den valgte Abbed eller Biskop skal af
Kejseren iklaades med Begalierne i Tyskland
for Konsekrationen, i Italien og Burgund der-
imod forst efter denne. I de sidstuaevnte Lande
mistede Kejseren derved nassten al Indflydelse
paa Bispevalget, medens han i Tyskland fik

en afgorende Stemme ved de kirkelige Valg.
I H.'s sidste Aar maatte han kaempe med den
sachsiske Hertug, Lothar af Supplinburg, der
fulgte ham paa Tronen, da han i Aaret 1125
dode barnlos. — 6) H. VI, tysk Kejser 1190— 1197, Son af Frederik Barbarossa, tiltvang
sig Kejserkronen af den 85aarige Pave Coelestin

(1191). Gennem sin Hustru, Constantia, var han
Arving til Kongeriget Sicilien, men maatte
laenge ka;mpe med en ^Etling af den norman-
niske Kongeslaagt, Tancred. Forholdene van-
skeliggjordes end yderligere for ham derved,
at Welferne i Tyskland stiftede en Sammen-
svsergelse mod ham, men ved sin Snildhed
besejrede H. alle Vanskeligheder og fik Sici-

lien i sin Magt. Juledag 1194 krones han i

Palermo til Siciliens Konge. Han omgikkes
nu med hojtflyvende Planer; Kejserdommet
skulde gores arveligt i hans Slasgt, Sicilien

skulde indlemmes i Biget, og under Paaskud
af, at han vilde gore et Korstog, haabede han
at erobre ogsaa det grseske Bige. Han over-
raskedes imidlertid af Doden, inden han fik

realiseret disse Planer. F. T.

Henrik den yngre, Hertug af Braun-
schweig, f. 1489, tiltraadte Begeringen 1514.
Han tog virksom Del i Bondekrigen, og da
Thomas Miinzer blev henrettet, foresagde han
denne »tydeligt og med haard Stemmed, de
rom.-kat. Trosartikler. Medens H. kaempede
for Kejser Karl V i Italien, havde Raadet i

Braunschweig, ved Bugenhagens Hjajlp, indfort
Bef., men da H.vendte hjem, forbed han luth.

Praedikenog var en af de ivrigste til at danne den
hi. Liga imod Protestanterne. PaaGrund af Byen
Goslar kom han i Strid med det schmalkaldiske
Forbund(1540). Landgreven af Hessen og Kur-
fyrsten af Sachsen faldt ind i hans Land og
erobrede det. H. samlede da en ny Ha?r, men
tabte og blev taget til Fange (1545). Slaget ved
Miihlberg bragte ham Friheden, og derpaa gik
det ud over Protestanterne i hans Lande; kun
Byen Braunschweig hajvdede Ref. 1553 faldt
begge bans seldste Sonner, og hans 3. Son, Ju-
lius, gik over til Protestantismen. H. rasede
i Beg. over denne Overgang, men senere blev
Forholdet mellem Fader og Sen bedre. Han
dode 1568. Hans Liv var skasmmet ved hans
Forhold til Eva von Trott.
Henrik den fromme, Hertug af Sachsen,

Hertug Albrecht den hejhjertedes aeldste Sen,
f. 1473, gav Afkald paa Friesland og boede i

Freiberg, optaget af at samle paa store Kanoner,
smukke Heste og brogede Dragter til sine Tjenere.
Hans Gemalinde, Katharina fra Meklenburg, og
hans Svoger, Johan den standhaftige, vandt ham
for Bef., og Jakob Schenk og Justus Jonas virkede
for den i hans Land (1536). S. A. tiltraadte
ban det schmalkaldiske Forbund, og da han
1539 havde faaet Dresden, fik Bef. frit Lob
der. Han dede 1541, kort efter at han, paa
Grund af Alderdomssvaghed, havde overladt sin

Sen Moritz Begeringen.
Henrik af Clairvaux, Kardinalbiskop af Al-

bano, blev 1160 Abbed for Cistercienser-Klostret
Hautecombe i Savoyen, 1176 Abbed i Clair-

vaux. Nogen Tid efter fik han Tilbud om Bispe-
stolen i Toulouse, men den enskede han ikke
at modtage. Derimod vilde han gerne kaldes
til det 11. aim. Kirkemede i Rom 1179 for at

faa Lejlighed til at gore Paven visse hemmelige
Meddelelser, sandsynligvis om Ksetteriets Ud-
bredelse i Syd-Frankrig. Han kom til Bom og
blev udnaevnt til Kardinal. Som Medlem af
Kirkemedet fik han dette til at vedtage den
27. Kanon, der udtalte, at mange kun serge
for deres Sjcels Frelse, naar de have Grund til
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at frygte timellge Straffe, hvorfor der paabydes
de strengeste Forholdsregler over for Kaetterne
(Hefele V*, 716). 1181 var ban med paa Kors-
toget mod Katbarerne og senere pavelig Legat
i Tyskland, England og Frankrig. Han dede
1. Jan. 1189.

Henrik fra Finland, Biskop og Martyr, Fin-
nernes Apostel, var ifelge den legendariske Skil-

dring (Vita et Miracula S. Henrici, S. R. S. II,

331 f.), en Englaender, der font som Biskop i

Upsala samvirkede med Erik den hellige til

Gavn for Kirken samt i Lovgivning og Styrelse

i Sverig og siden fulgte denne Konge paa hans
Korstog til Finland. Da Kongen drog hjem,
blev H. tilbage, idet han opgav Upsalastolen og
Virksomheden derhjemme, og arbejdede med
Klogskab og Trofastbed for Kirkens Grund-
laeggelse og Befaestelse blandt Finnerne. Saa
haendte det, at han ved Kirketngt vilde fere en
Mand for Rctten, som havde gjort sig skyldig

i Manddrab. Men Orabsmanden foragtede Salig-

bedens Middel og draebte paa en grusom Maade
den fromme Biskop. Da skete der et Under:
Morderen havde sat hans Bispehue paa sit

Hoved, men da han ved Hjemkomsten vilde

tage den af, fulgte Hud og Ked med lige til

Hovedskallen. H.'s Tommelflnger med Ringen,
som Morderen havde hugget af, fandtes om
Vaaren paa et flydende Isstykke, og der skal

vaere sket Mirakler ved den. Legenden be-

kraeftes ved flnske Traditioner. Ifolge en saadan
skal H.'s forste Gerning efter Ankomsten til

Finland have vaeret at debe de af Kong Erik
overvundne indfedte ved Kilden Kuppi uden-
for Abo. I Sange, Sagn og Ordsprog baerer

Morderen Navnet Lalli. Han skal have forfulgt

og indhentet H. ved Kinlotrask og der have
draebt ham med en 0kse. H. blev begravet i

Nonsis Sogn, hvor en Kirke blev bygget over
hans Grav. Men omtrent 1300 blev hans Lig
fert til den da fuldendte Abo Domkirke og
skrinlagt. Czar Peter lod det 1720 fore bort,

uvist hvorhen. Den afhuggede Finger ferer

Abo Domkapitel i sit Segl. Mindet om H.,

Finlands Apostel, helligedes tvende Fester: d. 19.

Jan. (efter Traditionen hans Dedsdag) og d. 18.

Juni (Translationsfestens Dag).

Naar man bestrider Eriks-Legendens Trovaer-

dighed (se I, 788), sserlig hvad Toget til Fin-
land angaar, maa man ogsaa benaegte den flnske

Missionsbiskops Identitet med Henricus Upsa-
lensis, hvilken sidste ifelge Stjernas Hypotese
er en mytisk Person, fremkommen ved Sammen-
blanding af Trek fra Erik den hellige og den
bos Adam af Bremen omtalte Hericus pere-

grinus, som havde vundet Martyriet ved >Ho-
vedets Afhuggelse<, og som atter skulde vaere

den samme som den Ericus monachus, som
ifelge Botvids-Legenden blev draebt under et

Marked ved Flotasund (en ubekendt Plads,

maaske i Uppland). At denne Hypotese hviler

paa et altfor lest Grundlag, turde dog vaere

klart. Der er ikke tilstrsekkelig Grund til at

betvivle, at de i hverandre indflettede Eriks-
og Henriks-Legender i alt vaesentligt hvile paa
historisk Grund. En gammel Bisperaekke for

Upsala Stift naevner som den fjerde i Raekken
(S. R. S. Ill, 2, S. 97) Sanctus Henricus, »som
led Martyrdeden og blev begravet i Abo Kirke«.
Det Haandskrlft, hvor denne Angivelse fore-

Kiike-Loksikon for Norton. II.

kommer, er ganske vist fra Begyndelsen af 14.

Aarh., men hvad der synes at tale for dens
historiske Vaerdi, er, at der som den ferste

Upsalabisp nsevnes en Sverlnius, der, som Reu-
terdahl bemaerker, udmaerket kan vaere identisk

med en Upsalabisp, Siward (Siwer, Severinus),

som har undertegnet et Dokument, der 1142
udgik fra ^Erkebispestolen i Bremen. Vidnes-
byrd af langt sterre Betydning ere imidlertid

dels et Pavebrev af Aar 1216 fra Innocentius III

til Erik X, Erik d. helliges Sonneson, som
stadfaester dennes Ret til Finland, fordi hans
Forgaengere (predecessores) have revet dette

Land nd af Hedningernes Haender (Rydberg,
Sverlges Traktater 1, 131), dels det 11 Aar efter

Erik d. helliges Ded udfaerdigede Pavebrev fra

Alexander 111 til iErkebiskoppen af Upsala og
hans Lydbiskopper samt Guttorm Jarl (Ryd-
berg, S. T. I, 84; Mansi, Concil. Collectlo XXI,
940). Sidstnasvnte d. 9. Sept. (sikkert Aar 1171)
datercde Brev omtaler ganske vist intet svensk
Korstog til Finland, men siger, at Finnerne,
da de angrebes af fjendtlige Haere og traengte

til Svenskernes Hjaelp, antog den kristne Tro
og anmodede om kristne Laerere, men saasnart
Faren var ovre, atter faldt fra og forjog do
kristne Praedikanter. Heraf fremgaar uimod-
sigeligt, at Finnerne ifelge Indberetnlnger, som
var afgivne til Rom, allerede dengang havde
modtaget kristne Laerere fra Sverig, men da
Lejlighed gaves, havde vist sig fjendtlige mod
dem. At selve Grundlaeggeren af Kirken i

Finland, der ievrigt i Lighed med de fleste

svenske Landskabers Missionsbiskopper angives

at have vaeret af angelsachsisk Byrd, er kommen
over til Finland fra Sverig, kan under disse

Forhold betragtes som sikkert. Og at han er
kommen i Kong Eriks Felge, er baade finsk

og svensk Tradition. Man har heller ikke kunnet
levere noget Bevis for, at denne Del af den
flnske Henriks-Tradition skulde vaere et Laan
fra den svenske. O. A.

Henrik Hartmanni, se Henricus.

Henrik (Eger) fra Kalkar, f. 1328 1 Kalkar
ved Nedre-Rhinen, studerede i Paris, blev Mag.
i Teol. og flk en Kannik-Praebende ved St.

Georg i Kdln. Den opgav ban for at blive

Cbartreuser i Kdln. Han var en Tidlang Prior

i Cbartreuser-Klostret Munackhuiszen ved Arn-
hem, og medens han var der, medte han Gerrit

de Groot, som ved denne sin Ungdomsvens
Paavirkning blev ledet til Omvendelse. Senere
var han i Klostret i Roermond, saa atter i KSln,

derpaa i Strassburg og tilsidst igen i KSln.

Han var ofte sin Ordens Visitator. D. 20. Dec.

1408. Han skal have vaeret en udmaerket Mand,
og man fortalte, at han ofte havde Visioner,

navnlig af Maria. Hans Skr. vise, at han var
Mystiker med afgjort -praktisk Retning. Nogle
have ment, at H. fra K. var Forf. til Thomas
fra Kempens Bog >om Kristi Efterfelgelse*.

Henrik fra Kettenbach, Fransiskanermunk,
var sidst paa Aaret 1521 i Fransiskaner-Klostret

i Ulm. I Fasten 1522 holdt han en Praediken,

i hvilken han angreb de Praester, der sagde:

>Kom med Vin, Terninger, Kort og Skeger!<

Den bragte ham i Strid med Lektoren i Do-
minikanerklostret, og han skrev da et Strids-

skrift, >Sermon wider des Papstes Kirchen-

prediger in Ulm<, i hvilket han omtalte Luther,
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Melanchthon og Karlstadt som Maend, der havde
Herren med sig. Maengden stod paa bans Side,

og H. holdt sig, trods Wormser-Ediktet, endnu
en Stund paa sin Post; men inden Aaret

1522 var til Ende, forlod ban pludselig sit

Kloster og Byen Ulm. I det nieste Aar ud-

sendte ban, vi v6A ikke fra hvilket Skjulested,

flere heftige Flyveskrifter mod Pavedemmet
med Appel til Adelen og Rigsstaederne og et

Forsvar(>Eine neue Apologia und Verantwortung
Martini Luthers wider der Papisten Mord-
geschrei<). I 1524 maerke vi intet til ham, men
1525 udgav han en ny Praediken med heftige

Angreb paa Munkene, der tillige indeholdt Klager

over, at der var nogle af Luthers Tilhaengere,

som misbrugte Evangeliet og blev vaerre end
for. Efter Sommeren 1525 tabe hans Spor sig.

Henrik fra Langenstein stammede rimeligvis

fra Langenstein i Hessen-Kassel. 1363 blev han
i Paris Mag. i Filos. og 1375 Laerer ved Pariser-

Universitetet og Vicekansler. Han dede 1397
som Rektor for Wiener-Universitetet. H. er

navnlig bekendt ved sin Fortolkn. til de ferste

Kapitler af 1 . Mosebog, der rober hans astronom.
og matemat. Kundskaber, og ved Skriftet: Con-
silium pads de unione ac reformatio™ ecctesia

in conciiio uniuersali qvatrenda (1381), der giver

et uhyggeligt Indblik i K.'s og Klostrenes For-

daervelse (O. Hartwig, H. de Langenstein, dictus

de Hassia, Marb. 1857).

Henrik fra Lausanne kaldes i Reglen en
svtermersk Munk, der i den ferste Halvdel af

12. Aarh. vakte en Del Bevaegelse forskl. Steder

i Frankrig, skont det er meget usikkert, hvor-
vidt han virkelig er kommen fra Lausanne.
H. var oprindelig Benedictiner, maaske Clunla-

censer, men han forlod sit Kloster for at prat-

dike Bod udenfor dette. 1101 optraadte han
med Biskoppens Tilladelse i Le Mans og an-
greb Praesteskabet for dets Mangel paa saedelig

Fuldkommenhed, idet han tillige synes at have
gjort Sakramenternes Virkning afhsengig af den
administrerende Prtests Vaerdighed. H. maatte
efter nogen Tids Forleb forlade Le Mans og
gik da over Poitiers og Bordeaux til Provence,

hvor Peter fra Bruys (se d. Art.) virkede. Efter

dennes Ded traadte H. i Spidsen for det verds-

liggjorte Praesteskabs Modstandere. 1135 satte

iErkebiskoppen af Aries ham fast, og en Synode
i Pisa vilde have ham bundet til Cistercienser-

Ordenen. Om han virkelig er bleven Cistercien-

ser, vide vi ikke. Kort efter Synoden i Pisa var
han atter i Syd-Frankrig, og der virkede han
til 1145; saa kom han igen i Faengsel, og ikke
ltenge efter er han rimeligvis ded. H. var
Dieppe paavirket af den nye Manikaeisme, men
derimod snarest en Slags Donatist, der gjorde
Sakramenternes Virkning afhaengig af Praest-

ernes saedelige Ledighed ; og han synes at have
Inert, at Guds Naades Bigdom kun stod aaben
for dem, der fulgte ham.
Henrik af Land, dsk Biskop, skal have vaeret

Knud den stores Skatmester. I England blev
ban bispeviet og gik som Biskop til 0rkn-
oerne, maaske ogsaa til Island (o. 1050). 1060
blev han Lunds ferste Biskop, men han dede
snart efter (af Drik).

Henrik fra Nordlingen, tysk Mystiker, var
1332 Praest i sin Fedeby Ndrdlingen og Leder
for mange mystisk stemte Sjiele i Omegnen,

navnlig for mange Kvinder. Blandt disse nm
ister naevnes Christina Ebner i Engelthal ved
Nurnberg og Margareta Ebner, en kvindelig Do-
minikaner i Maria Medingen (I, 706). 1335—37
var H. i Avignon i Anledn. af Striden mellera

Kejser og Pave. Da Kejseren 1338 bed at holde
Gudstjeneste trods Pavens Ekskommunikation
og Interdikt, rejste H. ferst til Konstanz for

at se Henrik Seuse, som ikke var hjemme;
derpaa gik han til Dronning Agnes af Ungarn
i Klostret Konigsfelden. Senere kom han til

Basel, hvor han traf Tauler, og der prtedikede
han under stor Tilslutning. Aar for Aar voksede
i Basel det >hellige, fornemme aandelige Sel-

skab<, og til Basel kom mange af de stille i

Landet, bl. a. Rulman Mersvin. 1346 var H.

i K61n og Aachen for at samle Helgenlevninger,

1347 var han i Bamberg for at skaffe Baseleroe
Kejser Henrik II's og Kunigundes Relikvier.

1348 eller 49 gik han til Sulz i Elsass for at

flnde mere Ensomhed, men i Ensomheden
laengtes han efter Vennerne. Inden Aaret 1349
var til Ende, var han atter ude som Vandre-
praest. 1350 var han igen i Nordlingen og Ulm
og gltedede sig ved at vaere i Naerh. af Mar-
gareta Ebner; men hun dede allerede 1351. Saa
gik han til Engelthal, til den 74aarige Chri-
stina Ebner, og dermed forsvinde bans Spor.

H.s Breve til Margareta Ebner er den arldste

egentlige Brevsamling paa det tyske Sprog, og
de have stor Betydning baade for K.- og Kultur-

historien. Han var en praktisk Mystiker, der
talte barnligt og fromt om aandelige Spergs-

maal, ofte med en vis Sedladenhed i Tone-
faldet (Ph. Strauch, Margareta Ebner und H.

v. N., Freib. 1882).

Henrik Sense, se Seuse.

Henrik af Vitskel, dsk Cistercienser-Abbed,

var Munk i Clairvaux, men kom 1143 derfra

til Alvastra (I, 65), Nordens ferste Cistercienser-

Kloster. Derfra flyttede kan til Varnhem, hvis

Abbed han blev. Som saadan led han en Del,

saa at han maatte klage baade til Clairvaux
og Rom. 1158 blev hanVitskels ferste Abbed,
og senere anlagde han Klostret i Veng. Han
dede 11. Febr., Dedsaaret kendes ikke. H., der

var en veltalende og dygtig Klostermand, blev

helgenkronet.
Henrik fra Zatfen, se Moller.

Henriksen. 1) Adolf Julius H., f. 1849 i

Kbhvn, blev Cand. pharm. og gik 1874 til

Buenos Ayres, siden laengere ind i Argentinien
til Rosario, hvor han 1877 blev Kolporter for

det britiske Bibelselskab. Efter at have vlrket

i denne Tjeneste med utraettelig Iver paa binge,

besvserlige Rejser i det indre Sydamerika belt

ind i Bolivia blev han 1884 Bibelselskabets

Agent i Cordoba, men opgav 1888 denne Stil-

ling for at blive Missionaer under det sydamerik.
M.-Selskab blandt de fuldstaendig forsemte og
forvildede Indianere i Gran Chaco i Paraguay.
Han vandt disses Till id og fik under store Mej-

sommeligheder og Savn Missionen sat i Gang,
men paadrog sig herved en Sygdom, der rev

ham bort 23. Sept. 1889. Han har faaet et

godt Eftermsele for sin trofaste selvfornaegtende

Virksomhed, og den af ham grundlagte Mission

fortsaettes. V. Sn. — 2) Bertel Kristian H.,

dsk Priest, fedtes 11. April 1837 i Thorsager i

Aarhus Stift. 12 Aar gl. kom H. i Banders
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Uerde Skole, men blev efter sin Konfirmatlon
syg og var for det meste sengeliggende i sit

Hjem, til han 1857 tog til Kbhvn, hvor han
blev privat dimitteret til Universitetet 1859.

Han blev teol. Hand. 1868. Kort efter blev
ban Huslerer og 1870 tillige pers. Kap. hos
Spr. Gjelbye i Aarslev og Horning i Aarhus
Stlft, men tog 1872 sin Afsked paa Grand af
svsekket Helbred. 1 de felgende 6 Aar var ban
Hjtelpepnest paa forskl. Steder. Fra 1878 til

April 1887 var han konst. Spr. i Vejby og
Sejlstrnp i Aalborg St., men blev saa kaldet
til Spr. i Astrup og Tulstrup i Aarhus St.,

hvor han dede 17. Jan. 1894. Da H. kom til

Vejby, forefandt han en kirkelig Bevasgelse,

for hvilken P. K. Algreen (I, 55) havde vteret

Foreren, indtil han blev forflyttet. Ogsaa senere
samledes den kr. Vennekreds, der var dannet,
til store Altergange i den rummelige Kloster-

kirke i Vrejlev. Men den Forkyndelse, som
nu led paa dette Sted, bavde ikke den Styrke
som H.s Tale, og Vejby blev snarl Stedet, hvor
man samledes fra Sandag til Sendag, i Kirken
og i Prastegaarden, hvor H. gerne besvarede
de Spergsmaal, der bleve rettede til ham. Efter-

haanden skilte H. sig fra Grundtvlgs andre
prtestelige Disciple i Vendsyssel, og der blev
talt meget om >den henriksenske Bevasg-
else«, ister efter at Hejskoleforstander Povlsen-
Dal i Galtrup og flere andre Medlemmer af
Pnesten Rasmus Lunds Menighed i 0. Jelby
paa Mors havde skilt sig fra denne og sluttet

sig til H. Efter at H. var flyttet bort fra Vend-
syssel, kom Bevsegelsen ind i et mere roligt

Spor, og hans Venner sluttede sig for det meste
til de yngre livlige Preester af den grundtvigske
Retning, der efterhaanden kom i Virksomhed
i Hjerring-Egnen. Der er skrevet adskilligt om
den henriksenske Bevtegelse, f. E. i Redaktor
P. Christensens >Smaatrcek og Skitser i kultur-

historisk Betningc (Bronderslev 1896) og i Hoj-

skolebladet for 1900 (i en Forhandling om Povl-

sen-Dals Udtreedelse af R. Lunds Menighed);
men det er for tidligt endnu at skonne sikkert

om denne Bevaegelses kirkelige Betydning og
Folger. L. S. — 3) Hans H., Kannik, f. i

Svendborg, var 1531 Sekretier hos Biskop Ove
Bille af Aarhus og Kannik i Domkapitlet der.

Ove Bille havde storTillid til H. H., sin >svorne

Sekretter < , og betroede ham mange vigtige Hverv.

Han skaffede ogsaa H. H. forskl. Forleninger,

bl. a. et Kanonikat i Roskilde. Efter Ove Billes

Dad (1555) flyttede H. H. til Roskilde, hvor
han giftede sig og 1557 blev Forstander for

Duebredrenes Hospital. D. 9. Nov. 1562. Han
bar gjort et udferligt Uddrag af den skibyske
Krenike (S. 382) og fortsat denne indtil 1555.

Dette Udtog og Forts, af det er aftrykt i H. F.

Rordams, Hist. Kildeskrifter I, 403— 435, ogder
findes ogsaa Bidrag til H. H.s Biografl og et

Udvalg af hans Breve (navnlig fra Aarene 1533
—36) og en Del andre Aktstykker, ham vedrer-
ende. — 4) Hemming H., flnsk Psdigter, f. i

Masku, blev Freest der o. 1587. Han under-
skrev Upsalamedets Beslutninger 1593 og dede
mellem 1618 og 1620. Han udgav mellem 1610
og 1614 en finsk Psbog, hvoraf der udkom fl.

Oplag. Af det ferste Oplag kendes nu kun et

eneste Eksemplar, der Andes paa Upsala Uni-
versbibl., endda uden Titelblad. 'Han har selv

skrevet II. finske Psalmer og oversat mange gl.

K.- og Skolesange. I den finske Psbog fra 1886
findes 18 Psalmer fra hans Haand, der vidne
om hans kraftige Fantasi, men ofte savne Varme.
Han brugte jsevnlig de for den finske Folke-
digtning ejendommelige Aliiterationer og Paral-

lelismer. Man tilltegger ham ialt 217 finske

Psalmer, men af disse ere maaske kun 15, og
i ethvert Tilfielde kun 38, originate. — 5))esper
H., Kbhvns Universitets ferste Rektor, var en
fynsk Adelsmands Sen. Efter at have taget

Magistergraden i Udlandet blev han Dekan i

Kbhvns Kapitel (1461 nievnes han som saadan)
og tillige Kannik baade i Roskilde og Odense.
Fra sin Fader arvede han Sandager. 1. Juni
1479 blev han udvalgt til det kbhvnske Uni-
versitets ferste Rektor ; Aaret i Forvejen havde
han givet Tilladelse til, at det nye Universitet

maatte bruge Kapitlets Skole til Foreltesninger.

Han skal ogsaa have vteret Universitetets Rektor
1483. Hans Dedsaar kendes ikke; han blev
begraven i Vor Frue Kirke i Odense. Endnu
lsenge efter hans Ded blev der i Lund best

Messe >for Hr. Jespers Sjtel, som Degn var I

Kbhvn

c

Henry, se Henrik.
Henrykkelse kaldes 1) efter bibelsk Sprog-

brug en med den profetiske beslegtet og med
denne ofte forbundet Sindstilstand, hvis Hoved-
ejendommelighed bestaar deri, at Sjslen bliver

saaledes opfyldt og overvteldet af Aanden og
Aandens Verden, at Forbindelsen med den ud-
vortes, legemlige Verden er overskaaret: >om
i Legemet eller uden for Legemet vtfd jeg ikke<
— 2 Kor. 12. 2; smlgn. hvad Navnet angaar
Ap. G. 10, 10; 22, 17. Medens Sjtelen i den
profetiske Tilstand er gennemtrtengt af Aanden
og herunder er sig fuldt bevidst indad og udad
til, er dette med Hensyn til det sidste Punkt
ikke Tilfeldet under H.n, der vel ikke er en
alienatio a mente, men en alienatio mentis
a sensibus corporis (Augustin). Den mest ejen-

dommelige Form for denne Skikkelse af aande-
ligt Liv findes i ForUellingen om Saul i Rama
(1 Sam. 19, 23, 24; smlgn. 10, 10): Med den
faste Beslutning i Sindet om at gribe David
kommer Kongen til Skolehuset i Rama, men
bliver her saaledes grebet af Aanden, at han
profeterer, at >han nedkaster sig negen hele

denne Dag og hele Natten>. I det hele synes
det, at Profetien i Dommertiden ntermest har
haft denne Skikkelse : Guds Aand, Guds Haand
kommer i overvteldende Kraft over Mennesker,
og de maa da, hvad enten de ere villige eller

uvillige, Ijene til at udfere, hvad Aanden vil

have udfert. Saaledes med Saul, saaledes fra

en tidligere Tid med Bileam (4 Mos. 22—24;
sserlig 24, 4). Der er Undtagelser fra denne
Regel, som Samuel og for ham Mose; men
Sagen bliver den samme ; ferst i den egentlige

Profettid tnenges H.n tilbage for at give Plads

for det harmoniske Forhold mellem Guds Aand
og Menneskeaanden. Men herved viser det sig,

at H.n ikke er det hejeste 1 den profetiske Sjaels-

tilstand, men det forholdsvis lavere, der frem-
gaar af en vis Spending og Uoverensstemmelse
mellem det personlige Liv, der leves, og Guds
Aand — smlgn. Lechler, Die biblische Lehre
vom heiligen Geist, 1899, S. 154 f. — Imidlertid

forsvinder H.n ikke i den profetiske Tid ; den

26*
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trader ikke sjaelden frem, men nu sora Moment
i Profetens Sjaelstilstand, idet denne ofte ind-

traeder gennem en H. (Jes. 6; Hes. 1,28; 3,23;
Dan. 8, 18; 10, 9); saaledes ogsaa i Aposteltiden

(Ap. G. 2, 4; 10, 45; 1 Kor. 14, 22). Paa he-

densk religtos Omraade Andes det tilsvarende,

f. E. hos Inderne og hos Graekeme — se saerlig

Platons Ion. — 2) Efter religios Sprogbrug fore-

kommer H. ofte som Udtryk dels for det kr.

Livs Gennembrud bos Mennesker, der have
levet et verdsligt Liv, dels forTroslivets dybeste
Nedsaenkning i Gud, i hvilken der kan med-
deles en Forsmag paa den evige Salighed (De-

litzsch, Bibl. Psychologie 8
; Oehler, Theol. des

alt Test's). A. A.

Henschen, Gottfried, Jesuit, fedtes i Venrad
i Geldern 21. Jan. 1600, studerede i Jesuiter-

Kollegiet i Herzogenbusch under Bolland (I,

3521, blev 1619 Jesuiter-Novitse i Malines og
efter Studiernes Tilendebringelse Laerer i flere

af Flanderns Gymnasier. 1635 var han Bol-

land behjselpelig med Udg. af Acta Sanctorum
(I, 22). De gr., ft*, og ital. Helgener bleve saerlig

overladt til bam, og af den Grund gjorde han,

med Pave Alexander VII's Understottelse, store

Rejser. D. 11. Sept. 1681. Daniel Papebroch
har sat ham et skont Mindesmaerke i Acta

Sand., Maj VII.

Hensel, Lnise, Konvertit, var en luth. Praests

Datter, f. 30. Marts 1798 i Linum i Mark Bran-
denburg. Under Paavirkning af Brodrene Cle-

mens og Christian Brentano (I, 385) og af en
rom.-kat. Familie, i hvis Hus hun var Laerer-

inde, gik hun 7. Dec. 1818 i Berlin over til

Romerk. Nogle Maaneder efter blev hun Sel-

skabsdame hos Fyrstinde Gallitzins Datter,

Fyrstinde Salm. I denne Stilling laerte hun
Nonncn i Dulmen at kende og trolovede sig

selv med Frelseren 6. Maj 1820. Forskellige

iEgteskabstilbud afviste hun og faerdedes som
en Helgeninde blandt de stille i Landet. En
Tidlang var hun Laererinde i Aachen og K6ln.

men da hendes Kraefter ikke lsenger slog til,

trak hun sig tilbage til »en lille, stille Rede<
i Wiedenbruck, hvor hun dode 18. Dec. 1876.

Hun er Forf. til Aftensangen: >Jeg er traet og
gaar til Ro« (Psbog for K. og Hjem Nr. 77),

der er oversat paa Dsk. af Kr. Arentzen (J. H.

Reinkens, L. H. und ihre Lieder, Bonn 1877;
Fr. Nielsen, Romer-K. Det indre Liv, I, 371 f.).

Heppe, Heinrich Ludwig Julius, tysk ref.

Teolog, f. i Kassel 30. Marts 1820, blev 1844
Privatdocent i Marburg, naeste Aar Tredje-

prasst ved Mariakirken, 1850 overordentl., 1864
ordentl. Prof, i Teol. der. D. i Marburg 25.

Juli 1879. Han har forfattet en stor Maengde
hist og dogmat. Skr. (>Gesch. des deutschen
Protestantismus in den Jahren 1555—81c, I

—

HI, 1852—57; >Dogmatik des d. Protest, im
16. Jahrh.c I—III, 1857; -Theodor Beza« 1861;
iGesch. der quietist Mystik in den kath. K.c

1875; >Gesch. des Pietismus in der ref. K.,

namentlich in der Niederlanden< 1879). Han
arbejdede med en fantastisk Forestilling om
en melanchthonsk K., der skulde have vaeret

Tysklands egentl. ref. K. og have haft sit Hoved-
arnested i Hessen, medens den luth. K.afdeling

kun skulde vserc et Vraengebillede af den op-

rindelige luth. K., opstaaet under fanatiske Lu-
theraneres Arbejde. Denne Teori blev med stor

Lidenskabclighed imedegaaet af Vilmar og andre
luth. Teologer; men ogsaa fra ref. Side modte
H. megen Modstand i Anledn. af sin Frem-
stilling af den ref. Laere.

Herakleon, bekendt Gnostiker af den valen-

tinianske Skole, en Discipel og yngre samtidig

af Skolens Stifter. Hvor han virkede, vides

ikke med Sikkerhed ; Sandsynligheden taler for,

at det har vaeret i Italien. Han tilherte i hvert

Fald den vestlige eller ital. Gren af Valentinian-

ismen. Gennem Origenes's Kommentar til Joh.

Evang. er der bleven os overleveret betydelige

Brudstykker afH.s Kommentar til samme Evang.

Vi erfare af disse Brudstykker, at H. i alt

vaesentligt har fulgt sin Laerer, d. v. s. bar haft

et panteistisk farvet Gudsbegreb, har udledet

Verdens Skabelse fra et lavere Vaesen end den

Gud, som er alt i alle, har haft en pnedesti-

natiansk farvet Antropologi og en doketisk Kri-

stologi. Med sit Hang til Spekulation og til

Indblanding af hedenske Elementer forenede

han Sans for det seedelige Kravs Alvor og en

mystisk farvet Fromhed (bedste Udgave af de
bevarede Brudstykker i A. E. Brooke, The
Fragments of Heracleon, Cambridge 1891). F. T.

Herakles, den tyriske. Under dette Navn
omtales i 2 Makk. 4, 18—20 den tyriske Ba'ai

eller Melkart (egentl. Stadkonge), hvis beremte
Tempel og aeldgamle Dyrkelse Herodot beretter

om. Melkart-Herakles er den sejrrige Solgnd.

Ved Tyros's Kolonier og Handelsforbindelser var

denne beromteste Ba'als Dyrkelse udbredt lige

til Gades i Spanien. Det var ogsaa denne Af-

guds Kultus, der ved Akabs iEgteskab med Je-

sabel indfortes i Israel og Juda. 1 en lignende,

langt senere Forfaldsperiode nedvaerdigede den
hedensksindede Ypperstepraest Jason (indsat af

Antiokos Eplfanes 174 f. Kr.) sig selv og det

jodiske Folk saa dybt, at han sendte Offcr-

gaver til Melkartsfesten i Tyros. De jodiske

Sendebuds Samvittighed reagerede dog saa langt
at Gaven faktisk ikke anvendtes til selve Of-

ringen, men til Skibsoptoget ved Festen. Ved
Benaevnelsen den >tyriske< H. udsiges baade
Slaegtskabet med og dog Forskellen fra den
bekendtc graeske Halvgud H. /,. G.

Heraklios, ostrom. Kejser 610—41, drev i

Felttoget 622—28 Perserne tilbage og bragte

Kristi Kors med hjem, hvorfor der blev ind-

stiftet en saerlig Fest for Korsets Ophejelse
(14. Sept.). Han tog ved Udstedelsen af Tros-

loven Ekthesis (I, 737) Del i den monofysitiske
Strid. Se Art. Monofysitisme.

Herbart, Johan Friederich, tysk Filosof, er
fedt i Oldenburg 4. Maj 1776. Tidlig paa-
virket af Kant folte han sig som Tilhorer af

Fichte i Jena ganske uenig med denne i hans
Fortolkning af Mesteren. Efter en akademisk
Virksomhed i GOttingen fra 1802 blev han
1809 Professor i FilosoS i KSnigsberg; denne
Kants Laerestol bcklaedte han indtil 1833. Da
gik han atter tiibage til Gdttingen, hvor han
dude 14. Aug. 1841. H. repraesenterer midt i

den spekulative Idealismes Tid en kritisk Real-

isme. Han gaar ud fra Kant og betegner sig

selv bestandig som Kantianer. Idet han laegger

Vaegt paa Erfaringen, er det efter hans Mening
alene Filosofiens Opgave at fjerne de Modsig-
elser. som er givne med den. Det er saerlig

Begrebet Vorden, Forandringer af det Vaerende,
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der staar for ham som en Gaade. Idet han
gaar ad fra Fornemmelscrne som Grundelement-
eme i Erfaringen, mener han herigennem at

grlbe noget objektivt, noget vaerende. I enhver
Fornemmelse er der noget absolut positivt, et

Reale. Vel indremmcr han, at vi ikke v6d,

hvad det er, der ligger bagved, men, at der er
noget, mener han at vsere sikkert. >So viel

Schein, so viel Hindeutung auf Sein< er en
Hovedssetning hos H. Og hvad der eksisterer,

er noget konkret ; det Vaerende er absolut enkelt.

Hen hvorfra kommer det da, at den enkelte
Ting optrseder paa forskellig Maade, med for-

skellige Egenskaber? At forklare dette ved en
monistisk Udviklingsteori, som den spekulative
Filosofi gjorde, afviser H. som Fantasteri. Det
kan kun forklares ved, at jeg ser den enkelte
Ting sammen med andre Ting og setter den
i Forhold dertil. Der maa da altsaa, for at for-

klare, hvad der sker, antages en Mangfolilighed

af Realer. Disse er i sig selv faste og ufor-

anderlige Punkter. At noget sker, at der viser

sig Veksling og Forandring, beror derimod paa
vor Forestilling. Hvad der er objektivt, er kun
det Vaerende ; det skiftende er af subjektiv Art.

Denne Forklaring minder meget om Kant. Lige-

som denne fastholder H. en afgjort Modsaet-
ning mellem Fsenomenerne og Tingen i sig selv.

Med sseregen Forkserlighed udarbejder H.
Psykologien. Ved Bestemmelsen af Sjcelen gaar
han ogsaa ud fra Mangfoldigheden. Det er Fore-
stillingerne, som han her holder sig til. I

disse finder han den hele sjselelige Virksomhed
at vsere indeholdt; Folelse og Vijje er ikke
andet end Forestillingsforhold. Det gselder da
om, at forklare Vekselvirkningen mellem Fore-
stillingerne paa en eksakt Maade, det skal endog
knnne gores paa Grundlag af Matematiken.
Idet Sjaslelivet ses som en Forestillingsmekanik,

skal alle aandelige Fsenomener flnde en tilfreds-

stillende Forklaring. Men hvormeget end H.
saaledes fremhrever Mangfoldigheden i Sjasle-

livet, saa overser han dog heller ikke Enheden.
Idet alle vore Forestillinger staa i en fast For-
bindelse med hinanden, vise de tilbage til et

fcelles Grundlag; der maa da antages et Sjsele-

reale, en sseregen sjtelelig Substans, der er for-

skellig fra de materielle Substanser.

Men Filosofien har forskellige Interesser; det
er ikke nok, at den forklarer, hvad der er,
men den maa ogsaa bedemme, hvad der skal
vsere. Der kan ikke angives et feelles Princip
for det teoretiske og det praktiske, saaledes
som det er forsegt af Spekulationcn. De to

Omraader maa holdes helt ude fra hinanden.
Den praktiske Filos. har kun med Livets Vserdier
at gere, idet den soger at give en Maalestok for
disse. Det gselder da forst om at flnde i vort Indre
visse aestetiske Grunddomme om, hvad der be-
hager og mishager. iEstetik i videre Forstand
er efter H. den praktiske Grundvidenskab. En
naermere Bestemmelse faar denne almindelige
Opgave i Etiken, der opstiller visse praktiske
Grunddomme af vor Samvittighed, der umid-
delbart udtaler en bestemt Billigelse eiler Mis-
billigelse af vore Viljesforhold. Af saadanne
kender H. fern, nemlig den ssedelige Friheds
Idf, Fuldkommenhedens, Rettens, Velviyens og
Gengseldelscns Ide\ Med disse Synspunkter
skal vor ssedelige Vurdering vsere bestemt; om

nogen anden Forklaring kan der ikke vsere

Tale.

Til nogen teoretisk Spekulation fores der saa-

ledes ikke over. Derimod ender H. med en
Anerkendelse af den positive Religion, som den
er given i Kristendommen. Guds Personlighed
bliver bestemt bsevdet; Skenheden og Hensigts-

msessigheden i Verden skal fere til Antagelsen
af en hejeste Vilje, der har bragt de forskellige

Realer i Forhold til hinanden. Guds Vsesen

maa tsenkes som udfyldt ved de hejeste etiske

Bestemmelser.
Hvor ensidigt forstandsmsessigt og negternt

end H.s System har vseret, saa har det dog
haft stor Betydning paa mange Omraader; og
endnu har det talrige og ivrige Tilhsengere.

Indenfor Psykologien har det grundet en Skole,

der har store Navne at opvise som Drobisch,
Nahlowsky, Steinthal, Waitz og Lazarus. Ogsaa
paa Pcedagogikens Omraade har H.s Tanker
vundet stor Udbredelse. Og endelig er Religions-

fllosofien bleven behandlet udferligt af flere af

H.s Disciple, saaledes Drobisch (Grundlehren
d. Religionsphilosophie, 1840), Thilo, Taute og
Otto Flflgel [Die spekulative Theologie d. Gegen-
wart). Etiken er fremstillet af G. Hartenstein (Die

Grundbegrifle d. ethisch. Wissenschaften, 1844).

Af H.s Skrifter kan nsevnes: >Hauptpunkte d.

Metafysikc, 1808; >Allg. prakt. Philosophie<,

1808; >Lehrbuch z. Einleitung in die Philoso-

phie«, 1813; >Lehrbuch z. Psychologies 1816;
• Psychologic als Wissenschaftc, 2 Bind, 1824

—

25. >Allg. Metafysik<, 2 Bind, 1828—29. Hans
samtlige Vserker er udgivne af Hartenstein i 12

Bind fra 1850. En ny Udgave beserges af Kehr-
bach (Capesius, Die Metafysik H.s, 1878; Dro-
bisch, Die Fortbildung d. Fil. durch H. 1876 ; E.

Wagner, Darlegung d. Lchre H.s, 7. Aufl. 1894;
Heegaard, Den H.ske Filosofi, 1861). F. C. K.

Herberge zur Heimat, se Gsestehjem (S. 314).

Herberger, Valerius, tysk luth. Prsest, fedtes

21. April 1562 i Fraustadt i Stor-Polen. Han
skulde oprindelig have vseret Skomager som
Stiffaderen, men fik Lov til at komme paa Latin-

skolen i Freistadt i Schlesien, hvorfra han senere

gik til Universiteterne i Frankfurt an der Oder
og Leipzig. 1584 blev han Lserer i Fraustadt,

1590 Diakonus og 1599 Prsest der. Han virkede
der til sin Ded (18. Maj 1627). 1604 maatte
bans Menighed paa Sigismund Ill's Befaling

overlade de rom. Katoliker sin Kirke, saa at

den fra Julen 1604 maatte holde Gudstjeneste

i et Privathus, der senere blev udvidet til en
Kirke. 1613 rasede Pesten i Fraustadt, og V.

H. digtede da sin eneste Psalme: >Valet will

ich dir geben, du arge, falscheWelt<, der Andes
i de allerfleste tyske Psalmebeger. H. var en
frugtbar Forf. af Andagtsbeger: Magnolia Dei
de Jesu scriptura nueleo et medulla, en op-
byggelig Betragtning i 12 Dele (1601—18) over

G. T. fra 1 Mos. til Ruts Bog for at vise Kristus

som Kernen i den gl. Pagt; >Himmiisches Je-

rusalem< (1609), en Udlseggelse af Joh. Aab.
21—22; »Der Passionszeiger< (1610), Prsedikener

over Jesu Lidelse; 7 Bind Ligtaler (>Trauer-

binden<). Isser maa dog nsevnes hans >Herz-
postillet (Prsedikener over Evangelierne og Epist-

lerne)og bans >StoppelpostilIe< (Prsedikener over
frie Tekster), der udkom efter hans Ded. Hos
ham var en Del af Luthers Kraft forenet med
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Abraham a Sancta Claras Tilbojelighed til Ord-
spil og drastiske Vendinger (A. Henschel, V.

H., Halle 1889). Et Udvalg af hans Prsedikener

udgav Orphal (Leipz. 1892) i >Die Predigt der
Kirche< Bd. 17.

Herbert af Cherbnry, se Cherbury (I, 499).

Herbest, Johannes, rom.-kat. Prrest, Skrifte-

fader hos den sv. Dronning Katarina Jagel-

lonica, tilhorte en napolitansk, til Polen ind-

vandret Shegt og skal vaere kommen til Sverig

under Erik XIV's Regering. Efter Kirkcmodet
i Upsala 1572 udgav han et Modskrift mod
den ved dette Mode fastsatte Kirkeordning. I

dette Skrift Tractates de consecratione eucha-

ristice, erklrerede han Nadveren, saaledes som
den forvaltedes efter Kirkeordningen, for ugyldig,

dels fordi Kalken raktes til Ltegmrend, dels

fordi Handlingen udfortes af ikke lovligt (efter

rom.-kat. Ritual) ordinerede Pwester. Den gamle
Erkebiskop, Laurentius Petri, forfattede 3 Mod-
skrifter mod H-, som blev oplreste paa et Mode
i Stockholm. Det her forsamlede Prtesteskab

forlangte af Fecht (se S. 28), som dengang ud-
ovede Censur over Beger, at disse Skrifter

snarest skulde udgives paa Tryk. Dette skete

dog ikke. Abr. Andres Angermannus paastaar,

at Fecht har edelagt Manuskripterne. To af

dem synes virkelig at vsere gaaet tabt. Den
tredje af Brochurerne udgav Angermannus 1588
i Hamburg med en vidtloftig Indleduing: Re-
futatio errorit Herbesti de consecratione sa-

cramenti. Imidlertid havde H. 1572 ikke ladet

sig neje med den af bam selv udgivne Traktat,

men han lod ogsaa >i Msengde uddele Boger,

som var blevne trykte andensteds« og ind-

forte i Sverig, deriblandt navnlig en Katekismus,
forfattet af Kard. Hosius's Koadjutor, Cromerus,
der ntermest var bestemt til at gendrive de
polske Protestanters Opfattelse af Nadveren.
Den gamle Erkebiskop opfordrede sit Dom-
kapitel til at forfatte en Gendrivelse. Der er

ogsaa bevaret et Stridsskrift mod Cromerus,
udgivet under Laurentius Petri den aeldres

Navn og sandsynligvis gennemset af ham,
men rimeligvis forfattet af Laurentius Petri

Gothus. Da senere >den rede Bog< udkom,
udspredte man det sikkert aldeles ugrundede
Rygtc, at H. skulde have taget Del i Affat-

telsen af dette Skrift. H.'s senere Sksebne er

ukendt. O. A.

Herborn, By i Nassau, fik 1584 ved Vilhelm
af Oranjens Broder, Johan VI, en Hojskole, der
en Tidlang trods sin Lidenhed spillede en vis

Rolle som de tyske Reformertes Hojskole.

Olevian, Piscator, Martini og Pasor vare Liercre

der, og Joh. Buxtorf og Amos Comenius stu-

derede der. 1606—9 blev den for Pestens Skyld
forlagt til Siegen. 1628 berevede iErkebiskoppen
af Trier efter Byens Indtagelse H.-Hejskolen
dens Indttegter; 1634 blev den oplest. 1643
oprettedes Hejskolen i H. igen, og 1652 blev
den endog Universitet. Men dette savnede
Pengemidler, og 1817 blev det ophsevet og af-

lost af et PrffiSteseminarium med 3 Lserere.

Da Unionen blev indfort i Nassau, blev Prseste-

seminariet i H. ogsaa uneret.

Herborner-Biblen blev udgivet 1602f. i Her-
born af Prof. Piscator. Den kaldes ogsaa >Straf-

mich-Gott-Bibel< paa Grund af dens Overs, af

Mk. 8, 12. Trods daarligt og skruet Sprog var

denne Bibel en Tidlang adskillige tyske Refor-

mertes K.bibel.

Herdaminnen og Stiftsmatrikler. »Her-
daminne« (>Hyrdeminde a: Erindringer on
Prsester) kaldes i Sverig og Finland en Haand-
bog indeholdende en Samling af Prreste-Biogra-

fler, ordnede efter de enkelte Menigheder. —
I Sverig udgaves saadanne tidligst over
Strengnas Stift af N. Aurelius og J. E. Follen

(1785, 1817). Videre er der udgivet H. over

Upsala JErkestift af J. E. Fant og A. T. Lift-

bom (1842—45), over LinkOpings Stift af J. I.

Hahl (1846—47), Skara Stift af J. V. Varholm
(1871—74), Westeras Stift af J. F. Munckstell
(1844—46), Lunds Stift af S. Cavallin (1854—
58), Goteborgs Stift af S. P. og J. G. Bexell

(1835), af S. Pettcrsson og A. R. Litzen (1872)

samt C. V. Skarstedt (1878), Kalmar Stift af

N. J. Ldfgren og A. Ahlquist (1836— 41), Karl-

stads Stift af I. Hammarin (1846—49), Hcrno-
sands Stift af J. F. Biberg (1876) og for det sv.

Lapmarkens Menigheder af I. Grape (1853), for

Wisby Stift af O. V. Lemke (1868). — Det sv.

Hofkleresis Historie er udgiven af A. Vesten
(1799—1814), senere fortsat af C. E. VenstrAm
(1850).

I Finland har K. G. Leinberg 1894 udgivet
>Det odelade Finska biskopsstiftets h.« (fra

den teldste Tid til 1554). Abo Stifts H. er ud-
givet af C. H. Strandberg (1832—34), H. fra

Menighederne i Kemi Lapmark af A. J. Sjo-

gren (1828), fra det tidligere Wiborgs og Borgft

Stift af M. Akiander (1868—69). — Stiftsma-
trikler Andes: over Abo iErkestift af N. M.
Tolpo (1807), J. G. Chydenius (1823), C. Tor-
nudd (1840) og A. J. Hornborg (1854); over
Borga Stift af A. Boman (1829) og A. F. Siren
(1842 og 1854); over Kuopio Stift af P. Aschan
(1853), og af Aschan og Kitfander (1863); for

samtlige Menigheder i Finland af J. A. Horn-
borg 1873 paa Svensk og af L. WennerstrAm
(1885) samt Ad. Neovius (1898) paa Finsk. —
Fra 1896 er der i Finland raaanedlig udkommen

:

>Suomen kirkon julkisia sanomia< (Almindelige
Efterretninger om den finske Kirke), redig. af
Biskop O. I. Colliander, hvori alle ofRcielle

Meddelelser angaaende Prtesteskabet offentlig-

gores, og hvor der tillige findes allehaande
Meddelelser fra Mcnighedslivet. A. S.

Herder, Johan Gottfried, f. 26. Aug. 1744 i

Mohringen i 0stpreussen, var udgaaet fra et
fromt Hjem, der gav ham dybe relig. Indtryk
og gennem Bibel og Psalmesang vakte hans
poetiske Aand. Ved Universitetet i Kftnigsberg
forsogte han sig forst i det kirurgiske Studium,
som han dog snart opgav for at vende sig til

Teol. Men hans for alt menneskeligt aabne
Aand forte ham ogsaa ind paa Filos.'s, Hist.'s og
Skonliteraturens Omraader. Han kom i KOnigs-
berg i Forbindelse med Kant og Hamann, som
begge, Sicrlig Hamann, ovede stor Indflydelse
paa ham. Efter en kort Virksomhed ved Fre-
drikskollegiet blev H. 1764 Kollaborator ved
Domskolen i Riga. Her udgav han sine aand-
fulde kritiske Skrifter: »Die Fragmente zrir
deutschen Literatur< og >Die kritischen Wilder*

.

En Studierejse 1769 bragte ham i Berorelse
med flere af Tidens store Aander, Diderot, Lea-
sing, Claudius, Jung-Stilling og Goethe. 1771
blev H. Hofpranlikant og senere Superintendent
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i Bflckeburg og 1776 ved Goethes Indflydelse Ge-
neralsuperintendent t Weimar, hvor han levede

til sin Dad 18. Dec. 1803, i energisk Arbejde for K.

og Skole, hvis Udvlkling han ledede fremad
med sjaslden Forstaaelse af de gl. luth. Ord-
ningera Vrerdi, i fortroligt Samvaer med Weimars
store Mend, Wieland, Schiller, Goethe og fl.

og i en omfattende literser Virksomhed, sora

spredtc sig vidt ud over Poesiens, Filos.'s og
Teol.'s Felter.

H. var et nuerkeligt Ekserapel paa, at en
Mand kan eve en dybt indgribende Indflydelse,

uden paa noget enkelt fagligt Omraade at have
ydet et fremragende Arbejde. Hverken som
Digter, Filos. eller Teol. staar han i forste Rtekke.

Og dog har han den sterste Fortjeneste af det

mskl. Aandslivs Fremme, har givet de rigeste

Impnlser, spredt Lys og vakt Liv, som har fort

Tiden i det hele og sterlig den relig. Aands-
dannelse et betydningsfuldt Trin fremad. Ud-
springet for denne Indflydelse ligger i H.s Ind-

ferelse af Humaniteten som den store for-

lesende og Livet forklarende Magt. Humani-
teten er for H. Mskets oprindelige Karakter,

dets medfedte Anleg, som det er Livets store

Opgave at udvikle. Al mskl. Streben har dette

Maal, men det bedste Middel dertil er Reli-

gionen. Og Krdm. er den hojeste af alle Re-
ligioner, fordi den er den reneste Mskeligheds

Religion, som bringer Mskets aedleste Knefter

til Udfoldelse. Det ffigte mskl. er tillige det

guddommelige. For saa vidt er Kristus For-

eniogen af det mskl. og det guddommelige,
men i sig selv er han dog kun et Mske, 1 hvem
Guds Aand bor. Kristi Religion er Forkynd-
elsen af det mskl. gode i Kserlighedens Sam-
fund med Gud. Men 1 den kr. Religion er,

siger H. i Tilslutning til Lessing, dette oprinde-

lige forvansket til en Tro paa Kristus, <en

tankeles Tilbedelse af hans Person og hans Korsc

.

Naar H.'s relig. Anskuelse udmunder i dette

Resoltat — ferst klart udtalt i hans Livs senere

Periode —, saa er dette i Virkeligheden en ned-
vendig Konsekvens af bans filos. Grundbetragt-
oing. Gud er den altbevaegende Kraft i Uni-

Tenet. En personlig udenfor og over Verden
verende Gud eksisterer ikke, om end H. til-

Icgger denne >Urkraft<, som virker i Verden
efter evige, immanente Love, baade Visdom og
Godhed. Hermed er Aabenbaring og Under i

kr. Forstand ndelukket. Uagtet denne Mangel
paa Forstaaelse af den positive Krdm. har dog
H. Viesentlig virket i det kr. Opsvings Tjeneste.

Som en Forlober for Schleiermacher har han
fort Religionen ud af den kolde Forstands
Egoe og gjort den til Hjertets, den inderste

Bevidstheds Sag. Han har vakt Sansen for det

gi. T.'s poetisk mskl. Skenhed og i det hele

en stsrre .£rbedlghed for de hi. Skrifter. Over-
for Oplysningens flade, alt udjsvnende hist.

Betragtning har han fremhaevet det ejendom-
melige ved de forskl. Tidsaldere, hvad der ogsaa
kom K.'s Hist til gode, og i Modssetning til

Pietismens Underkendelse af Humanitetens Be-
tydnlng har H.s Forsoning af den med Krdm.
givet denne Adgang til en Virken ud over
videre mskl. Felter. Hermed staar det ogsaa
i Sammenhteng, at han har givet et hejere Syn
paa den gejstlige Stands Opgave end aim. i Op-
lyuingstiden. Af H.'s Skrifter kan mserkes:

>Vom Geist hebraischer Poesiec (1782), >Briefe

uber das Studium der Theologiec (1785), >Ideen
zur Philosophic der Geschlchte der Menschheit<
(1784—87), >ChristlicheSchriften<(1797), >Briefe

zur BefSrderung der Humanitfit< (1793—97). —
Hans samlede Skrifter ere udg. af W. Suphan,
32 Bd., Berlin 1877—99 (A. Werner, H. als

Theologe, Berlin 1871 ; Haym, H. nach s. Leben
und Wirken, I—II, Berlin 1877—85). C. B.

Heres. — 1. En af Leviterne 1 Jerusalem
(1 Kran. 9, 15). — 2. Etymolog. forskelligt er
Stednavnet H. 0st for Jordan ved Sukkot, der
ntevnes Dom. 8, 13 ved Gideons Tilbagekomst
fra Overfaldet paa Sebah og Salmunna. — Et
H. Andes ogsaa i Har-heres (Dom. 1, 35), se

dette, og i Timnat-heres (Dom. 2, 9), der dog
ellers kaldes Timnat-serah (Josva 19, 50. 24,

30), muligvis ogsaa 1 Jes. 19, 18, se Ir-ha-

heres. L. G.

Heret (Dsk Overs.: Haret) ntevnes 1 Sam.
22, 5 som et af Davids Tilflngtssteder. Conder
henferer det til den skovkliedte Hojde S.0. for

Adullam med den nuvserende Landsby Kharfis.

Hergenrtfther, Joseph, Kardinal, f. i Wurz-
burg 15. Sept. 1824, studerede der og ved Col-
legium Germanicum i Rom, blev praesteviet i

Rom 1848, Aaret efter Kapellan i Zellingen,

1851 Privatdocent i Munchen. 1852 blev han
i Wfirzburg overordentl. og 1855 ordentl. Prof,

i Kirkeret og Kirkehistorie. 1868—69 var han
i Rom som Consultor i Anledn. af Forbered-
elserne til Vatikaner-Konciliet. 1879 udnaevnte
Leo XIII ham til Kardinal med S. Maria in

Via Lata som Titelkirke og til Pnefekt for de
vatikanske Arkiver. Han har skrevet en stor

Maengde kirkehist. og kirkeretlige Skrifter, bl.

hvilke isser maa ncevnes en udforlig Monografl
om Fotios (I—III, Regensb. 1867—69), en Haand-
bog i Kirkehistorie (I—II, 1876—80), et Mod-
skrift mod Janus (>Anti-Janus<, Freib. 1870)
og fl. Stridsskrifter i Anledn. af Vatikaner-
Konciliet. Han dode 3. Okt. 1890 i Abbediet
Mehrerau i Vorarlberg.

Heribert, dsk Biskop, blev bispeviet for det
nys oprettede Viborg Stift af Adalbert af Ham-
burg-Bremen o. 1060. Allerede under ham
havde Viborg et Domkapitel, og til H. og Dom-
kapitlet i Viborg skankede Knud den hi. 1080
al kongelig Ret over Kleresiet og K.'s Tjenere.

Han dode 8. April, men hans Dodsaar er nkendt.
Hering, Hermann, tysk Teolog, f. i Dallenin

i Westpriegnitz 26. Febr. 1838, var ferst Prsest

og Superintendent i LQtzen, men blev 1878
Prof, i prakt Teol. ved Universitetet i Halle.

Han bar bl. a. skrevet >Die Mystik Luthers
im Zusammenhange seiner Theol. und in ihrem
Verhaltnisse zur alteren Mystik< (Leipz. 1879).

Herivad, Kloster, se Herresvad.

Herlembald (Erlembald), se Patarinere.

Herlighed, Guds. Da Hen-ens Herlighed og
Navn undertiden ere stillede jaevnsides hinanden
som parallele Led (Jes. 59, 19; Ps. 102, 16),

kan her gaas ud fra, at disse Udtryk staa i

det mest neje Forhold til hinanden, uden dog
belt at daekke hinanden. Hvor Gud aabenbarer
sit Navn, der aabenbarer ban ogsaa sin Herlig-

hed. Det hedder (Rom. 1, 23), at Hedningerne
have ombyttet den uforknenkelige Guds Her-
lighed med et forkrsnkeligt Menneskes Blllede;

efter hvad der gaar umiddelbart forud, er det
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den Herlighed, der her tales om, som felger

med Guds Aabenbaring i Naturen, hvor hans
evige Magt og Guddommelighed kan ses i hans
Gerninger, hans Skabning, det samme, der hen-

vises til i Udtalelser som Ps. 19, 1; 8, 2; 104,

31, og som ligger til Grand for og ofte bryder

frera i Starke Ord hos Jes. i Afsnittet Kap. 43
—48. Men sammen med denne i og gennem
den skabte Natur frembrydende Herlighed felger

Aabenbarelsen af den samme i Shegtens Hi-

storic Over for alle Hedningernes Guder staar

Herren i sin evige Magt og Guddora og til nogen
anden giver ban ikke sin Herlighed (Jes. 48, 11),

tvaert imod skal alle Hedninger se denne og

al Jorden fyldes af den (Jes. 40, 5; 66, 19; Hes.

39, 21), saaledes som den alt er traadt frem

og har aabenbaret sig i det udvalgte Folks

Levnedsleb (4 Mos. 14, 22; 5 Mos. 5. 24; Jes.

3, 8). Som Gud gennem Natur og Historie

hegger sit Navn frem for Menneskene, er dette

overalt fulgt af Herlighed, der er Udtryk for

hans Viljes og Vseldes Overmagt over alle Ting:

>intet er umuligt for Gud< og >jeg er den ferste

og den sidste, og foruden mig er ingen Gud<
(1 Mos. 18, 14; Jes. 44, 6). Det er hans >evige

Magt og Guddommelighed', der giver hans
aabenbarede Navn det saeregne Prteg af det

enestaaende, af Herlighed, som det overalt

fremtneder med. Hertil kommer nu etandet:
hvor Gud aabenbarer sit Navn paa umiddelbar
Maade, hvor han selv er til Stede, ytrer dette

sig i en steregen Glans, der omgiver bam, skjuler

ham. Med den brandende Tornebusk traadte

dette paa saeregcn Maade ind i Historien, for

atter at vise sig i Ildstottcn, i Sinaiglansen, 1

den over Tabernaklet og i Salomos Tempel
blivende Herlighed (2 Mos. 3, 2; 14, 19; 19,

16; 40, 34; 1 Kong. 8, 10), denne Glans ses af

Profeter (Jes. og Hes. ofte), og hvo, der kommer
inden for dens Raskkevidde, faar for en Tid et

Genskin af den (2 Mos. 34, 29 f.), men intet

Menneske kan se den i hele dens Styrke og
komme fra dette med Livet (2 Mos. 33, 17 f.).

At her ikke skal eller kan tauikes paa en Lys-

glans af jordisk Art, er ikke blot Udtalelserne

hos Profeterne Vidnesbyrd om ; ogsaa Beret-

ninger som den om Elias's Himmelfart, om Elisa

paa Bjerget, der beder om, at Tjenerens 0jne
maa aabnes, saa at han kan se Englevagten

(2 Kong. 2 ; 6, 16) vise, at det ikke er Jordens
Lysglans, her tales om; i Tabernaklet og i

Templet er Lyset skjult i Skycn ; naar Herren
aabenbarer sig af sin Naade eller i sin Vrede
(3 Mos. 9, 6; 4 Mos. 14, 10), er Lysglansen der,

synlig for dem, den er bestemt for. — I den
nye Pagts Tid viser den sig for Hyrderne paa
Marken Julenat, ved Herrens Forklarclse, ved
hans Himmelfart (Luk. 2, 9; Matt. 17, 5; Ap.
G. 1, 9), og som Stefanos taler om Hcrlighedens
Gud, taler Paulus om Herlighedens Fader og
siger, at han bor i et utilgamgeligt Lys (Ap. G.

7, 2; Ef. 1, 17; 1 Tim. 6, 16), og i Aanden ser

Johannes den himmelske Trone i sin straalende
Glans (Aab. 4, 2. 3).

At der ikke er Modstrid mellem disse to

Sider af Guds Herlighed, at den ene ikke er
mere aandelig end den anden, er ikke vanske-
ligt at se. Fra Naturen og Historien er Vejen
her gaaet indad, til Guds personlige Ntervaer-

else. Der kan maaske gaaes endnu et Skridt,

idet der sparges: paa hvilken Maade forholder

det sig med denne Lysglans, som altid er, hvor
Gud aabenbarer sig, som er i Folge med
Engle, som fylder Himlen, er den noget for

sig selv, ligesom uden for Gud? (Martensen,

Jacob B6hme). lit kan her svares. Om Sennen
hedder det: >Vi saa hans Herlighed, fuld af

Naade og Sandhed<, at >Guds Herlighed er i

Kristi Aasyn<, at hans Ansigt under Forklar-

elsen straalede som Solen (Joh. 1, 14; 2 Kor.

4, 6; Matt. 17, 2). Inden fra, fra det Liv, der

er i Sennen, straaler hans Ansigt som Solen;

det er hans Livs Fylde og Glasde, der fader

Herligheden af sig. Ud herfra maa der siges,

at Guds Herlighed har sin Rod i og fodes af

hans evig fuldkomne og salige Liv, er den

straalende Afglans af Livets Fylde i ham, og

at overalt, hvor der bliver Liv af hans Liv

og svarende til hans Liv, der vil ogsaa hans

Herlighed fedes; der vil opstaas i Herlighed,

og der vil leves i Herlighed. Dette kan svares,

men lsengere kan der ikke med Sikkerhed naas

(Oehler, Theologie des a. T.s, Tub. 1873, og

Weber, Jiidische Theologie 2
, Leipz. 1897). A. A.

Herman, dske Biskopper. 1)H. af Slesvig

var fodt i Rhinprovinsen og blev tidlig optagcn

i Augustinerkonventet Rode (Rolduc) Nord for

Aachen. Da han ikke blev Abbed de>, forlod

han Konventet (1129) og blev Forstander for

Klostret Dunwald ved K61n. Derfra kom han

til Lund og gjorde i iErkebiskop Assers Tjeneste

en Rejse til Rom for at skaffe denne An-

crkendelse som iErkebiskop. 1138 blev han i

Lund viet til Biskop af Slesvig, men da han

kom til denne By, havde man valgt Aage (I, 5).

H. vendte da tilbagc til Lund og var til Stede

ved Domkirkens Indvielse. D. 16. Jan. 1146.

— 2) H. af Viborg ntevnes som Biskop 1430.

Hans Navn staar under Vordingborger-Forliget
med Hertug Adolf. D. 1438.

Herman (Heriman) den lamme (contrac-

tus), f. 1013, var Son af en schwabisk Greve

og var fra Barndommen af lam og tungmaelet.

1044 blev han Benedictiner i Reichenau, hvor
han samlede en stor Discipelskare om sig. Han
skrev flere Boger og Digte og lavede Ure, must-
kalske og mekaniske Instrumenter. 1049 var

Pave Leo IX i Reichenau, og det var rimeligvis

paa hans eller Kejserens Tilskyndelse, at H.

skrev sin Kronike fra Kristi Fodsel til sin egen

Tid. Han dode 24. Sept. 1054. Hans Kronike er

udg. af Pertz 1 Mon. Germ. Script V og oversat

af Nobbe i >Gesch.schreiber der deutschen Vor-

zeit< (Berlin 1851). Om hans Kronike se I. R.

Dietrich, Die Gesch.'squellen des Klosters Rei-

chenau bis zur Mitte des 1 1 . Jahrh.'s (Leipz. 1897).

Herman fra Fritschelar (Fritzlar i Hessen)
har kenge gaaet for at va?re Forf. til en Sam-
ling mystisk farvcde Pncdikener om Helgeners
Liv, der findes i et Heidelberger-Haandskrift,

skrevet 1343—49. Denne Samling stammer dog
ikke fra H., men fra den dominikanske Laese-

mester, Gisiler fra Schlotheim N.V. for Erfurt,

der virkede i Koln og Erfurt. Men H., rime-
ligvis en mystisk anlagt Lsegmand, bar paany
udgivet Samlingen og eget den med Fortallinger

om sine egne Oplevelser. H. skal ogsaa have
ladet skrive et mystisk Skrift: »Die Blume der
Schauungi, der foreligger i et Nurnberger-
Haandskrift.
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Herman (V) af Koln, jErkebfskop af K61n,
harte til den grevelige Familie Wied. Han
fedtcs 14. Jan. 1477, blev allerede 1483 Dom-
herre i K61n, 1515 .(Erkebiskop der, og 1532
tilllge Biskop af Paderborn. Ved sin Kolner-
Landret af 1538 segte han at hsevde Lov og
Orden. Han var en Ven af Erasmus fra Rotter-

dam og vilde indfere Reformer i erasmlsk Aand.
1536 boldt han et Provinskoncilium, der bll-

ligede en Del Reformer, som Gropper (S. 266)
foreslog. 1542 indkaldte han Bucer (I, 407),

og ved hans Hjselp vilde han have det rene
Evangelium praediket. 1543 modtog han Nad-
veren efter evang. Ritns, og Bucer forfattede

til Vejledning for ham en Beteenkning om kr.

Ref. Da han vilde fere denne Ref. ud i Livet,

greb Karl V ind, og H. blev stsevnet til Bruzelles

og Rom. I sin Ned vendte ban sig til det
schmalkaldiske Forbund, men da han ikke helt

vilde gaa med Sachsen og Hessen, blev Hjtelpen

ikke ydet. 1546 blev H. ekskommnniceret af

Paven, og nseste Aar tvang Karl V's Kommis-
sserer Kolnerne til at hylde Koadjutoren Adolf
af Schaumburg som deres Herre. H. blev
sin evang. Overbevisning tro, og 15. Aug. 1552
dede ban 1 Wied efter for Pnesten der at have
udtalt, at han vilde leve og da, tro mod den
augsburgske Konfession (Warrentrapp, H. v. W.
und sein Reformationsversuch in KOIn, Leipz.

1878, og >Zeitschr. f. Kirchengesch.c XX, 37 f.).

Herman fra Lehnin skal have vteret Cister-

ciensermunk paa Overgangen til 14. Aarh. og
have levet i Klostret Lehnin ved Brandenburg.
Ham har man tillagt den saakaldte Lehniner-
Spaadom (Vaticinium Lehninense) i 100 lat. Hex-
ametre om Huset Hohenzollern ; men denne er

et afgjort uwgte Tendensarbejde med ultra-

montan Tendens (Hermens, Kloster Lehnin und
seine Weissagung, Barmen 1888).

Herman fra Reichenau, se H. den lamme.
Herman fra Rijswijk bed en nederl. Magister,

som 1502 blev demt til livsvarigt Fsngsel paa
Grand af sin Vantro. Han lrerte, at Verden er
ev>gi og Fortaellingen om dens Skabelse en Fabel,

opdigtet af >den taabelige Mosec, og han troede
ikke paa det evigc Liv, men fandt, at Aristo-

teles og Averroes havde mere Ret end Kristus,

der kun var en Fantast. H. sagde: >Jeg er
fodt som Kr., men det er jeg ikke mere; thi

de Kr. ere de storste Daarer«. Det lykkedes
ham at slippe ud af Fsengslet, men 1512 blev
han atter stsevnet for Inkvisitionen og brsendt
som Ksetter 14. Dec. s. A.
Herman fra Wied, se H. fra K6ln.
Hermann. 1) Nicolans H., Kantor i Joa-

chimstbal i Voigtland, dad 1561, horer til de
tyske Psalmekomponister, der gjorde sig be-
markede paa Reformationstiden. Enkelte af
hans Koraler, hvortil han selv digtede Ordene,
ere endnu i Brug i den tyske K. A. H. —
2) Wilhelm H, tysk evang. Teolog, f. 6. Dec. 1846
i Melkow, studerede 1866—70 Teologi i Halle,

hvor ban ogsaa 1874 habiliterede sig, og blev
1879 Prof, i Marburg. Han kom fra et gammel-
dags troende Hjem og blev i Halle stxrkt paa-
virket af Tholuck. Endnu stserkere blev dog
Paavirkningen fra Ritschl. H. blev en af de
ivrig8te og dygtigste Ordferere for den Ritschlske
Skole og antog sig straks i sit ferste Skrift
'Die Metaphysik in der Theologie< (Halle 1876)

kraftig sin Mesters Sag. Sin ndpnegede Ny-
Kantianisme udviklede han 1 den dygtigt, men
tungt skrevne Bog: >Die Religion im Verhaltniss

zum Welterkennen nnd zur Slttlichkeit< (Halle

1879). I disse og andre Skrifter vender han
sig med kraftig Polemik, baade mod Ortodokse
og Liberale (sserlig Lipsius). Betydelig Opsigt
vakte hans med stor Friskhed og Varme skrevne
Bog: >Der Verkehr des Christen mit Gott<

(2. OpI. Halle 1892). Her udviklede han sine

ejendommelige kr.-relig. Grundtanker om, at
Jesus i sin rent menneskelige Fremtrseden er

den enkeltes Trosgrund, idet Faderens Kterlig-

hed med overvceldende Magt griber den enkelte,

som stcdt i stedelig Ned faar 0jet opladt for

dette Menneskes Herlighed. I et kraftigt, men
i Lsengden noget ensformigt Sprog, varierer H.

disse Grundtanker. Interessant er hans For-
handling herom med R. Grau (se >Theol. Tidskr.*

Bd. IX 1893). Hans sidste Vrerk er en >Ethikc
(Tub. u. Leipz. 1901). J. P. B.
Hermannsburg, en Landsby med 2500 Men-

nesker paa Luneburger-Heden er ved L. Harms
(se S. 350) bleven Arnestedet for en kraftig

Mission, Hermannsburger-Missionen. Harms
grundede 1849 med 12 Elever, fornemmelig af
Bondestanden og Broderen, Theodor H., som
Lserer, en Missionsskole, mere anlagt paa prak-.

tisk end teol. Uddannelse (omtrent som vore

Seminaristers). Harms vilde kalde en >Bonde-
missionc til Live med selvunderholdende Mis-

sionskolonier som Midtpunkter for det kriste-

lige Liv i de nye Egne, hvilket dog viste sig

uigennemferligt og maatte opgives 1869. De
forste 8 Missioniercr og 8 Kolonister udsendtes
1853 paa et eget dertil bygget Skib (>Kandace<),

med Gallaerne som Maal. De naaede dog ikke

dette, men maatte 1854 fwste Bo i Natal (Ny-

Hermannsburg) iblandt Zuluerne og gik 1858
ind 1 Zululandet. Det er kun gaaet langsomt
med Zulu-Missionen; den er langt overflejet af

Betsjuaner-Missionen i Transvaal, optaget 1857;
den betydcligste Station her er Bethanien, med
o. 3000 Kr., anlagt 1864 af W. Behrens, der
havde givet sin gode Bondegaard i H. til Mis-

sionen og selv med Hustru og Barn var draget

ind i denne som Elev. Missioncn flk 1854 sit eget

Blad, >Hermannsburger Missionsblatt*. Efter

L. Harms fulgte 1865 Broderen Theodor som
Priest i H. og Leder af Missionen; han skilte

sig 1878 fra Landskirken i Hannover paa Grund
af Vielsesritualets Anerkendelse af Civiltegte-

skabet (S. 350). Felgen blev, at Landskirken trak

sig tilbage fra Missionen, men senere opnaaedes
en Forstaaelse, saa at Landskirken stetter denne
og er repra;senteret i Bestyrelsen. Der fulgte

endnu to andre Spaltninger, den hannoveranske
Frlkirke og Hcrmannsburger-Frikirken, der
driver Mission paa egen Haand i Sydafrika og
paa Ny Zeeland. I Sydafrika gennemgik Mis-

sionen en Krise, fremkaldt ved mangelfuld
Ledelse og utilstrsekkelig Lenning af Missionsr-

erne. Th. Harms dede 1885, ogSennen Egmont
H. blev Direkter og tog midlertidigt Ophold i

Sydafrika for at ordne Forholdene der, nn med
Haccius af Landskirken til Meddirekter. Her-

mannsburger-Missionen talte 1898 ialt 65 Mis-

sioDterer paa 58 Stationer med 799 indfedte

Mcdhjaslperc og 46,372 Kr. I 1898 debtes 5492,

deraf 3286 Hedningcr. Missionens Indteegt var
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312,000 Kr. foruden et Legat paa 160,000 Kr.

Missionen i Afrika er nu delt i to Afdelinger,

Zulu-Missionen med 23 Missionserer og 4572 Kr.

og Betsjuaner-Missionen med 29 Missionserer og
40,078 Kr. Desuden optog L. Harms 1865 en
Mission blandt Teluguerne 1 Indien, der nu
har 10 Missionserer og 1740 Kr. Og i Austra-

lien anlagdes 1866 Stationen Hermannsburg ved
Killalpenninaseen, der 1872 maatte opgives paa
Grand af Vandmangel ; et nyt Anlseg begyndtes
1875 ved Finkefloden, men dette er nu over-

taget af den tyske Immanuel-Synode i Austra-
lien. Endelig er der fra H. udgaaet en Del
Praester til tyske Menigheder i Kanada og i

de forenede Stater (Ohio-Synoden). Og to per-

siske Praester iblandt Nestorianerne er ud-
dannede i, H. og virker i Tilslutning dertil.

Hermannsburger-Missionens Grundsaetning er:

ingen Union, ingen Kaste, ingen Skole for

Hedninger. Under Boerkrigen har H.-Missionen
lidt meget; mange af Missioncererne ere af Eng-
leenderne bortviste fra Stationerne, til Dels in-

ternerede paa Grund af deres boervenlige Hold-
ning, og flere Stationer ere helt odelagte (Hac-
cius, Denkschrift fiber die Generalvisitation der
H. M. in Sudafrika, 1891, og Ruckblick auf
das letzte Jahrzehnt in Afrika 1899). V. Sn.

Hermas. 1) Romersk Kr. paa Paulus's Tid
(jvfr. Rom. 16, 14). 2) Forf. af den saakaldte
>Hyrde< (o noifiqy, pastor); efter eget Udsagn
en Slave, der var blevet solgt til Rom, men
her var blevet frigivet; efter en seldgammel
Overlevering (i Muratoris Kanon og i Catalogus
Liberianus) en Broder af den romerske Biskop
Pius (o. 140—155). H.s Hyrdebog stod i Old-
kirken i hoj Anseelse. Irenaeos, Klemens Aleks-
andriner og Origenes betragtede og benyttede
den som et helligt og inspireret Skrift, ligesaa

Tertullian i sin fermontanistiske Periode; og
endnu i 4. Aarh. gjaldt den i 0sten ikke blot

som en velskikket Lterebog for Katekumener,
men blev ogsaa her og der forelsest ved Guds-
tjenesterae og tiklels optaget i Bibelhaand-
skrifterne (jvfr. Codex Sinaiticus). I Vester-

land blev Skriftet, som det fremgaar af Mura-
toris Kanon og af Tertullians Skrift >De pudi-

citia<, ved Grsensen mellem 2. og 3. Aarh.
berevet sin Ligestilliag med de profet. og apost.

Skriftcr; men ogsaa her bevarede det endnu
en Tidlang en betydelig Anseelse og Indflydelse.

Os er det ntesten fuldstaendig overleveret i sin

gr. Originalskikkelse og desuden i to lat. og
•en tethiopisk Overs. Det indeholder 5 >Syner<,
12 >Bud< og 10 >Lignelser< ; men da det 5.

Syn kun er en Indledning til Budene og Lign-
elserne, der udtrykkelig sammenfattes med hin-

anden, sondrer man rettere mellem to Hoved-
dele: 1) de 4 indledende Syner, hvor Kirken
— i Skikkelse af en aldrende Kvinde, der mere
og mere forynges og forskennes — formidler
H. de guddommelige Aabenbaringer, og 2) Bu-
dene og Lignelserne, der meddeles og forklares

H. af en Engel i Hyrdeskikkelse; fra denne
»Hyrde«, som dog ferst optraeder i det 5. Syn,
har den hele Bog faaet sit Navn. Bogens Frem-
stillingsform er helt igennem apokalyptisk-visio-

naer, dens Stil bred og barnlig; trods Forf.s

aegte Bodsalvor og saedelige Fasthed blir den
efterhaanden mere og mere langtrukken og
kedelig. Dens Hovedindhold er en kraftig For-

maning til Bod, beregnet i ferste Raekke paa
den romerske Menighed, men bestemt ogsaa

for den evrige Kristenh<>d, motiveret ved Kirkens

tiltagende Verdsiiggerelse og skaerpet ved Hen-
visningen til den nier forestaaende Ende. Naar
Gud saaledes endnu aabner K. en Bodsfrist,

da er det efter Forf. en saeregen, ekstraordinaer

Naadesbevisning; thi egentlig gives der kun en

Bod, den ved Optagelsen i Menigheden : har
den Kr. ved Daaben modtaget Tilgivelse for

sine tidligere Synder, saa baade kan og skal

han for Fremtiden leve et helligt Liv, frit 1 al

Fald for svsere Synder. Med denne H.s prin-

cipielle Betragtning af Daaben htenger det mo-
ralistiske Drag i bans Krdmsopfattelse sammen

;

dette naar sit Hejdepunkt i den Ansknelse, at

der gives saedelige Ydelser, som gaar ud over

Guds Buds Fordringer og tilsikrer en hojere

Foldkommenhed og en saeregen Fortjeneste.

Dunkel og nklar er forovrigt H.s Kristologl

Har han end ikke, som man tildcls har ment,
identiflceret Kristus med jErkeengelen Mikael,

saa er det dog vanskeligt at komrae bort fra,

at han paa enkelte Steder identificerer den
praeeksistente Kristus med den Hellig-Aand.

Imidlertid er det muligt, at H. her blot har
villet betegne den prseeksistente (Cristas som
et helligt Aandevsesen. — Om >Hyrdens< Af-

fattelsestid er Enighed endnu ikke opnaaet
For Affattelse allerede ved Beg. af 2. Aarh.

taler navnlig Vis. II, 4, 3, hvor H. faar Ad-
visning om at sende en skriftlig Fremstilling

af den modtagne Aabenbaring til >Klemens<,
for at denne igen kan sende Skriftet til de uden-
landske Byer; >thi dette er hans Hverv«. At
der her sigtes til den beromte Klemens af Rom
kan nemlig ikke godt vaere tvivlsomt; og til at

anse Indferelsen af Klemens som en blot Fik-

tion har vi ingen Grand. Paa den anden Side

synes det ikke muligt at komrae forbi den
bestemte og nejagtige Overlevering om, at

Hyrden er forfattet paa Biskop Pius's Tid, alt-

saa o. 140; og denne Affattelsestid stadfaestes

ogsaa ved forskellige indre Indicier. Sandsyn-
ligvis ligger Vanskelighedens Leaning deri, at

Skriftet forst er blevet til efterhaanden, gennem
et laengere Tidsrum; Overleveringens Tidsan-
saettelse guelder da Udgivelsen af det hele Skrift

Derimod er der ikke Grund til at fordele

Skriftet paa flere Forfattere, som man tildels

har villet. Og ganske forfejlet er Spittas Hy-
potese om, at Bogen blot er en kr. Bearbejd-
else af et oprlndelig jodisk Skrift (Harnack,
Gesch. der altchristl. Lit., I, 49 f., II, 1, 257 f.;

Tekstudgave i Patrum apostol. opera, ed. Geb-
hardt, Harnack et Zahn, III ; dsk Ovcrsaettelse

ved P. V. Christensen, Kbhvn 1856). L. B.

Hermenentik, se Tillaegget til dette Bind.
Hermes, Georg, rora.-kat Teolog, f. i Dreyer-

walde i Westfalen 22. April 1775, studerede i

Munster og blev praesteviet d£r 1799. 1807
blev han Laerer ved Akademiet i Munster og
1819 Prof, i Dogmatik i Bonn. Som dogmatisk
Laerer dannede han en Skole, der fik stor Ind-

flydelse ikke alene i Bonn, men ogsaa i mange
Praesteseminarier, og baade Filosoffer og Ju-

rister regnede sig til den. Grev Spiegel, der
blev K51ns iErkebiskop, satte stor Pris paa H.,

og det lykkedes ved Spiegels Hjaelp H. at afvaerge

Ansaettelsen af Professorer i Bonn (som Moliler
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og Bollinger), tier ikke vare enige med ham
selv. Da han dode (26. MaJ 1831), var haus
Skole herskende i Rhinlandene og Westfalen,
(kun den af Scbelling paavlrkede roin.-kat.

Filosof Windischmann havde kritiseret H.), men
efter hans Dad rejste Kritiken sig, og i Sept.

1835 fordemte et paveligt Breve H.s Liere og
Skrifter. H. selv har, foruden enkelte Lejlig-

hedsskrifter, kun udglvet: >Ueber die innere
Wahrheit des Chrthuras< (1805) og 'Positive

Einleit. in die christcath. Theol.t (1. Abthl.

1829); efter hans Dad udgav J. H. Achterfeld

bans >Christcath. Dogmatik> (I— II, 1834, III,

1836, med det gejstl. Ordinariats Approbation).

H. og hans Disciple vilde ikke naegte et eneste
af Romerk.s Dogmer, men tvasrtimod filosofisk

bevise dem alle. H. gik ud fra den Grand-
sctning, at man kun kan tro, hvad man af
Fornuftgrunde har erkendt som Sandhed, og
at man maa have Mod til at tvivle, indtil

man har fundet sikre Fornuftgrunde. Derved
bliver der, mente man fra Homs Side, iud-

rammet den mskl. Fornuft en Stilling som er-

kendende Princip, der ikke er forenelig med
Romerk.s Autoritetsprincip, og den Misvisning
ligger naer, at den blotte Ttenkning kan gere
et Menneske til en Kr. Efter Pavens Fordem-
melse rejste de to Hermesianere, Elvenich (I,

751) og Braun til Rom for at rense deres Lserer

for Beskyldningen for Heterodoksi og godtgere,

at H. i Virkeligheden ikke havde l«ert, hvad
det pavelige Breve havde fordemt. Ved For-
handlinger med Jesuiter-Generalen Roothan,
til bvem de bleve henviste, saa de dog snart, at

deres Rejse var forgeeves, og den pavelige Stats-

sekretsr, Kard. Lambruschini sendte deres For-
svarsskrift (melelemata theologica) ulaest tilbage

med den Erklaering, at Sagen var afgjort. Der-
med vare H.'s Disciple udelukkede fra alle

kirkelige Embeder og Stillinger, og 1844 fik

baade Elvenich og Braun deres Afsked (K.

Werner, Gesch. der kath. Theol., Munchen 1866,
405 1).

Hermes Trismegistos. Under dette Navn
gaa nogle Beger, der indeholde en mystisk
sgyptisk Visdom; de foreligge dels paa Gr.,

deb paa Lat. og Arab. Den vigtigste er Poi-

mander eller Bogen om den gode Hyrde, en
Samling af 14 filos. Dialoger, i hvilke H. under-
viser sin San og Asklepios t Teologi. Bogen,
der rimeligvis er bleven til i 2. Aarh., er en
selsom Bland!ng af pythagorseisk Panteisme og
sgyptisk Filos. (tildels hentet fra Dedebogen,
se I, 698). Af lignende Art er den kun paa
Lat. foreliggende Asclepius, et Smertensraab fra

Hedenskabet, der forudser sin Undergang.
Hermias var Forf. til en overfladisk Apologi

for Krdm, en >GennemhegIing< (ttKtavgftig) af
Filosofferne, derviser, hvorledes disse modsige
hverandre. Skriftet er rimeligvis opstaaet 180
-200. Det er udg. af I. C. T. Otto 1 »Corpus
Apologet « IX og overs, paa Tysk af I. Leitl i

>BU>1. der Kirchenvfiterc , Kempten 1873 (Har-
nack. Gesch. der altchr. Lit. 1893, I, 782 f.).

Hermogenes. 1) En Kr. fra Provinsen Asia
(Ulleasien), som Paulus i 2 Tim. 1, 15 naevner
blandt de Asiatere, der kunde have vseret

Apostelen til Hjaelp, rimeligvis som Vidner for
Retten under hans andet Fangenskab i Rom
(Jvfr. 4, 16), men af Menneskefrygt havde svigtet

ham; ellers nbekendt. L. G. — 2) En gnostisk
Vranglaerer fra Overgangen mellem 2. og 3.

Aarh., mod hvem Tertullian skrev 2 Skrifter:

Adv. H. og det tabte Skr., De causa animse
adv. H.
Hernasand, By i Angermanland med Bispe-

saede og Saede for Landshevdingen over Vester-

norrlands Len, ligger dels paa Hernd, Syd for

Angermanelvens Udlab, dels paa det ncermeste
Fastland og en lille mellemliggende Holm.
Domkirken blev indviet 1846. H. Stift blev
udskilt fra iErkestiftet som >Superintendentia<
1647 og blev 1772 >Bispestift> omfattende Land-
skaberne Medelpad, Angermanland, Jaemteland,

Herjedalen og Vesterbotten med de dertil her-
ende Lapmarker, hvortil senere er kommen en
mindre Del af Helsingland. Stiftet, som om-
fatter langt over Halvdelen af Sverlges Areal og
udger 237,261 Kvkm., er delt i 15 Kontrakter,

101 Pastorater og 187 Sogne. Bestnebelserne
for at dele H. Stift I 2 er hidtil strandede paa,

at Andet Hammer har sat som Betingelse, at

2 mindre Stifter bleve slaaede sammen. Super-
intendenter: Petrus Erici Steuchius 1647—83,
Math. Steuchius 1683—94, Jul. Erici Micrander
1694—1702, Georg Nicolai Wallin 1702—23, Pe-
trus Jonae Asp, 1724—26, Nils Nilsson Sternell

1728—44, 01. KjOrning 1746—78, Biskop 1772.
— Biskopper: Er. Hesselgren 1778—1803, Cart
Gustaf Nordin 1805—12, Er. Abr. Almqvist 1813
—30, Frans Michael FranzSn 1831—47, Isr. Berg-
man 1848—64, And. Fredr. Beckman 1864—
75, Lars Landgren 1876—88, Martin Johansson
1888. O. A.

Herodes, den store. 1) Det herodianske
Dynastis Opkomst. Dette har sin Oprind-
else fra en Antipater (-patros) eller Antipas,

der af Alexander Jannai (104—78 f. Kr.) blev
gjort til Statholder over Idumsea (Edom). Anti-

pater var selv fra Idumtea, men stammede
muligvis fra det filistseiske Askalon af ringe

Byrd. Hans Sen og Efterfelger, der ogsaa
hed Antipater, begyndte efter den makka-
baeiske Dronning Alexandras Dad (69 f. Kr.) at

spille en fremragende Rolle i de jed. Forhold
og bragte den lige bilagte Strid mellem Alex-

andras Sonner, Hyrkan og Aristobulos, til at

blusse op paa ny. For den aergerrige Anti-

pater var der ingen Forhaabninger under den
energiske Aristobulos's Regimente; han sked
derfor den svage Hyrkan frem for under dennes
Navn selv at nyde Magten. Hyrkan lod sig

overtale til at sage Hjaelp hos de nabataeiske

Arabere i Petra, hvis Konge, Aretas III, faldt

ind i Landet og slog Aristobulos. De rom.
Heere stod ved den Tid i Syrien, og begge

de stridende Bradre kappedes om at sage deres

Hjaelp. Det forte til, at Pompejus Aar 63 ryk-
kede ind i Landet for at betvinge Aristobulos.

Denne overgav sig, men hans Tilbaengere for-

svarede sig fanatisk i Templet, indtil dette toges

med Storm. Aristobulos og hans Familie fortes

som Fanger til Rom, Hyrkan blev Ypperste-
praest, men i politisk Henseende afhsengig af

den rom. Statholder i Syrien, og Antipater var
nu den maegtigste Mand i Landet. Han havde
her for ferste Gang haft Lejlighed til at vise

den Evne til at taekkes enhver sejrrig Romer,
der herefter skulde blive en saa vaesentiig Faktor
i hans og hans Slaegts Ophejelse. Han beviste
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den atter ved efter Pompejus's Nedcrlag (48)

straks at stille slg paa Caesars Side. Til Len
blev Hyrkan udnaevnt til Jedernes Etnark, men
Antipater stadfiestet af Cesar som Prokurator
over Landet (47) og forblev faktisk dettes

Hersker. Sine Sonner indsatte han som Stat-

holdere: Fasael i Jerusalem og Herodes i

Galilaea. Denne sldste, der her ferste Gang
moder os, var da 25 Aar gammel og lagde
hurtig nssedvanlig Kraft, men ogsaa Voldsom-
hed, for Dagen. Da Antipater efter Caesars

Mord svingede over til Caesars Morderes Parti,

flk H. Statholderskabet over Kelesyrien. Naeste

Aar (43) blev Antipater forgivet af en Med-
bejler, men H. var fuldt ud skikket til at

overtage og paa glimrende Maade fuldende sin

Faders Vaerk. Skont Situationen efter Anto-
nius's Sejr ved Filippi (42) saa meget truende
ud for Antipaters Senner, blev Resultatet, at

de ved H.s Behaendighed vandt Antonius's Gunst
og forfremmedes til Tetrarker over Palaestina,

medens Hyrkan traadte tilbage fra sin politiske

Stilling (41).

Saaledes vare Antipaters Sonner naaede til

at vaere Landets af Romerne anerkendte Herrer.

Af Hasmonaeerne, der i den forlebne Tid havde
gjort det ene heltemodige, men forgaeves For-
sag efter det andet paa at befri Faedrelandet,

var nu kun Aristobulos's Sen, Antigonos, til-

bage som Modstander, men han havde et be-

tydeligt Tilhold i den saddukteiske Adel, og
det lykkedes ham endnu at bringe den makka-
baeiske Magt til en sidste Opblussen. I For-
bund med Partherne bemaegtigede han sig Aar
40 Jerusalem. Hyrkan blev lemlaestct ved at

faa 0rerne afskaarne, saa at han var umulig
som Ypperstepnest, Fasael blevfangen og draebte

sig selv, Herodes alene nndslap og tyede til

Rom. Med Antonius's og Octavians Gunst ud-
naevntes han ved et hojtideligt Senatsdekret
endnu i Slutn. af samme Aar til Konge og
landede i Aaret 39 i Ptolemais. Krigen trak
ud til Bfteraaret 37, da det endelig lykkedes
H. med Romernes Hjaelp at erobre Jerusalem.
Antigonos blev efter H.s 0nske henrettet af

Romerne i Antiokia, og det sidste makkabaeiske
Kongedomme (40—37) var til Ende. Under
Belejringen havde H. i Samaria fejret sit Bryllup
med den makkabieiske Mariamme, Datter af
Aristobulos's Sen Alexander.

2) Herodes's Regering (37—4 f. Kr.). Den
Konge, der nu i en Menneskealder herskede
over Jederne, var ikke nogen almindelig Mand.
Han var som fedt til at vaere Hersker, besad
et skent, kraftigt og haerdet Legeme og var en
Mester i al krigersk Faerdighed. Lidenskabelig
og haard var han, naar Egennytten kraevede

det, rede til uden Skrupler at udgyde Stremme
af Blod, »et meget smukt vildt Dyr, hos hvilket

man ikke sperger om den moralske Sans<
(Renan). Men med Kraften forenede sig Snild-

hed og Smidighed og et klogt Overblik. Hans
Politik hviledc paa urokkelig Fastholden ved
Romernes Venskab, og mere end nogen anden
Lydkonge (rex socius) besad han Kejser Augu-
stus's Gunst. Indifferent i religiose Spergsmaal
holdt han det gaaende med Farisaeerne, saa
godt han kunde, saa at han indenfor det jod.

Territorium lagde Baand paa sin Helleniserings-

iver, pnegede f. E. iutet Billede paa sine Monter.

Baade han og hans Efterfelgere brngte deres

Indflydelse til at opnaa Privilegier for Jederne
rundt om i Landene og banede ved deres sociale

Stilling Vej for Indflydelse af Jededommen ved

adskillige af 0stens Hotter. — H.s Regeringstid

deles i Reglen i 3 Perioder. Den ferste er

Befaestelsen af hans Magt (37—25). Da
Jerusalem var erobret, holdt han igen paa

Romernes Plyndren og Myrdcn, men benyttede

Lejligheden til at rydde op blandt Antigonos's

Tilhaengere, den saddukaeiske Adel, idet han
lod 45 af dem henrette og konflskerede deres

Formue, hvorved han ogsaa flk de nedvendige
Midler til at forneje sin Velynder Antonius.

Folkct og Farisaeerne fandt sig kun knurrende
i den edomitiske Halyjedes og Romernes Herre-

demme. De ledende Farisaeere, Abtaljon og

Shemaja, behandlede han med storste iEre og

naaede 1 det hele en modus vivendi med Fler-

tallet af det maegtige Parti, idet man fandt sig

i det uundgaaelige som en Gudsdom. De spar-

somme Rester af Hasmonaeerne maatte efter-

haanden alle falde som Ofre for bans aar-

vaagne Mistaenksomhed, hvori han kraftig bi-

stodes af sin Sester Salomes Had til den for-

nemmere Slaegt. Ved sit Giftermaal med Ma-
riamme, til hvem han naerede en heftig Kaer-

lighed, havde H. sikkert haabet at styrke sin

Stilling overfor det gl. Dynasti, men opnaaede
kun Splid i sin Familie. Mariammes Moder
Alexandra, Alexanders Enke, lagde ikke Skjul

paa sit Fjendskab, navnlig overfor H.s Sester,

den omtalte Salome, og deres Moder, Kypros.
Stottet afiEgyptens Dronning, Kleopatra, tvang
Alexandra H. til at afssette Ypperstepreesten,

Ananel, en babylonisk Jede, han havde indsat,

og at overdrage hendes 17aarige Sen, Aristo-

bulos, Mariammes Broder, Vaerdigheden. Da
Folket ved Levsalsfesten samme Aar (35) til-

jublede den unge Ypperstepnest sit Bifald, be-

sluttede H. hans Ded. Snart efter vare de
begge Alexandras Gsester i Jeriko, og her lod

H. sin Svoger som ved et Uheld drukne i

Badet. H.s Taarer over det indtrufne troede

intet Menneske paa. Overfor sin rom. Herre,

Antonius, der bevaegedes til at indstaevne bam,
klarede han sig med Ord og gode Penge; dog
maatte han ved denne Lejlighed afstaa for-

skelligt til Kleopatra, deriblandt den rigeste

Plet i sit Land, Jerikos ypperlige Oase. I

hende havde han en listig og farlig Fjende,

indtil hun delte Skaebnc med Antonius efter

Octavians Sejr ved Actium (31). Til alt Held
for H. havde han efter Kleopatras Vilje vaeret

sysselsat med Krig mod Araberne, medens
Afgorelsen i den rom. Borgerkrig stod paa.

Alligevel stod alt paa Spil for ham overfor

Octavian, men heller ikke her svigtede hans
Held og Dristighed ham. Aabent fremstillede

han sig (30) som Antonius's hidtidige Ven,
men tilbed nu den nye Hersker den samme
vaerdifulde Tjeneste og opnaaede alt, hvad han
kunde enske. Forinden denne sin Rejse til Octa-
vian havde han ladet Alexandras Fader, den mere
end SOaarige Hyrkan, der tidligere var kommen
tilbage fra det parthiske Fangenskab, og som
var absolut uskadelig, draebe; og efter sin Hjem-
komst lod han i rasende Skinsyge og ophidset
af Salome endogsaa Mariamme domme til Dede
og henrette (29). For at bedeve sin ejeblikkelig
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vaagnende Iige saa ubaendige Smerte og Anger
segte han Adspredelse 1 vild Lystighed og faldt

derunder i en heftig Sygdom. Da Alexandra
nu virkelig viste sig at ponse paa Herredemmet,
blev efter hans Helbredelse endelig ogsaa hun
henrettet (28). Da H. dernsest Aar 25 fik fanget

og henrettet et Par fjernere SUegtninge af Has-
monseerne, Babas Senner, var der ikke Oere af

denne Slsegt at myrde — undtagen siden hen
hans 2 egne Senner med Mariamme.
Den 2. Pcriode er H.s Magtudfoldelse

(25—13). Han kunde nu regerc, som han vilde.

Ved Augustus's Gave egedes hans Rige 1 disse

Aar med en Raekke nordestl. Landskaber. Med
sin Byggelyst, hvorved en Maengde storartede

Foretagender sattes i Vaerk, forenede H. en
ivrig Straeben efter at gaelde for den dannede
Hellener. Med stor Pragt byggede han Samaria,

der til JEre for Kejseren kaldtes Sebaste, og
bl. mange andre Byer det imponerende Kaesarea

ved Kysten. Paa en Hej midt i Byen byggedes
et Tempel for Augustus, og lignende opforte

han i andre gr. Byer; Templer og andre offent-

lige Bygninger forkyndte langt ud over Palae-

stinas Grsenser, i Syrien og lige til Rhodos og
Athen, H.s Gavmildhed og Navn som Beskytter

af den gr. Kunst. Men fremfor alt smykkede
han Jerusalem. Ved Tempelpladsen havde han
bygget den staerke Fsestning Antonia. Nu ind-

ferte han Kamplege til Augustus's JEre og byg-
gede i og ved Jerusalem Teater og Amfl-
teater og et ualmindelig pragtfuldt Konge-
palads paa Byens Vestside med Taarnene Hip-
pikos, Fasael og Mariamme, af hvilke formo-
dentlig Fasael delvis er bevaret under Navn
af >Davidstaarnet<. Det gl. Tempel, der i saa-

danne Omgivelser maatte synes for tarveligt,

begyndte han Aar 20 at ombygge, efter at

Pnesterne ferst havde sikret sig, at det var
hans Alvor, og at de nodvendige Midler vare

tilvejebragte. Efter 10 Aars Arbejde indviedes
den egentlige Helligdom, r»en der byggedes
videre (jvfr. Joh. 2, 20) indtil dets Fuldendelse
63 e. Kr. Det straalede af Marmor og Guld i

den Grad, at man havde det Ordsprog, at >den,
der ikke havde set Herodes's Bygning, havde
aldrig set noget virkelig skont<. Men stor

Forargelse voldte han ved at lade en gylden
0rn anbringe over Tempelbygningen. Kongens
Omgivelser vare helleniske; den mest betroede
var hans Sekretaer og Biograf, Nikolaos fra

Damask.
Som den 3. og sidste Periode af H.s Re-

gering, den huslige Elendigheds Tid,
regnes Aarene 13—4 f. Kr. H. var Polygamist,
havde i alt 10 Hustruer, hvoraf de 9 samtidig.
Af disse iEgteskaber havde han 8 Senner og
6 Detre. Sine Senner med den makkab. Ma-
riamme, Alexander og Aristobulos, havde han
efter deres Opdragelse i Rom hentet tilbage
til sit Hof, hvor de trods Kongens Kaerlighed
til dem tilsidst mistaenkeliggjordes saa meget
for ham af hans Sester Salome, at han kaldte
en seldre Sen, Antipater, som han havde for-
stadt, tilbage, hvorved Hoffet deltes i 2 fjendt-
lige Lejre. Forgseves segte Augustus at maegle,

°g den tragiske Slutning blev, at H. Aar 7
lod begge Mariammes Senner henrette i Sa-
maria, hvor han 30 Aar fer havde fejret sit

Bryllup med deres Moder. Antipater, der nu

var almegtig, var et slet Menneske. Overbevist
om at have beredet sin Fader Gift blev han
fsengslet, og Antipas bestemtes til Tronarving.
H., der nu var nrer ved 70 Aar gl., laa ved
denne Tid syg i Jeriko af en uhelbredelig og
haeslig Sygdom. Paa et falsk Rygte om hans
Ded ilede nogle af de strenge til Templet og
nedrev 0rnen over lndgangen; men Kongen
kom til Krasfter og lod Anfererne brcende lev-

ende. Hans sidste Bloddaad var A nti paters

Henrettelse, der efter indhentet Tilladelse fra

Kejseren fuldbyrdedes 5 Dage, fer H. lukkede
sine 0jne, ubegrsedt af sit Folk, som han 1

Virkeligheden havde staaet fremmed for, og
som kun ltengtes efter at befries fra hans Aag.
I sit sidste Testamente havde han bestemt
Arkelaos til Konge, Antipas og Filip til Te-
trarker. Med en ltlle iEndring stadfaestedes

det af Augustus.
Mod Slutn. af H.s Regering blev Jesus Kristus

fedt i Betlehem (Mt. 2, 1). Som bekendt straebte

H., om end forgseves, ogsaa denne Israels sande
Konge efter Livet. Et varigt Rige var det ikke
lykkedes H. at frembringe; efter hans Ded
holdtes det ikke sammen, men opleste sig i

Brudstykker, indtil dets sidste Glans sluktes.

(Hovedkilden til H.s Liv er Josefos's Arkaeo-

logl. Af moderne Fremstillinger er Schurer,
Gesch. des jOd. Volkes im Zeitalter Jesu Christi

I 1890 s saerlig at fremhaeve. Af praktisk op-
byggelig Art er A. Fibiger, Et lille Kongespejl,

bibelhist. Foredrag over de 4 Konger Herodes,
Kbhvn 1901). L. G.

Herodes Antipas (Uyrinas) eller >Tetrarken
Herodes<, som ban kaldes i N. T., var Sen af
Herodes d. st. og Samaritanerinden Mallhake,
Helbroder til Arkelaos. Efter en Tid at have
vaeret bestemt til at vaere Konge efter sin Fader,

maatte han ifelge dennes sidste Testamente
nojes med Stillingen som Tetrark over Galikea
og Peraea (4 f. Kr.—39 e. Kr.). Disse 2 Land-
skaber adskiltes ved Dekapolis. H. A. lignede

sin Fader i Klogskab og vErgerrighed, men
manglede hans Kraft. At regere Galilaeerne og
at beskytte Landet mod Araberne var ingen
let Opgave. Det var derfor sikkert af politiske

Grunde, han tegtede en Datter af Araberkongen
Aretas IV. Som sin Fader og de andre af
Slsegten var H. A. byggelysten. Sin nye Hoved-
stad ved Gennesaretseens Vestside kaldte han til

iEre for Kejseren Tiberias. Paa Hejden over Byen
straalede hans praegtige Palads med gyldne Tage.

Denne halvhedenske Stad holdt Kristus sig fra,

saa H. A. saa ikke sin store Undersaat fer Lang-
fredag i Jerusalem. Mere laerte han at kende
til Johannes Dober. Anledningen var Johannes's
frygtlese Revselse af hans syndige iEgteskab med
sin Broders Hustru Herodias(se Herodias). Denne
Kvinde teggede ham til Haevn og drev ham
videre, end han selv ret vilde (jvfr. Mk. 6, 20).

Af Josefos ses, at han overfor Offentligheden har
angivet Frygt for polit. Uroligheder i Folket som
Grund til Johannes's Fsengsling. Efter Deberens
Henrettelse lod Samvittigheden H. A. ingen Ro;
han frygtede, at i Jesus var Johannes opstaaet

paa ny (Mt. 14, If.; Mk. 6, 14f.; Lk. 9, 7f.).

Noget senere har han gjort et Forseg paa at

skraemme Jesus bort med List, idet han ved
Hjrelp af Farisaeerne udspredte det Rygte, at

ban vilde draebe Jesus. Jesus gennemskuede
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denne Plan om at befri sig for ham og lod

sig ikke hindre af >denne Raevt (Lk. 13, 31. 32),

men advarede ogsaa sine Disciple mod >H.s

Surdej* (Mk. 8, 15). Dens verdensmaessige,

alvorslese Art faar man et Indtryk af, da det

endelig timedes H. A. at se det vidunderlige Men-
neske Jesus Kristus (Lk. 23, 7f.).

^Egteskabet med Herodias styrtede ham til-

sidst helt i Ulykke. Aar 36 tog Aretas Htevn

for sin Datters Forsmtedelse og bibragte H.

A. et svaert Nederlag. Da han efter sin aer-

gerrige Hustrus Tilskyndelse Aar 39 rejste til

Rom for ligesom Agrippa at faa Kongetitlen,

forstod Agrippa at mistsenkeliggore bam i Kejser

Caligulas 0jne, saa at H. A. blev forvist til Lug-

dunum (Lyon) i Gallien, hvorhan endog, som det

synes, snart blev henrettet. Hans Lande bleve

givne til Agrippa I. L. G.

Herodianere, et Parti, der nsevnes i Evange-

lierne blandt Jesu Fjender: Mk. 3, 6 i Galilaea,

Mt. 22, 16 (Mk. 12, 13) i Jerusalem. Sandsyn-
ligvis menes den Del af Saddukseerne, der ellers

kaldtes Boethusiere efter en Praest, Simon,
Boethos's San, hvem Herodes d. st. gjorde til

Ypperstepraest, og hvis Datter (den anden) Ma-
riamme, han segtede (o. 24 f. Kr.). Herved
dannede der sig blandt de fornemme saddu-

kaeiske Praesteslaegter, som havde staaet paa
Hasmonaeernes Side, et Parti, der segte Til-

naermelse til Herodes og bans Slaegt. Trods al

relig. og polit. Antipati sogte og fandt Fari-

saeerne Tilslutning hos dem overfor Jesus, som
begge Parter frygtede. L. G.

Herodias var Datter af den i Aaret 7 f. Kr.

henrettede Aristobulos, Herodes d. st.s og den
makkabaeiske Mariammes Sen. Hendes Mor-
moder var Herodes d. st.s Sester Salome. H.

aegtede sin Onkel Herodes (i Evangelierne kaldet

Filip), Son af Herodes d. st. og den anden Ma-
riamme. Han havde i Tilfaelde af Antipaters

Dod vaeret udset til Tronarving, men levede

nu som Privatmand, vistnok i Jerusalem. Da
Herodes Antlpas engang paa en Rejse til Rom
for sin Afrejse besogte denne sin Halvbroder,

fandt Antipas Behag i hans Hustru og aftalte

med hende, at ban efter sin Tilbagekomst skulde
forskyde sin Dronning, Kong Aretas's Datter, og
legte hende i Stedet for. Dette ^gteskabsbrud
tav Johannes Deber ikke stille til, men irette-

satte dem uden Frygt. Johannes's Frengsling

og hendes Haevns Fuldbyrdelse fortrelles Mt.

14, 3f.; Mk. 6, 17 f.; Lk. 3, 19 f. H.s her om-
talte Datter hed Salome og blev snart efter

gift med Antipas's Broder, Tetrarken Filip.

Forbindelsen med H. blev Herodes Antipas's

Ruin. Forst indviklede det ham i Fjendskab
med Aretas, og endelig kom det i Aaret 36 til

Krig, bvori Antipas led fuldstaendig Nederlag.

Endnu vaerre gik det, da H.s Broder Agrippa I

af Kejser Caligula fik Filips Tetrarki og Konge-
titlen. Hendes iErgerrighed lod hende ingen
Ro, for hun fik sin Mand til at rejse til Rom
for at ansoge om ogsaa at faa Kongenavn. Det
forte imidlertid til det modsatte, idet Caligula

Aar 39 forviste ham til Gallien og vistnok snart
lod ham henrette. Det tjener til H.s JEre, at

hun valgte at felge sin Mand i hans Ulykke
og at dele Land flygtigheden med ham. L. G.

Herodion, en Kr., der nsevnes i Rom. 16, 11

som Landsmand af Paulus, og som efter Navnet

at damme muligvis har vaeret en Frigiven fra

Herodes's Hus. L. G.

Herolt, Johannes, tysk Dominikaner, der

levede i Beg af IS. Aarh., er Forf. til en Prte-

dikensamling med Titlen Discipulus; denne
Titel skulde vaere et Udtryk for Forf.s Beskeden-
hed og sige, at han ikke vilde optraede som
Laerer. Samlingen, der indeholder Praedikener

baade over Epistler og Evangelier, Fastepne-

dikener, Helgentaler og Eksempler, blev op-

trykt hyppig i 15. Aarh. En samlet Udg. ud-

kom i 3 Bd. i Mainz 1612.

Herren vaere med eder! Se Dominus vobis-

cuml (I, 663).

Herresvad (Herivad) Kloster i Riseberga

Sogn, Nona Asbo Herred i Skaane, det aeldste

danske Cistercienserkloster, er grundlagt 1144
af jErkebtsp Eskil af Lund for Munke fra

Citeaux. Han indviede det 1150. 1292 bnendte
det, men genopfortcs hurtig og vandt derefter

betydeiigt i Anseelse. Det ejede et vaerdifuldt

Bibliotek, som Christian IV senere skaenkede

til Kbhvns Universitetsbibliotek. Iblandt dets

Haandskrifter fandtes JBlnoths Knud d. Helliges

Hist, og Hist, om Karl d. danske. 1536 kom
det under Kronen, men styredes af en Abbed
til 1565 og tjente ligesom Sore som Statsfaengsel

for Fanger, der vare demte for religiose Ud-
skejelser. Efter 1565 var det Kronlen med
Forpligtelse til at underholde en Latinskole.

Her opdagede Tyge Brahe 1572 den nye Stjerne

i Kassiopeja. I Krigen 1644—45 blev det til-

dels edelagt af Svenskerne. Karl XI lod det
fuldstaendig nedrive. Paa dets Grund staar nu
en Kongsgaard, opfert i 19. Aarh. S. M. G.

Herrnhnter, se Bredremenigheden (I, 402).

Herrnhuter-Mission, se Bredremenighedens
Mission (I, 405).

Hersfeld (Herolvesfeld), Kloster i Hessen,
blev anlagt af Missionssren Bonifatius's (I, 357)
Discipel Lul (se d. Art.). 775 overgav Lul det
til Karl d. st., som skaenkede det frit Abbed-
valg og stillede det under sit kongelige Vaera.

Fra H. Kloster blev der drevet Mission bl.

Sachserne.

Hersleb. 1) Ole H., Praest, f. i Stod Praeste-

gaard i Trondhjem Stift 1695, tilherte en Slaegt,

der gaar tilbage til Korsbroderen Jens i Viborg,
som paa Ref.stiden aegtede en forhenv. Nonne
og blev luth. Praest i Herslev-Viuf ved Kolding.

1726 blev O. H. Praest ved Vartov og tog som
saadan Del i de pietist.- herrnhut. Bevaegelser

under Christian VI. 1733 bad han sig fritagen

for at holde Skriftemaal efter Ritualet og fore-

slog en iEndring af dette. Biskop Worm fik

ham straks suspenderet, og da O. H. sogte sin

Afsked, blev der ejeblikkelig udnaevnt en ny
Praest for Vartov. H. rejste da til Tyskland,
men kom tilbage og dede i Kbhvn 1760. —
2) Peder H., norsk-dsk Biskop, Broder til oven-
nevnte, f. i Stod 25. Marts 1689, blev Student
fra Trondhjem Skole, 1707 teol. Kand. 1713
fik han i Kbhvn Magistergraden, og Aaret efter

blev han udnaevnt til Feltprsest for Tropper,
der laa i Holsten og Nordtyskland. 1718 blev
han Spr. i Gunderslev paa Falster, 1719 Slots-

praest paa Frederiksborg og Spr. for Hillerad-

Herlev, 1725 dsk Hofpraedikant i Kbhvn og
1727 Medlem af Missionskollegiet og en af Di-
rektererne for Waisenbuset, som han indviede
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1728. S. A. fulgte han med Kronprinsen og
Kronprlnsessen til Tyskland, hvor han saa Livet

i Halle og lrerte Zinzendorf og Oere af de
vakte at kende. Men den separatistlske Pie-

tisme tiltalte ham ikke. 1730 sad han ved
Frederik lV's Dedsleje, og straks efter denne
Konges Ded blev han Biskop i Kristiania,

hvor hans trofaste Arbejde fremkaldte en ikke

ringe aandelig Vsekkelse. Han var nterraest

en Discipel af Spener og Francke. 1737 blev
han Sjssllands Biskop, og som saadan indviede
han Frue Kirke efter Branden, blev — >for

Skams Skyld<, fordi han var Biskop 1 Kbhvn
— Medlem af Generalkirkeinspektionskollegiet.

1747 salvede han Frederik V og Dronning Luise,

men Aaret efter maatte han paa Grund af
Svaghed tage sin Svigersen L. Harboe (S. 346)

til Medhjtelper. Han dede 4. April 1757. H.
var en af den Tids store Prsedikanter og talte

allid under stor Tilstromning. Bl. hans trykte

Praxiikensamlinger maa nsevnes: >Livets Ord
ndi Dedens Stund< (1729); >Prtedikener over
adskillige Sondags- og andre Tekster< (1741);
>Offentlige Taler ved Kirke-, Bispe- og Prseste-

vielser< (1740—66). Han ndgav ogsaa en Bonne-
bog, iGuds Barns daglige Adgang til Naade-
stolen« (1748), der endnu bruges i Norge og
Sverig, og havde megen Sans for Danmarks Hi-
storic (J. Moller i »Theol. Bibl.« V, 146 f.). Fr. N.
— 3) Svend Borchmann H., Prof., blev fedt

paa Helgeland 7. Marts 1784 og tog Artium med
Udmaerkelse fra Trondhjems Katedralskole 1802.

Som Student syslede han ved Siden af Teol.

isser med Historie. Som Alumnus paa Walken-
dorfs Kollegium sluttede han et varmt Venskab
med Grundtvig og Sibbern. 1807 blev han
teol. Hand., ansattes s. A. ved det kgl. Bibliotek,

blev 1808 Laerer ved Metropolitanskolen i Kbhvn
og 1810 Adjunkt ved samme. Allerede var en
Anssettelse ved Kbhvns Universitet stillet ham
i Udsigt, da han modtog Tilbud om at blive

den forste teol. Laerer ved det 1811 oprettede

Universitet i Kristiania. Efter nogen Betsenke-

lighed modtog han dette og udnsevntes 16. Jan.

1813 til Lektor i Teol. og Hebr. samt Aaret
efter til Prof., i hvilken Stilling han forblev

til sin Ded (12. Sept. 1836). Ved Siden af sin

yngre Kollega, Stenersen (se d. Art.), evede H.
en overordentlig Indflydelse paa Stndenterne,

og han har en meget vsesentlig Fortjeneste af

Rationalismens Tilintetgerelse og Troslivets

Genopvtekkelse i Norge. Med Glcede hiiste han
Grundtvigs Optreden, men kunde ikke felge

ham i hans senere Udvikling, hvad der dog
ikke bred deres Venskab. En meget betydelig

Andel havde H. i det norske Bibelselskabs Op-
rettelse 1816; han havde forfattet Indbydelsen
og var til sin Ded Medlem af dens Central-

komitl; ligeledes tog han aktiv Del i Arbejdet
med Bibeludgaverne, navnlig i Revisionen af

Oversarttelsen til det N. T. i Udg. af 1830.

Ogsaa i det beveegede politiske Liv efter 1814
tog han nogen Del. Ister er at mterke hans
Strid med Prsesten N. Wergeland i Anledning
af dennes Skrift om >Danmarks polit. Forbryd-
elser«. Et Par Gange (1827 og 1828) var han
Stortingsreprsesentant fra Kristiania. Hans teol.

Forfatterskab er ikke stort. Mest bekendt er

bans bibelhistoriske Laerebeger, som oplevede
Oere Udgaver og tildels blev overs, paa Is-

landsk. Af hans Forelsesninger, som omhand-
lede dels G. T., dels Dogmatik, udgaves i Kon-
tratryk >Grundrids af Indledningen til det
G. T.«. A. B.

Hertling, Georg, Friherre von, rom.-kat.
Filosof, f. 1 Darmstadt 31. Aug. 1843, blev
1867 Privatdocent i Filos. i Bonn og 1880 Prof,

i Filos. der. 1875 var han en af Gorres-For-
eningens Stiftere. Han optraadte 1887 med et

Svar paa Ritschl's Tale ved Gotllnger-Univer-
sitetets Jubiiteum (O. Ritschl, A. Ritschls Leben
II, 496 f.) og har bl. a. udgivet : >Kleine Schriften

zur Zeitgesch. und Politik< (1898); »Aufsatze
und Reden social polit. Inhalts* (1884); »John
Locke und die Scbule von Cambridge* (1893);
>Das Princip des Kath. und die Wissenschaft'
(1899).

Hertz, Jens Michael, dsk Biskop, f. i 0rslev
ved Vordingborg 26. Juli 1766, var en Sen af
Psalmedigterinden B. C. Boye (I, 376). Han
blev Student 1784 og teol. Kand. 1787. 1791
blev han Priest i Nerhaa i Thy, 1796 i Bulle-
rup-Tudse paa Sjaelland, 1804 Domprovst i

Roskilde, 1819 Biskop i Ribe. D. 2. Juni 1825.

Han havde arvet sin Moders poetiske Gave
og begyndte allerede i Skolen at skrive Vers.

1804 udkom bans >Det befriede Israeli, et

Digt i 18 Sange, der handler om Israeliternes

Udfrielse af JEgypten; det blev belennet af
>Selskabet for de skenne Videnskaber<, men
Baggesen kaldte det >det lange Jededigt, som
ingen laeser«. 1817 vandt han den teol. Doktor-
grad ved en Afhandling om Apologeten, Firrai-

cus Maternus.
Hertzberg. 1) Nils H., Provst, f. paa Finn-

aas Prestegaard 13. Aug. 1759, blev 1778 Stu-
dent fra Bergens Katedralskole, slog sig ferst

paa Landmaaling, men siden paa Teologien og
blev Kand. i Kbhvn 1783. Aaret efter blev
han pers. Kap. hos Faderen paa Finnaas, 1786
Spr. til Kvindherred, 1803 Spr. til Kinservik
og 1810 Provst i Hardanger og Vos Provsti.

Fra det sidste Embede tog han paa Grund af
svaekket Syn Afsked 1832, men Praesteembedet
beholdt han til sin Ded 21. Okt. 1841. H. var
en af sin Tids ejendommeligste Praesteskik-

kelser. Som Teolog var han ortodoks, men
som et Barn af Oplysningstiden viste han sig

ved sine mangesidige ikke-teologiske Interesser.

Han var en nidkter Praest og dygtig Skole-

mand og var en af de ferste i Norge, som fat-

tede Interesse for Bibelsagen; men ved Siden
deraf syslede han med Laegevidenskab, Fysik,

Astronomi og Meteorologi, forfserdigede Elek-

trisermaskiner og Planiglober, drev Havebrug
og Landmaaling, var Snedker og Drejer og i

Kvindherred tillige Forligskommissser og Byg-
dens juridiske Konsulent — i alt en nyttig og
faderlig Raadgiver for sine Sognebern. Hans
Biskop J. N. Brun satte ham meget hejt. I

1814 medte han paa det overordentlige Stor-

ting. Ligesaa mangesidig som hans Virksom-
hed var hans ikke ubetydelige Forfatterskab.

Den dske Digter, Joh. Carst. Hauch var 1798
—1803 i Huset hos ham (C. Hauch, Minder fra

minBarndomogmin Ungdom, Kbhvn 1867, 83 f.).

— 2) Nils Christian Egede H., Statsraad, Sen af

ovennsevnte Provst N. H., blev fedt i Ullens-

vang 26. Okt. 1827 og blev teol. Kand. 1851.

I 1853 blev han Laerer ved Krigsskolen, 1860
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Andenlserer ved Asker Seminarium, 1867 Be-

styrer af Hamar Seminarium, 1873 Ekspedi-

tionschef for Skolevsesenet, 1882 Statsraad og

Chef for Kirkedepartementet. I 1884 blev han
afsat ved Rigsretten, men var endnu samme
Aar en kort Tid som Kirkestatsraad Medlem
af det Schweigaard-Lowenskjoldske Ministerium.

188fi—91 var han Stortingsreprjesentant for Kri-

stiania. 1875—82 og 1894 indtil nu har han
vceret Lserer ved det praktisk teol. Seminar. I

sine indflydelsesrige Stillinger liar H. haft rig

Lejlighed til at virke til Skolevaesenets, navnlig

Folkeskolens Fremme. En sjerlig Fortjeneste

har han af Gymnastikens og Slajdens Indfor-

else i Folkeskolen. Ogsaa gennem mange
Skrifter har han sogt at virke til Skolens Gavn.
Han grundlagde (1869) og redigerede i flere Aar
»Norsk Skoletidcndec Af hans Skrifter nsevner

vi: »Nogle Lsererseminarier i fremmede Lande«

(1868), »OpdrageIsen i HjemmeU (1880), »Kvin-

dens Kald, Uddannelse og Gerningi (1887),

»Pa?dagogikens Hist, samt den norske Skoles

Udvikliug og Ordning* (1890), »Arbejdersporgs-

maalet og Socialismen* (1891), »Opdragelse og
Undervisning* (1892), »Er Ibsens Kvindeskik-
kelser norske ?< (1893), »Trsek af Barnets Sjtele-

liv« (1897), »Askers Seminars Historie« (1898),

jIJorhcerdelse og Fortabelse. Tanker ved Lces-

ningen af Shakspeares Macbeth* (1899), »Bidrag
til den norske Almueskoles Hist.« (1900). A.li.

Herveus fra Nedellec (Natalis), Skolastiker,

fodtes i Nedellec i Bretagne, studerede i Paris og
blev Dominikaner. 1309 var han sin Ordens Pro-

vinsial; 1318 blev han dens General. Han dode
1323 i Narbonne, paa en Rejse. H. var vajsent-

lig en Discipel af Thomas Akviner, men robede
paa enkelte Punkter Paavirkning af Duns Scotus.

Hans vigtigste Skrift er en Kommentar til Peter

Lombarders »Sentcntisec.

Herweghr, Daniel, f. i Nedra Ullero i Warm-
land 28. April 1720 (Sonnesons Son af Eng-
lsendcren Adam Herveg, som i Beg. af det 17.

Aarh. indvandrede til Sverig og bosatte sig i

Filipstad), Mag. phil. i Upsala 1746, Lektor i

Gr. i Vesteras 1758, Vicelektor i Teol. 1760,

Domprovst i Vesteras 1765, Dr. theol. ved Jubel-

festen i Lund 1768, Pastor Primarius ved Stor-

kyrkamenigheden i Stockholm 1771, Biskop i

Karlstad 1773, d. 28. Sept. 1787. — H. blev
1773 Medlem af Bibelkommissionen, hvor han
udmserkede sig som en dygtig Filolog. Til

Vesteras Stiffs Historie gjorde han store Sam-
linger, af hvilke en stor Del imidlertid adsplit-

tedes efter hans Dod. En Del er bevaret i

Manuskript i Vesteras Gymnasiebibliotek. Af
hans udgivne Skrifter kan nsevnes Biografien

over Johannes Rudbeckius. O. A.

Herzog,Johannjakob, Kirkehistoriker, fodtes

i Basel 12. Sept. 1805, studerede forst der, isaer

paavirket af de Wette, siden i Berlin under
Schleiermacher og Neander. 1830 habiliterede

han sig i Basel, 1835 blev han kaldet til Aka-
demiet i Lausanne, hvor han 1838, efter Aka-
demiets Omordning, blev Prof, i hist. Teologi.

1846 tvang et Reskript fra Statsraadet om hans
Indtrsedelse i den teol. Eksamenskommission
ham, der sympatiserede med Frikirken i Pays
de Vaud, til at nedlsegge Professuren. Derpaa
virkede han en Tid som Lserer i Lausanne,
men 1847 blev han kaldet til Halle som Prof.

i Khist. og N. T.s Eksegese. 1854 gik han til

Erlangen som Prof, i ref. Teologi, og der dode
han 30. Sept. 1882. Foruden hans Skrift »Die
romanischen Waldenser* (Halle 1853) maa isaer

ma?rkes hans »Kirchengeschichte« (I— III, Er-

langen 1876 f. og en Maengde, tildels ret om-
fattende, Artikler i den af ham (1854 f.) udgivne
• Realencyklopadie fur protest. Theol. und K.<,

hvis anden Udg. (1877 f.) han ogsaa ledede til

sin Dod.

Hesbon, By i Ostjordanlandet nordostl. for

Nebo Bjerg paa en Hojde ved en frugtbar Slette;

de omfangsrige Ruiner hasban, nser ved Flod-

kloften Vadi-hasban, vidne endnu om Byens
fordums Betydning. H. var Hovedstad i den
amoritiske Konge Sihons Rige, erobredes af

Josva (4 Mos. 21, 21—31; 5 Mos. 2, 24 f.; Josva

12, 2; Dom. 11, 19 f.). Sihon havde erobret

Moabiternes Land indtil Arnon ; om ogsaa H.

selv, >Sihons Stad«, havde tilhort Moabiterne,

er vel ifelge 4 Mos. 21, 28 tvivlsomt. Det til-

faldt Ruben (4 Mos. 32, 37; Josva 13, 17), men
regnes andre Steder, maaske efter de senere

Forhold, til Gad (Josva 13, 26. 21, 39; 1 Kron.

6, 66 [81]) og tildeltes Leviterne. Landet ind-

til Arnon blev i de folgende Tider et Tvistens

JEhle mellem Israel og Moab, og H. har saa-

ledes sikkert flere Gange skiftet Ejer; paa de

bevarede Dele af Mesa-Stenen na;vnes det ikke.

I Jes. 15, 4. 16, 8. 9. Jer. 48, 2. 34. 35. 49, 3

omtales det som moabitisk. Efter Eksilet kom
det paa Makkabreertiden (Alexander Jannai) i

Jodernes Besiddelse, men synes efter Herodes
d. st.'s Dod at vsere tilfaldet Nabatseerne; i den

kr. JEra. var det en betydelig Stad, hvis Bi-

skopper omtales i 4. og 5. Aarh. >H.sDamme<
(Hojs. 7, 4) er der muligvis Levninger af ved

Fudelikilden N.V. for Byen. L. G.

Hesed. Dennes Son var en af Salomos Gu-

vernorer, i det sydl. Juda (1 Kong. 4, 10). L. G.

Hesekiel. Navnet H., der er beslaegtet med
Hiskia, tydes simplest: Gud er stserk. 1) En
af de 24 Prasteklasser (1 Kren. 24, 16). 2) Gltestl.

Profet. Han var Son af Buzi (1, 3) og herte

til det jerusalemitiske, sadokidiske Prajsteskab,

var altsaa af anset, indflydelsesrig Slaegt. Sara-

men med det ovrige judaeiske Aristokrati blev

han 597 — som det maaske (?) fremgaar af

den uklare Tidsbestemmelse 1, 1, i en Alder

af 25 Aar — bortfort i Jojakins Deportation

til Babylonien, hvor han fik Bolig i Nserheden

af Tel Abib (3, 15) ved Floden (Kanalen) Kebar

(se d. Art.). I Modsa;tning til sin a:Idre sam-

tidige, Jeremja, var han gift; hans Hustrus —
hans 0jnes Lyst — Dod omtales 24, 15 f. Til

Profet blev han kaldet i det 5. Aar efter Bort-

forelsen a : 593, og han virkede som saadan

til det 27. Aar, 571 (29, 17) Blandt sine de-

porterede Landsm&nd nod han betydelig An-
seelse, og gentagne Gange (8, 1 ; 14, 1 ; 20, 1)

have Folkets ^Eldste opsogt ham for at faa

hans Vejledning.

H.'s Skrift falder naturlig i 3 Hoveddele:

1) Kap. 1—24, der, i hvert Fald overvejende,

indeholder Profetier fra Tiden for Jerusalems

Fald 586, omhandlende H.'s Kaldelse til Profet,

1, 1— 3, 21, og derefter en Rsekke Truselstaler

skildrende Jerusalems og Judas Synd med Forud-

sigelse af Undergangen. 2) Kap. 25—32, der inde-

holder Trusler mod Judas Nabofolk (Ammon,
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Moab, Edom, Filisteer, Fonikier og iEgypten),

alle med Undtagelse af Stykket 29, 17—21 Era

Tiden omkring Katastrofen 586. 3) Kap. 33—
48, der indeholder en Rtekke ForjtBttelser fra

Tiden efter 586 og tydelig falder i to sterre

Afsnit, 33—39 og 40—48, af hvilke det forste

i det hcle og store (en Sterstilling indtager 1

visse Maader Kap. 38—39) er af Mgnende Art
som de tidligere Profeters Forjjettelser, medens
det andet er i hej Grad ejendommeligt, idet

det giver en detailleret Skildring af, hvorledes

det genoprettede Israels Kultus skal indrettes.

I Hovedsagen ere de enkelte Profetier krono-
logisk ordnede; adskillige af dem ere bestemt
daterede.

H.'s Bog barer til de gltestl. Skrifter, hvis

Tekst har lidt mest; tekstkritisk Fortjeneste

har her navnlig Cornill (Das Buch des Proph.

Ez. 1886) indlagt sig, paa hvis Arbejde de
nyeste Kommentarer og Toy's Tekstudgave i

den amerikanske >Regnbuebibel< bygge videre.

Derimod have Autenti- og Integritetsundersegel-

serne hidtil ved H. haft et forholdsvis let Ar-

bejde, idet de Tvivl, som rent sporadisk ere

komne til Orde angaaende den hesekieliske

Oprindelse af det hele Skrift eller enkelte Dele
af det, aldeles ikke have formaaet at trtenge

igennem. I de sidste Aar har Volz (Die vor-

exilische Jahveprophetie und der Messias 1897,

84) udtalt som Formodning, at de sidste 9 Ka-
pitler skulde skyldes en Discipel af H., men
dog virkelig afspejle hesekieliske Tanker, og
H. Winckler (se 3. Udgave af Schraders
Die Keilinschriften und das Alte Test. 1902,

287) fremsat den Opfattelse, at Skriftet i dets

nuvserende Form stammer fra Tiden efter Is-

raels Hjemvendelse fra Babel, maaske paa
Grondlag af et seldre Skrift. Men det synes
lidet venteligt, at disse sidstnsevnte Bestem-
melser af Skriftets Tilblivelse skulle faa sterre

Tilslutning end de tidligere, der have forladt

Skriftets egne Angivelser. Derimod synes der
at were visse OmsUendigbeder, som anbefale

Kraetzschmars Opfattelse, at de enkelte Af-

snit af Skriftet ikke ere samlede af Profeten
selv, idet man ellers vanskelig forklarer sig

nogle Underligheder i Sammenstillingen, saa-

ledes navnlig Mangelen paa klar Ordning i Kap.
44—46, Indfajelsen af 11, 1-13. 14—21 i Om-
givelserne. Fremdeles har Kraetzschmar som
Bevis for Antagelsen af en efterbesekielisk Re-
daktion, efter tidligere Forbilleder, anfert, at

adskillige Stykker af Skriftet baere Praeg af at

vsere sammenarbejdede af Paralleltekster, Du-
bletter, som reprsesentere forskellige Recen-
sioner af H.'s Tekst, der — jvfr. Forholdet
mellem den mass. Tekst og Septuaginta til

Jeremja — en Tid have eksisteret ved Siden
af hinanden, men som saa ere blevne indar-
bejdede i hinanden. Kr. har her fremdraget
et Problem, som tranger til nojere Provelse;
Modsigelse har Kr. allerede fundet fra Giese-
brecht i >Orient. Litztg< III, 456 f. og Budde
i Expos. Times XII, der mene, at de af Kr.
fremdragne Vanskeligheder fyldestgorende for-

klares som tekstkritisk (altsaa ikke redaktionelt)
Fsenomen. Og det er klart, at den usikre
Tekstoverlevering til H. vanskeligger et egent-
ligt Bevis for Kr.'s Opfattelse.

I formel Henseende er H. noget ensformig;

Ki»ke-Lek»ikon for Norden. n.

1 Stilens Skenhed og Mangfoldighed staar han
tilbage for de seldre Profeter; derimod reader
han over en stor, ja gigantlsk Kraft 1 Udtrykket.
Den orientalske Forkcerlighed for Billedsprog
naar hos H. sit Hejdepunkt blandt Profeterne,

men ganske vist af og til paa en Maade, som
for en occidentalsk Smag overskrider Sken-
hedens Grsense (saaledes Kap. 16 og 23); for-

modentlig have de babyloniske Forhold,' under
hvilke han levede, vseret medvirkende til at

give hans Fantasi den noget barokke Karakter,
som den har (jvfr. navnlig Kap. 1). Til den
formelle Ejendommelighed ved hans Profeti

herer ogsaa dens staerkt visionaere Karakter
(1, If; 3, 22f.; 8, If.; 11, If.; 37, If.; 40,

If.) samt de talrige (Kap. 4—5; 12, If. 17 f.;

21, lit 23 f.; 24, If. 15 f.; 37, 15 f.) symbolske
Handlinger. Hvorvidt disse ere blevne virkelig

udforte eller kun ere at opfatte allegorisk som
en literter Indklaedningsform, har vaeret meget
debatteret, idet dog den realistiske Opfattelse

efterhaanden, navnlig efter Klostermanns Af-

handling i Theol. Stud, und Krit, 1877, har
vundet afgjort Overvsegt. I Virkeligheden voider
denne ved de fleste af de symbolske Hand-
linger ingen Vanskelighed, og selv en saadan
Handling som 4, 4 f. (Profeten skal forat sym-
bolisere Straffens Varighed over Efraim og Juda
ligge uafbrudt paa den ene Side i ligesaa mange
Dage, som Straffen varer Aar, for Efraims Skyld
190 eller 150 Dage — saaledes LXX, medens
den mass. Teksts 390 ojensynlig er fejlagtigt

— og for Judas Skyld 40 Dage) overskrider
nseppe Mulighedens Grsense, naar man med
Klostermann og de fleste nyere antager, at H.
til Tider har lidt af Katalepsi, en Lidelse, som
saa af Herren blev taget 1 Brug for hans pro-

fetiske Virksomhed som Illustration til det pro-

fetiske Ords Alvor ; paa samme Maade er da hans
periodiske Stumhed 3, 26; 24, 27; 33, 22 at op-
fatte, jvfr. de Lidelser, som Hosea ved sit JEgte-

skab med den utro Kvinde maatte gennemgaa
for sit Profetkalds Skyld. Og er den realistiske

Opfattelse mulig, er den afgjort en Vinding
for Forstaaelsen fremfor den allegoriske.

Hvad Indholdet angaar, er H. i ho) Grad
karakteristisk. Som Helhed prseges Skriftet af
Forf.s prsestelige, stserkt reflekterende Aands-
retning. H. er (ligesom Jeremja) opfyldt af

Tanken paa Judas Synd; Straffen maa lides

fuldt ud, Jerusalem maa edelaegges, de efter

Deportationen 597 tilbageblevne have intet at

rose sig af paa deres deporterede Landsmsends
Bekostning (Kap. 13). Men medens de seldre

Profeter (Amos 5, 25; Hosea 9, 10) havde be-

tragtet Folkets Synd som begyndende med Ind-

vandringen i Kanaan og Beroringen med Baal-

erne, ser H. Israel som allerede 1 iEgypten
gennemtrengt af Synd (20, 6; 23, 3. 19 f-X Folket
er ondt i sin Rod (jvfr. ogsaa 16, 3). Synden
er Utroskaben mod Jahve, dels som ligefremt

Afguderi, dels som Ringeagt for Jahves Bud,
og her trader for Presten H. de kultiske, cere-

monielle Bud i Forgrunden. H. staar her helt

paa den Grund, som blev lagt ved Kultus-
reformen 622. Medens de tidligere Profeter

havde betragtet Kultusformerne som noget
uvaesentligt og lagt al Vsegt paa den moralske
Renbed og Lydigheden mod Herren, er for H.

det ydre og det indre paa det nojeste sammen-
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knyttede; sand Gudsfrygt og retmsessig Guds-
dyrkelse here for bam uadskillelig sammen.
Derfor ltegger han stor Vtegt paa Sabbaten (20,

12. 16; 22, 8. 26; 23, 38), paa Forskellen mellem
rent og urent (4, 14; 22, 26; 44, 23). H.'s dybe
Syndsopfattelse i Forbindelse med dogmatisk
Refleksion ferer ham til en ny Udformning
af Lseren om den guddommelige Gengaeldelse.

Medens man i tidligere Tid havde ttenkt sig

Slaegten og Individet som uloseligt sammen-
horende, saa at Bernene maatte lide for Fae-

drenes Synder (2 Mos. 20, 5—6), og medens
Jeremja (31, 29) ferst for den messianske Tid
venter Ophsevelse af dette Forhold, lisevder H.

(18, 2f.), at Individet allerede nu staar alene

med dct moralske Ansvar; enhver lider kun
for sin egen Skyld. Ja, den enkeltes Sktebne
beror paa hans ejeblikkelige moralske Tilstand

(33, 10 f.). Derfor foler H. sig som Sjeelcsorger

for sine Landsmsend, for hvis moralske Forhold
han bliver ansvarlig, hvis han ikke advarer
dem(3, 16f.;33, 7f.); der er en rystende Alvor
i hans Oravendelsesprsediken.

H.'s Fremtidsbillede er i flere Henseender
ejendommeligt; mindre ganske vist i Kap. 33
—37, hvor Profeten forjaetter Israels Genoprejs-
ning (37) med en Konge af Davids Mt (34, 23 f.

;

37, 24, jvfr. allerede 21, 32 [27]), men hvor dog
som Frelsens Motiv paa ejendommelig Maadc
fremhseves Jahves Omsorg for siniEre(36, 20 f.

jvfr. 20, 44); mere derimod i Kap. 38—39, hvor
H. i Modsaetning til de tidligere Profeter har
et dobbelt Herlighedsbillede: Hjemvendelsen
fra Eksilet falder ikke sammen med den fulde

Herltghcdsaabenbarelse, men efter Hjemkomsten
skal Folket bestaa en sidste Kamp med Verdens-
magten, Gog, efter hvis Tilintetgerelse den ende-
lige Herlighedstilstand oprinder. Men navnlig

har H. 1 Kap. 40—48 fra Aar 573 formet et

hejst mterkeligt Billede af Folkets fremtidige

Liv. Han giver her detaillerede Bestemmelser
for Folkets Ordning som Kultussamfund. Det
nationale Synspunkt trader staerkt tilbage,

Folkets Overhoved kaldes i disse Kapitler ikke
Konge, men Fyrste (nasi), og hans Opgave gaar
naermest op i at vtere Kirkens Protektor. Landet
deles i parallele Baelter, hvis Laengdedimensioner
er hele Landets Bredde fra 0st til Vest, og
disse Baelter fordeles (48) mellem Stammerne
i folgende Orden fra Nord til Syd : Dan, Asser,

Naftali, Manassc, Efraim, Ruben, Juda, Benja-
min, Simeon, Jissakar, Sebulon, Gad. Mellem
Juda og Benjamin er der et Stykke, 25,000
Alen bredt, med saerlig Anvendelse. Indenfor
dette Stykke udsondres en Kvadrat med 25,000
Alen Side (45, If.; 48, 9f.); dens nordligste

Del, 10,000 Alen bred, skal tilhere Leviterne,

det mellemste Stykke, ligeledes 10,000 Alen
bredt, Praesteme, og det sydligste Stykke, 5000
Alen bredt, tilfalder Beboerne af Jerusalem,
som ligger midt i dette sydligste Stykke. Land-
stnekuingerne 0st og Vest for Kvadraten er
Fyrstens Domaene (45, 7f.; 48, 21). Midt i

Prasternes Stykke (altsaa udenfor Jerusalem)
ligger Templet, hvis Indretning beskrives neje
(40— 43), med ydre og indre Forgaard (hvori

Braendofteraltret), selve Tempelbygningen, der
bestaar af en Forhal, det Hellige (hvori Alter-

bordet) og det Allerhelligste. Fra Templet ud-
gaar (47) en Kilde, som gor Landskabet 0st

for Jerusalem frugtbart og det dode Havs Vand

sundt. Offertjenesten (44) beserges af Prsest-

erne, Sadokiderne, medens Leviterne til Straf

for deres tidligere Deltagelse 1 den afgudiske

Kultus udelukkes fra den egentlige Offertjeneste

og faa de underordnede Tjenester som Bevogt-

ning af Portene og Slagtning af Offerdyrene,

hvortil man tidligere havde auvendt ogsaa uom-

skaarne (hvormed formodentlig 1 Kong. 9, 20 1;

Neh. 7, 57 er at jaevnfore), hvilket nu forbydes

(44, 4f.). Nogen Ypperstepraest omtales ikke

(muligt, men ikke nedvendigt er det tsenke paa

en Overpnest 45, 19). Om Fester og Ofre

handles der 45, 18—46, 15. Mterkeligt er her

navnlig de mange Syndofrc, de to aarlige For-

soningsfester (se d. Art.) samt Mangelen af Uge-

fcsten. Gennem den hele Ordning gaar en

stcerk Fremhsevelse af Forskellen mellem belligt

og profant samt de forskellige Grader i Af-

standen mellem de forskellige Klasser af Folket

paa den ene Side og Jahve, der bor i Folkets

Midte, paa den anden Side.

H.'s Betyduing (for den folgende Tid har

vaeret meget stor. Hans Laere om den indivi-

duelle Gengaeldelse er Grundlaget for Kroni-

stens Betragtning af Historien og for Kokma-
Literaturens Arbejden med dette Problem. Hans
Eskatologi har baade i Tanker og Udtryk paa-

virket den folgende profetiske Literatur, der

mere og mere losriver Fremtidsskildringen fra

Samtidens Historie, indtil den gaar over i Apo-

kalyptiken. Det er navnlig Hes. 38—39 med
det dobbelte Fremtidsbillede, som her bliver

Gruudlag; men ogsaa flere enkeltc Trek som
Tempelkilden (jvfr. Zak. 14, 8 og formodentlig

Joel 4, 18 [3, 23]) traeffes senere. Men storst Be-

tydning have Kap. 40—48 faaet ved deres i det

enkelte gaaende Regulering af Folket som Me-

nighed, Kultussamfund. I den Henseende er

hele Jodefolkets senere Historie prteget af H.'s

Aandsrctning, der gjorde det muligt at bevare

det lille, nationalt ydmygcde Folk fra Sammen-
blanding med Hedningene. Klarest Lys falder

der over hele dette Forhold, naar man, som
nu hyppigst, antager, at de proestelige Love ere

redigerede senere end H., hvis Tanker de da

bringe til naermere Udforelse (se Art. Mosebeger).

Forholdet mellem H. og disse Love var ved

de talrige indbyrdes Differenser den senere

Jededom til Ansted, hvorfor, ifolge Hierony-
mus's Meddelelse, Joderne ikke maatte tese

Hes. 40—48 (ligesom Indledningsvisionen) for

i en Alder af 30 Aar. Ogsaa var paa For-

samlingen i Jabne i Slutn. af 1. Aarh. e. Kr.

H. blandt de gltestl. Skrifter, om hvis Kanoni-

citet der blev rejst Tvivl (Lit foruden de allerede

naevntc Arbejder Kommentarer af Smend 1880,

Bertbolet 1897 (i Martis Samling), A. B. David-

son 1896 (i Cambridge Bible for Schools and Col-

leges), Kraetzschmar 1900 (i Nowacks Samling);

videre: Buhl, De mess. Forjrettelser 1894, S. 123 f.;

Bertholet, Der Verfassungsentwurf dcs H. 1896).

— 3) H., jedisk Tragediedigter. Af hans Drama
'K%ayu)y>j, der omhandlede Udfrielsen fra jEgj-p-

ten, ere Brudstykker bevarede hos Klemens
Alexandriner og Eusebios paa Grundlag af Alex-

ander Polyhistor. H. er altsaa teldre end denne,
formodentlig fra andet Aarh. for Kristus(Schurer,

Gesch. des jud. Volkes im Zeitalter Jesu Christi,

3. Aufl., Ill, 373 f.). J. C. J.
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Hesir. 1. Et af de 24 Praesteskifter (1 Kran.

24, 15). — 2. En Slaegt af dem, der underskrev
Pagten (Neh. 10, 21 [20]). — Navnet findes paa
en Gravindskrift fra 1. Aarh. f. Kr. L. G.

Hesjon (1 Kong. 15, 18), muligvis den samme
Grundlaegger af et Dynasti i Damask, der 1

Kong. 11, 23 hedder Reson; dennes Navn skrives

i nogle gl. Overs. »Hesron«, der af Kloster-

mann betragtes som den originale Form paa
begge de anforte Steder. L. G.

Hesmon, ubekendt By i det sydligste Juda
(Josva 15, 27), sandsynligvis Hasmonseernes
Hjemstavn. L. G.

Hesrai eller Hesro, en af Davids Helte (2

Sam. 23, 35; 1 Kran. 11, 37); var fra Karmel
i Juda. L. G.

Hesron. Person navn. — 1. En Son (og

Slsegt) af Ruben (1 Mos. 46, 9 og oftere). —
2. En Sonneson (og Slsegt) af Juda (1 Mos. 46,

12 og oftere, ogsaa Mt. 1, 3 og Lk. 3, 33). —
Bynavn. — 1. En By i det sydligste af Juda
(Josva 15, 3), i naer Forbindelse med Addar
(jvfr. 4 Mos. 34, 4). — 2. En anden By i det

sydl. Juda, Kerijot-hesron eller Hasor (Josva

15, 25), hvorfra Fomederen Judas antages at

stamme og at bave sit Tilnavn Iskariotes;

identificeres med Ruinerne el-karjaten nordl.

for Arad. L. G.

Hess. 1) Johann H., Breslaus Reformator,

f. o. 1490 i Nurnberg, studerede 1506—10 i

Leipzig, hvor han blev Baccalaureus i Filos.,

derpaa 2 Aar i Wittenberg, hvor han blev

Magister. 1513 vendte han tilbage til Nflrn-

berg, men rejste s. A. til Breslau som Sekreter

og Kancelli-Notar hos Biskoppen, der var en
Ven af Erasmus. Hertug Karl af Miinsterberg-

Oels tog ham til Opdrager for sin Son Joakim,
siden evang. Biskop i Brandenburg. I sin Hus-
lserertid fordybede J. H. sig i Skriften. 1518

var han i Italien for at fortsaette sine huma-
nistiske Studier, og i Bologna eller Ferrara fik

han den teol. Doktorgrad. Fra Italien gik han
til Wittenberg, hvor han blev noje knyttet til

Luther og Melanchthon, og derfra tilbage til

Schlesien, hvor han fik et Par Kanonikater

(Neisse, Brieg). Byen Breslau, der i Husitismens
Dage havde vaeret en god rom.-kat. By, begyndte
nu at blive luth. sindet, men H. maatte dog
en Tid ty til sin Velynder, Hertugen af Oels,

hvis Hofpraest han blev. 1523 blev han af

Breslaus Magistrat kaldt tilbage og mod Ka-
pitlets og Biskoppens 0nske ansat som Praest

der. I de folgende Aar virkede han ivrigt for

Ref., og tillige fortsatte han sine Studier. 1539

var der Tale om at kalde H. til Wittenberg
som Prof, ved Universitetet, men den Plan blev

ikke udfort. Han blev i Breslau til sin Dod
5. Jan. 1547, Man tillaegger ham Psalmen >0
Welt, ich muss dich lassenc paa Mel. >Inns-

bruck ich muss dich lassen« (Wackernagel, Das
deutsche Kirchenlied III, 952). — 2) Johann
Jakob H., Ziirichs 18. Antistes, f. i Zurich 21.

Okt. 1741, studerede Teol., men folte sig en
Tidlang under Paavirkning fra Bodmer og Brei-

tinger mere tilskyndet til at blive Digter. Wie-
land roste hans forste digterske Forsog, og alt

tj'dede paa, at han ikke vilde traede i K.s

Tjeneste. Men han tog imod Stillingen som
Huslaerer og Vikar hos en Onkel, der var Praest,

og under denne Gerning vaagnede Kaerligheden

til Praesteembedet hos ham. Der gik dog flere

Aar, i hvilke han levede for litersere Sysler

og skrev et Digt om Moses Dod (1767) og Be-
gyndelsen af en Skildring af Jesu Liv (I—IV,

1767—73; dsk Overs. Kbhvn 1781), der forst

udkom uden Navn og blev tillagt Lavater og
andre. Under Arbejdet med Evangelierne op-
levede H. et relig. Gennembrud, hvorved det,

der for »kun havde vaeret Spekulation, blev en
Hjertesag for ham«. Hans Fremstilling af Jesu
Liv var i den rationalistiske Tid en meget
skattet Bog i troende Kredse, og den blev ud-
bredt baade bl. rom. Katoliker og Lutheranere;
den horte med til det internationale Faelleseje

i den rationalistiske Tid. Senere udgav han
>Bibl. Erziihlungen fiir die Jugend« (1772—74),
>Kurzer Inbegriff der bibl. Gesch. and Lehres

(1773), »Ueber die beste Art, die gottl. Schriften

zu studiren« (1774) og bans Hovedva?rk: »Von
dem Reich Gottes* (1774). 1775 udkom hans
» Gesch. und Schriften der Apostel« og senere
en Israels Historie i 12 Bd. (1776—88). 1772
blev han Formand for et Praestekonvent, det
saakaldte >asketiske Selskab«, derbestaarendnu.
1777 blev han valgt til Diakon ved Fraumiinster
i Zurich, 1795 til Praest ved Grossmiinster og
derved til Antistes, og som saadan styrede han
med fast Haand Ziirichs K. i vanskelige Tider.

Og baade som Diakon og Antistes fortsatte

han sin Skribentvirksomhed. Som Antistes

syslede han isaer meget med Johannes's Aa-
benbaring og grublede over Oprettelsen af en
»indre Kristusmenighed« mellem troende af alle

Konfessioner. Alle Vegne fra modtog H. Besog
af kr. Lasgfolk og Proester (fra Danmark kom
Fr. Miinter), og Ziirichs Antistes forte en over-

ordentlig udbredt Brevveksling. 1817 gjorde
Kbhvns Uuiversitet ham til Doktor i Teol.

(samtidig viste Tubingen og Jena ham den
samme Aire), men nogle Dage efter Ref.s-Jubi-

lajet blev han syg. Fra det Ojeblik af kunde
han ikke mere betraede Prajdikestolen, men
han dode forst 29. Maj 1828 (Biograii ved H.
Escher, Zurich 1837).

Hesse, Eoban, se Eobanus Hessus (I, 776).

Hesse, Johann, se Johann Hess.

Hesselberg. 1) Iver H., norsk Praest, fodt

16. Dec. 1780 paa Stromso, blev Student 1796,

taenkte at blive Landmand, men besluttede sig

omsider til at blive Prsest og tog 1804 den
teol. Eks., hvorpaa han 1805 blev udntevnt til

pers. Kap. hos Faderen i Spydeberg. 1813 blev

han Spr. til Grin. Her overgik ham Pinsedag
1822 den skraskkelige Ulykke, at Kirken kom
i Brand midt under Gudstjenesten, og en Msengde
Mennesker omkom. Ved Besaettelsen af Kri-

stiania Stiftsprovsti 1833 ansaa han sig tilside-

sat, blev fra nu af den bitreste politiske Oppo-
sitionsmand, og da han Aaret efter var bleven

Spr. til Aker, gjorde han sig bekendt ved sine

Hentydninger paa politiske Modstandere i sine

Praedikener, af hvilke enkelte er trykte. Han
repraasenterede 1839 Akershus Amt paa Stor-

tinget, skrev adskillige Brochurer og Tidsskrift-

Artikler af hist, og prakt. teol. Indhold og var

en af Grundtvig paavirket begavet Taler. D.

19. Aug. 1844. D. T. — 2) Peder Nyborg H.,

Praest, blev fodt 7. Nov. 1725 i Skien, hvor
Faderen var Spr. 1747 blev han teol. Kand.,

hvorpaa han et Par Aar var Huslaerer hos

27*
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Oberstlojtnant Hagemann i Holmestrand. 1749

kom han til Drammen som Informator for Alb.

Angells Born og blev kort efter tillige Organist

ved Stromso Kirke. Ved Siden deraf ernaerede

han sig som Privatinformator, indtil han i

1766 af Biskop Nannestad beskikkedes til Aften-

sangspraest og Rektor ssteds. I 1774 udnaevntes

han til res. Kap. til Stromso, i hvilken Stil-

ling han forblev til sin Dod 3. Juni 1804. H.

stod i naer Forbindelse med Herrnhuterne,

som fra 1746 havde et Societet i Drammen.
Han er Forf. af »Efterretninger ang. Stromsoe

Bye«, Kra. 1780. A. B. — 3) Wollert Konow
H., Priest, f. i Bergen 10. Juli 1832, Student

1850, Cand. theol. 1856, pers. Kap. i Faaborg

1860 og Garnisons- og Spr. i Frederiksvaern

1865. Vinteren 1869—70 var han udenlands

og opholdt sig en Tid i Erlangen og Tu-

bingen, blev 1874 pers. Kap. til den ny op-

rettede Johannes Menighed i Kristiauia, kon-

stitueredes med det samme som Spr. og blev

dertil udnaevnt 1882. I dette Embede dode

han 1. Aug. 1885 efter i 10 Aar at have ud-

ovet en betydningsfuld Virksomhed som Pra>

dikant og Sjjelesorger i Hovedstaden. Han var

vel udrustet baade fra Evnernes og Kund-
skabernes Side og derhos en gennemmusikalsk

Natur, blev derfor ogsaa benyttet til Gennem-
gaaelse af Lindemans nye Psalmemelodier og

lagde stor liturgisk Interesse for Dagen. Efter

Tandbergs Forflyttelse var han Formand i Komi-

teen for den norske Kirkes Mission ved Schreuder,

en Stilling, som betegner hans kirkelige Stand-

punkt, dervel ligesaa meget som hans gennem-

pastorale Personlighed skaffede ham mange
Stemmer ved de 2 sidste Bispevalg, han op-

levede. En Del Praedikener og Lejlighedstaler

lod han trykke, en Aargang af hans Prtedi-

kener udkom efter bans Dod. D. T.

Hessen. Da Landgrev Filip (S. 50) dode,

blev H. delt i 4 Dele (H.-Kassel, H. -Marburg,

H.-Rheinfels og H.-Darmstadt) mellem hans 4

Sonner, men ved en Overenskomst i Ziegen-

hain 1568 enedes disse om at opretholde deres

Landes Enhed i Laere og Forfatning. Allerede

1576 sporedes der dog en kirkl. Modsastning,

idet H.-Kassel afviste Konkordieformlen, medens
H.-Darmstadt antog den. Denne Modsretning

traadte senere endnu starkere frem, da Georg I

af Darmstadt (d. 1596) stod fast paa den luth.

Bekendelse, medens Moritz af H.-Kassel (d.

1627) var reformert sindet. Moritz indforte en

Katekisme af ref. Farve, og under ham be-

gyndte der et Stormlob mod Billeder og Kru-

ciflkser. 1605 blev der i Giessen oprettet et

luth. Universitet i Modsaetning til det ref. Mar-
burger-Universitet. Georg II af H.-Darmstadt

(d. 1661) gjorde alt for at styrke Lutherdommen
i sit Land. I Begyndelsen havde baade H.-Kassel

og H.-Darmstadt Synoder, siden file de Konsi-

storier med Superintendenter ved Siden.

I Storhertugd. H. (H.-Darmstadt) tramgte

Unionen ind efter 1817, og ved Organisations-

ediktet af 6. Juni 1832 gik man ud fra, at H.s

evang. Landskirke omfattede »den luth., den

ref. og den ved gensidig Overenskomst unerede

Konfession«, og man saa paa alle vigtige Punkter

bort fra de konfessionelle Modssetninger. Den
hess. Landsk/s nuvjerende Organisation hviler

paa Forfatn. af 6. Jan. 1874, der giver en Sy-

nodalordning, nsermest efter Badens Forbillede

(E. Friedberg, Die geltenden Verfassungs-Gesetze,

Freib. 1885, 511 f.). Denne Forfatn.'s Indforelse

gav Anledning til en kirkl. Spaltning (de hess.

Renitenter). — De rom.-kat. i H.-Darmstadt

staa under Mainzer-Stolen.

I Kurfyrstend. H. (H.-Kassel) sogte Mini-

steren Hassenpfiug (1850) at styrke Luther-

dommen, navnlig ved Hjaelp af Teologeu Vilmar
(se d. Art.). Men han blev styrtet, og derved

mistede Lutheranerne i H. en af deres bedste

Stotter. 1866 blev Kurh. indlemmet i Preussen,

og 1887 fik dette Land, som Del af den preuss.

Provins H.-Nassau, en Forfatning med Presby-

terier og Synoder. — De rom. Katoliker i Kurh.

staa under Biskoppen af Fulda.

Hesshusen, Tilemann, luth. Teolog, f. 3. Nov.

1527 i Nieder Wesel i Cleve. Han studerede

Teol. i Wittenberg, hvor han saerlig sluttede

sig til Melanchthon og senere efter en Uden-
laudsrejse (Oxford, Paris) blev Mag. (1550).

1553 blev han paa Melanchthons Anbefaling

Superintendent i Goslar; haus fremfusende Re-

formationsiver og Protest mod Ovrighedens

Overgreb gjorde imidlertid hans Forbliven

umulig, og 1556 drog han over Magdeburg til

Rostock, hvor han blev Prof, og Prasst. Her-

med begyndte den maerkelige stridbare Mands
omfiakkende Liv; hvor han kom hen, blev der

Strid og Splid, der ender med, at han maa
fortraekke dog kun for at tage fat med friske

Krafter paa et nyt Sted. I Rostock var Striden

imidlertid i Gang, for han kom, men da han
tilsidst greb til at ekskommunicere de 2 Borg-

mestre, blev han 1557 fordrevet. Samme Aar
blev han dog Prof, i Heidelberg og General-

superintendent i Pfalz. Men allerede i Beg.

af 1559 kom han i heftig Strid med sin calvinsk-

sindede Diakon Klebitz, og Kurfyrst Frederik III

maatte afsaette ham. Da Melanchthons Votum
her gik ham imod, brod han fuldstosndig med
sin tidligere Ven og Laerer. Kaldet til Bremen,
bekaempede han her med saedvanlig Heftighed

Calvinismen i Praesten Hardenbergs Skikkelse,

men allerede 1560 drog han til Magdeburg,
hvorfra han udvirkede Hardenbergs Afsaettelse.

Fordreven fra Magdeburg drog han 1562 til sin

Fodeby, og nu kneb det for ham at faa en Stilling.

Forst 1565 blev han Praest i Neuburg, men ved

sin Beskytter, Grev Wolfgang af Zweibriickens

Dod 1569, blev han Prof, i Jena med den udtrykke-

ligc Opgave at vinde Landet tilbage for Luther-

dommen. Han for da ogsaa strengt frem mod
Synergisterne og Flacius, men ogsaa det fik

Ende, da Kurfyrst August ved Hertugens Dod
1573 blev Herre i Landet og jog alle de luth.

Ivrere bort. H. flygtede til Braunschweig, hvor

Chemnitz tog sig af ham, og nu opnaaede H.

en glimrende Stilling, idet han endnu samme
Aar blev Biskop i Samland. Dog heller ikke

dette varede laenge. Her blev den strenge

Ksetterdommer selv ramt af Kaetterdommen,

idet hans tidligere Ven Wigand fik ham faeldet

paa Grund af nogle uoverlagte kristologiske

Ytringer 1577. Omsider havnede han da, atter

ved Chemnitz's Hjaelp, i Helmstadt, som Prof,

ved det nj'e Universitet der. Vel underskrev

han her Konkordieformlen, men ved sin Polemik

mod Ubikvitetslasren bidrog han meget til, at

Konkordieformlen i Braunschweig tabte sin An-
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seelse. Han dode 25. Sept. 1588. Vi har i H.
et udprseget Eksempel paa den Iver for ren
Lsere, der saa hurtig bemsegtigede sig den unge
luth. Kirke, en Iver, der ofte blev til en haard-
hcendet og haardhudet Fanatisme, og heller ikke
altid var fri for en vis Jesuitisme i Valget af

Midler. Men H. var i al Fald rede til at

bringe Ofre for sin Overbevisning, og Dygtig-

hed og Lserddom kan ingen frakende ham (Karl

v. Helmolt, T. H. und seine sieben exilia, Leipz.

1859; Wilkens, T. H., ein Streittheologe der
Lutherkirche, Leipz. 1860). J. P. B.

Hesslen, Nils, f. i Wisseltofta i Skaane 2.

Sept. 1728, 1745 Student i Lund, 1751 Mag.
phil., 1755 Docent i Teol., 1760 Adjunkt i det

Mos. Fakultet, 1763 i det teol., 1769 af det

teol. Fakultet i Lund, efter at have aflagt Prove,

promoveret til Dr. theol., 1770 Provst i Oxie
Herred, 1775 Prof, i Teol., 1794 forste teol.

Prof, og Domprovst, o. 77 Aar gl. 1805 ud-
najvnt til Biskop i Lund, d. 13. April 1811.

H. var en elskvserdig og fordringslos Mand,
behagelig i Omgang og kendt for sit livfulde

Vid, som ifolge Tegners Udtryk havde >icke

honung blott, men gadd ocksa«. Noget a?rva:r-

digt laa sikkert ogsaa over den gamle Biskop,

eftersom Tegner i sit Mindedigt over ham
kalder ham >en kristnad Sokrates*. Han var
den forste Biskop i Lund, som modtog Bispe-

kors. 0. A.

Hesykaster kaldtes nogle gr.-kat. Munke,
der traadte frem i den forste Halvdel af 14.

Aarh. under de heftige kirkelige Stridigheder

(se Arsenios I, 151). H.ne, der havde hjemme
paa Bjerget Athos, talte om et evigt, nskabt,

guddommeligt Lys, der var opgaaet for dem,
og i jErkebiskop Gregorios Palamas fandt de
en Apologet, i Barlaam (I, 218) en ivrig Mod-
stander. H.nes Lrere var et Udslag af den Drift

til Mystik, der spores i den gr. K. lige fra

Begyndelsen af, og de fandt derfor mange
Venner i 0sterleden og stor Modstand i Vester-

leden ; de vare Forkrempere for den gr. An-
skuelse, at Guds Aand fremdeles, ligesom i

Aposteltiden, virker nyskabende i K., og de
vare Modstandere af den vesterlandske Skola-
stik (Krumbacher, Gesch. der byzant. Lit. -,

1897, 100 f.).

Hesykios hed en segyptisk Kritiker, der har
Fortjenester baade af G. T.'s og N. T.'s Tekst.

Ifolge Evsebios skal hau have va;ret Biskop i

jEgypten og have lidt Martyrdoden under
Maximinus. 26. Nov. skal have vreret bans
Martyrdag (H. B. Swete, Introd. to the Old
Test, in Greek 1900, 78 f.).

Heterodoksi betyder i den kirkl. Sprogbrug
Afvigelse fra den af et Kirkesamfund vedtagne
Lsere, der betegnes som >Ortodoksi«.

Hetlon, en By paa Israels ideale Nordgramse
(Hes. 47, 15), muligvis 'Adlun mellem Tyros
og Sidon. L. G.

Hettinger, Franz, rom.-kat. Apologet, fodtes

13. Jan. 1819 i Aschaffenburg, kom 1841 i Col-

legium Germanicum i Bom, blev 1843 prseste-

viet og 1845 Dr. theol. 1847 blev han Assistent,

1852 Subregens ved det biskoppelige Prteste-

seminarium iWiirzburg, 1856 overordentl., 1857
ordentl. Prof, i Teol. ved Wiirzburger-Univer-
sitetet. 1868 blev han kaldet til Bom i Anledn.
af Forberedelserne til det vatik. Koncilium.

1879 blev han pavelig Husprselat. Han dode
i Wiirzburg 26. Jan. 1890. Hans Hovedvaerk
er: >Apologie des Chrthumss (I—V, 7. Aufl.,

1895f.), et i flere Henseender udmserket Ar-
bejde. Bl. hans mange andre Skrifter maa
isaer mserkes: >Aus Welt und Kirche, Bilder
und Skizzen* (I— II, 3. A. 1893) og en Mono-
grafi om Dantes »guddommelige Komedie«
(Freib. 1880). En Biografi af ham findes i 7.

Oplag af hans >Apologi«.

Hettiter (Hets Sonner eller Hittim) er Navnet
paa et Folk, der oftere omtales i G. T. Under-
tiden nsevnes det som boende i Landene Nord
for Pala-stina. Saaledes omtales 1 Kong. 10, 29
H.s Konger ved Siden af Aramasernes Konger.

2 Kong. 7, 6 anfores som Fjender af Damaskos:
H.s Konger og Misraims Konger, ved hvilket

sidste Ord ikke som ssedvanlig er at tsenke

paa iEgypten, men som H. Winckler har paa-

vist, paa Beboerne af Musri, et Landskab i

S3'rien. Til de Nord for Kanaan boende H.

horte formodentlig ogsaa Davids Feltherre Urija,

der 2 Sam. 11, 3 omtales som »Hitti«. Derimod
trajffe vi paa andre Steder H. boende i selve

Kanaan. Saaledes forekomme de i de hyppige
Opregninger af Kanaans for-israelitiske Be-
boere enten som det forste i Hsekken (f. E.

5 Mos. 7, 1 ; Jos. 9, 1) eller som det andet (f.

E. 2 Mos. 3, 8; Jos. 3, 10; Dom. 3, 5; 1 Kong.

9, 20; Esra 9, 1), smlgn. 1 Mos. 10, 15, hvor
Het mevnes som den anden af Kanaans Sonner.

Efter 4 Mos. 13, 29; Jos. 11, 3 horte de til de
Stammer, der beboede det kanaanaMske Bjerg-

land. En endnu mere fremskudt Plads i den
kanaanteiske Befolkning indtage Hettiterne Hes.

16, 3. 45, hvor det hedder om det utro Israel,

at dets Fader var en Emorit og dets Moder
en Hettiterinde. Ja, Jos. 1, 4 kaldes Kanaan,
som Israel skal tage i Eje, ligefrem H.s Land. Og
denne Udtryksmaade ligger vel ogsaa til Grand
for Fremstillingen i det prtestelige Kildeskrift

i Pentatevken, idet H. 1 Mos. 23, 3. 26, 34 og

27, 46 rimeligvis ikke nsevnes som en enkelt

kanaana;isk Stamme, men som Kanaans aeldre

Befolkning overhovedet.
Medens Oldtidens Forfattere ikke omtale H.,

have Indskrifterne kastet Lys over dem. De
ere identiske med de saakaldte Chcta, der efter

de regyptiske Indskrifter i den formosaiske Tid
herskede i Egnene mellem Evfrat og Orontes.

Ifolge Tell-el-Amarna-Brevene trrengte de om-
kring Aar 1400 f. Kr. frem mod Syd og truede
det segyptiske Overherredomme i det nordlige

Palajstina. I de assyriske Indskrifter betegner

Mat Haiti ligesom i de segyptiske oprindelig

Landet mellem Orontes og Evfrat; men efter

det 8. Hundredaar omfatter det ogsaa Pala>

stina. Paa denne Maade forklares det, at senere

gltestl. Skrifter som Hesekiel og det prsestelige

Kildeskrift kunde benytte Ordet H. som Fselles-

navn for Kanaans Befolkning, medens det endnu
ikke er klart, hvorpaa Omtalen af Hettiterne

mellem andre kanaanseiske Stammer hviler. I

de aeldre historiske Beretninger spille de intet-

steds nogen aktuel Rolle.

Tydningen af de saakaldte hettitiske Ind-

skrifter og Bestemmelsen af Hettiternes etno-

grafiske Sammenhseng er Genstand for ind-

gaaende Undersogelser, men har endnu ikke

fort til fuldsta3ndig sikre Resultater. Fr. B.
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Hetzer, Ludwig, Gendober og Modstander

af Treenighedsleeren, fodtes i Bischofszell i

Thurgau o. 1500. 1517 blev han Kapellan i

Waidenschwyl, og der sluttede han sig til den
zwingliske Bevsegelse. Ved en Traktat om Bil-

lederne (1523) fremmede han Billedstormen i

Schwelz. I dcnne og i andre af hans Skrifter

mserker man ved Siden af Lydighed mod Gud
og hans Ord den pelagianske Mystik, der til-

sidst forte ham videre. 1524 levede han som
Literat i Zurich, og der oversatte han Bugen-

hagens lat. Fortolkniuger til de paulinske Breve

paa T3'sk. Han optraadte med stigende Styrke

imod den sindigere Ref. (sGuds Ords frygt-

somme Udkeggerec), men endnu var Forholdet

til Zwingli dog saaledes, at denne 1524 anbe-

falede L. H. til Augsburg. Derfra maatte han dog

snart flygte. Han vendte da tilbage til Zurich,

hvor han sluttede sig til det radikale Parti og

angreb Barnedaaben. 1525 blev han vist ud af

Byen, hvorpaa han igen rejste til Augsburg.

Der angreb han den luth. Nadverlsere og fulgte

med Sympati Bondekrigen, og der dannede sig

om ham en sekterisk Kreds, navnlig bestaaende

af Gendobere. Inden Aaret 1525 var til Ende
blev han imidlcrtid vist ud ogsaa af Augsburg,

og i den folgende Tid flakkede han om. I Strass-

burg traf han 1526 Hans Denck (I, 622), som
han hjalp med hans Bibelovers. og fulgte til

Worms, Landau osv. H. var 1528 atter i Augs-

burg, hvorfra han paany blev udvist. Derpaa
gik han til Konstanz, hvor han fortsatte sin

skamlose Usredelighed, indtil han tilsidst blev

henrettet 4. Febr. 1529 paa Grund af sine

grove Overtraedelser af det 6. Bud, men ikke,

som hans Tilhsengere fortalte, paa Grund af

sit Gendaberi eller sin Modstand mod 0vrig-

heden (Th. Keim, L. H., i jjahrb. f. deutsche

Theol.« 1856).

Heubner, Heinrich Leonhard, tysk Teolog,

f. 2. Juni 1780 i Lauterbach ved Marienberg,

studerede i Wittenberg. 1802 blev han Magister,

1805 habiliterede han sig der. 1808 blev han
3. Diakonus i Wittenberg, 1811 overordentl.

Prof, i Teol. og 1813 2. Diakonus. 1817 blev

han knyttet til Wittenbergs Pnestesemiuarium,
hvis l.'Direktor han blev 1831. 1825 var han
bleven Arkidiakonus; 1831 blev han Prsest ved
Byens Kirke og Superintendent. Paa forskl.

S3rnoder — navnlig paa Generalsynoden 1846
— talte han den positive Krdm's Sag, og han
glaadede sig over, at et Ildebefiudende hindrede
ham i at vsere med ved den fselles Nadver-
nydclse for Generalsynoden. Han dode 12.

Febr. 1853. Foruden forskl. Prsedikensamlinger

liar han udgivet »Prakt Erklarung des N. T.'s«

(I—IV, 1856).

Heuch, Johan Christian, norsk Biskop, blev

fodt i Kragere 23. Marts 1838 og blev teol.

Kand. 1861. Derpaa foretog han en laengere

Studierejse i T}'skland. Efter et Aars Virk-

somhed som Andenlserer ved Kragere Borger-

skole blev han 1865 pers. Kap. hos davasrende
Spr. til Bragernees, Jorgen Moe, hvem han i

1870 fulgte i samme Egenskab til Vestre Aker.
Efter en i 1873 foretagen Rekreatiousrejse til

Italien konstitueredes han 1874 som Prsest ved
Arbejdsanstalten m. m. i Kristiania. I 1875
overtog han Stilliugen som Bestyrer og Forste-

laerer ved det prakt. teol. Seminarium og sam-

tidig Embedet som Prsest ved Diakonisseau-

stalten. I 1880 blev han Spr. i den nyoprettede

Uranienborg Menighed i Kristiania og udmevntes
endelig 1889 til Biskop i Kristiansand. — H.

har indtaget en fremragende Piads inden den

norske Gejstlighed i den sidste Menneskealder.

Som Hovedstadsprsest samlede han ved sin

aandsmsegtige og stserkt personlige Forkyndelse

store Skarer under sin Praekestol. I 70- og

80aarenes Forhandlinger om relig. og kirkl.

Sporgsmaal tog han levende Del og forfsegtede

et strengt konfessionelt og til en vis Grad hoj-

kirkeligt Standpunkt. Som Medredaktor af

»Luth. Kirketidende« (1875—77) og af sLutli.

Ugeskrift« (1877 f.) har han i en Msengde Ar-

tikler ydet sit Bidrag i den kirkl. og teol. Dis-

cission. Vi nsevner saerlig hans Kamp mod
den frie Lsegmandsforkyndelse i en Rsekke Ar-

tikler i >Ugeskriftet«, som i 1878 udkom i

samlet Saertryk under Titel »Den offentlige

Laegmandsvirksomhedc (oversat paa Svensk).

Ogsaa som Apologet har H. lagt betydelig Be-

gavelse for Dagen. Som saadan optraadte han

i sin Tid mod Bjornson og Brandes. I Beg.

af SOaarene holdt han i Kristiania, Drammen
og Stavanger en Rsekke apologetiske Foredrag,

som han 1883 udgav under Titlen »Vantroens

Vscsen* (overs, paa Tysk). En lignende Fore-

dragsrsekke i Goteborg og Kbhvn 1887—88 af-

fodte Skriftet »Kirken og Vantroen*. Af hans

ovrige Skrifter nsevner vi »Sjselesorgen hos de

syge« (overs, paa Tysk) samt hans udgivne Prse-

kener, hvoriblandt en storre Samling sVidnes-

byrd om Kristus* i 2 Bd. A. B.

Heurlin. 1) Samuel H. (tilhorende en gammel
smaalandsk Prastesltegt, som havde sit Navn

efter Horeda i Berga Sogn), f. i Norra Ware
26. Febr. 1744, Student i Lund 1762, Mag.

1766, blev derpaa Docent i Matematik, forestod

i 3 Aar Professoratet i Fysik og Astronomi,

senere det kemiske Professorat, tiltraadte 1771

en Udenlandsrejse, besogte Kbhvn, hvor han

ilk vcnia docendi, Tyskland og Paris, overalt

paa Grund af sine Skrifter anerkendt som en

fremragende Videnskabsmaud; blev 1774 ud-

nsevnt til Adjunkt i Matematik og Fysik ved

Lunds Universitet
;
prasteviet 1777, forestod 1779

Forelaesningerne ved det forste teol., 1780 ved

det matematiske Professorat. Spr. s. A. i Asheda

Pastorat i Vexio Stift med Titel af Prof., Kon-

traktsprovst 1794, Dr. theol. 1800; dod 11. Dec.

1835. Man har betegnet H. som et »Univer-

sitet i kort Begreb«. Med sin Dygtighed i Ma-

tematik og Fysik m. m. forenede han ogsaa

Indsigt i Musikens videnskabelige Grunde og

spillede selv med stor Fserdighed Here Instru-

menter. Ved sin Dod var han omtrent 92 Aar

og Senior for Rigets Pnester. Biskop Tegner

holdt Ligtalen over ham og sluttede Talen med
et Digt. — 2) Christoffer Isaak H., ovenna;vntes

yngste Son, f. i Asheda 25. Okt. 1786, Student

i Lund 1804, Mag. 1808, Docent i rom. Literatur

1809, i Matematik 1810, Adjunkt i 0konomi

efter Agardh 1813. Den livlige, energiske og

begavede H. var en velset Gsest i »Herberget«,

det frie Selskab af yngre akademiske Laarere,

som om Eftermiddagen plejede at samles hos

Bolmeer (se Art. Hagberg), og hvis mest straa-

lende Navne vare Tegner og Agardh. 1815

forlod H. Lund og blev Adjunkt ved Vexio
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Gymnasium, 1816 Lektor i Filos. ssteds samt

Notarius ved Konsistoriet. Som Lasrer vandt

han i hoj Grad Disciplenes og Medlaarernes

Sympati. Wieselgren, som beundrede hans

>snille< og »flytande talegafva«, bemaerker, at

ingen af Laererne havde storre Respekt end H.,

endskont man mserkede, »att pojken var kvar

i honomi. Som Notarius ved Konsistoriet kom
han som ingen anden i Beroring med Stiftets

Praster og vandt den Tillid og store Indflydelse

iblandt dem, som han siden aldrig tabte. 1822

blev han udnsevnt til Spr. i Tolgs Pastorat,

hvilket Embede han tiltraadte 1824; blev Kon-

traktsprovst 1825. At Tegner blev foreslaaet

som Nr. 1 til Vexiostolen og ombyttede sin

beskedne Bolig i Grabrodragatan i Lund med
Ostrabo Bispegaard, var helt og holdent H.'s

Vserk. 1827 begyndte H.'s Deltagelse i Politik,

da han nemlig af Vexio Stifts Praester valgtes

til Medlem af Statsrevisionen. Her lagde han

snart for Dagen sit enestaaende Anla;g for det

polit. Liv, som han kort efter fik end mere

Lejlighed til at vise, da han ved Stiftets Valg

blev Medlem af Praestestanden paa Bigsdagen

1828—30. Han blev her Medlem af Stats-

udvalget, hvor han spillede en fremtraedende

Rolle. Imidlertid blev han Domprovst i Vexio

1829, Dr. theol. 1830, blev ved fornyede Valg

til Statsrevisor, Bigsdagsmand og Medlem af

Statsudvalget mere og mere Genstand for Carl

XIV Johans Opmaerksomhed. 31. Aug. 1838

udnasvnte Kongen ham til Biskop i Visby, og

et Par Uger senere ansatte han ham som Stats-

sekreta;r ved Ekklesiastikexpeditionen (>Kultus-

ministeriet«), i hvilken Egenskab han skulde

foredrage de kirkelige Sager for Kongen. Med
Visby stod han i Forbindelse ved Brevveksling,

og han besogte kun 2 Gauge sit Stift. Stiftets

isolerede Beliggenhed stemte ham vemodig under

disse Besog. Som Statssekretcer og kendt bag

Kulisserne i hele Bigdagspolitiken var han den

gamle Konges kloge og bestemte Raadgiver og

Stotte i de kritiske Tider, da den liberale Op-

position blev stedse voldsommere, lige til 1840,

da Statsraadet fik en ny Ordning, og Departe-

mentsstyrelse indfortes, hvilket havde til Folge,

at Statssekretaerposten ophievedes. Kort i For-

vejen var det imidlertid lykkedes H. at gore

Kirken en vigtig Tjeneste. Ved Forhandling i

»Konseljen< angaaende den kgl. Proposition

om Folkeskoleordningen var baade Kronprinsen

og Statsraadets Medlemmer af den Mening, at

Skoleraadets Formand skulde vaelges af Sognets

Beboere. H. haevdede, at Prasten skulde vaere

selvskreven Formand, og idet han i modsat

Fald naegtede at kontrasignere Beslutningen,

forlod han Konseljen. Nseste Dag gav Mod-
standerne efter. H.'s Forslag godkendtes af

Rigsdagen og er Lov den Dag i Dag. Imidlertid

tog H. 1841 Afsked fra Gotlandsstolen og blev

udmevnt til Spr. i Fellingsbro i Vesteras Stift

samt til Ordensbiskop i survivance (Agardh var

ordinarie Ordensbiskop) og Overhofpraedikant.

29. Dec. 1842 blev han ganske uventet Kultus-

minister, men traadte af i Maj 1844 efter den

gamle Konges Dod og stod nu uden Embede
og Statsunderstottelse. Af Oscar I's Haandkasse

fik han Imidlertid en aarlig Pension, indtil

han i Aug. 1846 udnaevntes til Spr. i Carls-

hamn og Asarum i Lunds Stift, og 9. Febr.

1847, efter naesten enstemmigt Valg, til Biskop

i Vexio. Paa samme Tid havde Kirkelovs-

komiteen endt sit Arbejde. H. havde siden

1838 vseret Medlem af denne. Beuterdahl siger

om denne Komite, af hvilken ogsaa Thoman-
der var Medlem: »Ledelsen tilhorte H., Detal-

jerne maaske for den vassentligste Del Tho-
mander og Bergfalkc H. indsaa imidlertid,

at dette Arbejde, trods sine store Fortjenester,

ikke kunde blive Lov, hvad ogsaa bekraaftede

sig. Paa den sidste Bigsdag, som H. deltog i,

1853—54, var han Vice-Formand for Prreste-

standen, og kom paa Grund af ^Erkebiskop

Holmstroms Sygelighed ofte til at indtage For-

mandspladsen. Efter at han paa Praastemodet

i Vexio 1859 havde faaet ny Beviser paa sine

Prassters Tillid og Hengivenhed, endte han 12.

Marts 1860 sit paa Omskiftelser rige Liv (Chr.

I. H., Minnesteekning af H. Reuterdahl, Stock-

holm 1869, i >Lefnadsteckningar ofver Sv. Ve-

tenskapsakademiens aflidne ledamoter«, I). O.A.

Heurtley, Charles Abel, eng. Teolog, f. 4.

Jan. 1806 i Bishop Wearmouth i Grevskabet

Durham, var forst i Kobmandslsere i Liverpool,

men begyndte saa at studere for at blive Praast.

1831 blev han ordineret til at vasre Hjselpe-

prsest i Wardington ved Cropredy; 1840 kom
han som Prasst til Fenny Compton. 1845 var

han Bampton lecturer, 1853 blev han Lady
Margaret Prof, i Teol. i Oxford, og dermed
forbandt han indtil 1872 Embedet som Praest

i Fenny Compton. Han dode i Oxford 1. Maj

1895. H. var en Type paa den gamle Slaegt

af Oxforder-Losrde, som virkede mere ved deres

Personlighed end ved deres Skrifter. 1873 pro-

testerede han baade mod, at Prof. Tyndall

skulde have en ^Eresgrad, og mod den Hasders-

plads, der var tiltaenkt Kard. Manning ved Fest-

maaltidet i Anledning af Oxfords Jubilseum. 1890

holdt han en meget omtalt Praediken, hvori

han advarede mod en forhastet Fordommelse
af den nyere Bibelforskning. Han har udgivet

en Ra;kke forskl. Skrifter om Trosbekendelsen

(navnlig Harmonia symbolica, Oxf. 1858) og de

seldre Symboler. Efter hans Dod udkom Prai-

dikensamlingen Wholesome Words (1896).

Heviter (Hivviter), et kana'anseisk Folkeslag

(1 Mos. 10, 17). Kun lidet er kendt om dem.

De trseffes Josva 9, 7. 17 i Gibeon og dets

Omegn, ifolge 1 Mos. 34, 2 ogsaa i Sikem. Det

var dem, der ved List sikrede sig Forbund
med Josva. 2 Sam. 21,2 kalder dem generalise-

rende »Amoriter«. I Folkefortegnelserne 2 Mos.

3, 8. 17; 5 Mos. 7. 1; Josva 3, 10 osv. nsevnes

de i Reglen umiddelbart foran Jebusiterne (i

Jerusalem), hvilket ogsaa tyder paa Ophold

midt i Landet. Derimod synes 2 Sam. 24, 7

og ligeledes Josva 11, 3 og Dom. 3, 3 (hvis

der paa disse Steder ikke skal laeses iHettitert)

at henfore en Del af dem til de nordligste

Egne. Mindet om dem er i Jes. 17, 9 ret frem-

taedende (LXX's Tekst). 1 Mos. 36, 2 maa
lseses >Horiten«. L. G.

Hexapla, se Origenes.

Hexatevk, se Mosebogerne og Jos%'a Bog.

Heyling, Peter, Missionajr, f. 1607 eller 1608

i Lubeck, San af en Guldsmed, kom 1628 til

Paris, hvor han studerede i 4 Aar og bl. a.

vandt Hugo Grotius's Venskab. Herfra gik han

over Italien til Malta, hvor han studerede Ara-
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bisk, og kom 1633 til ^Egypten. Efter et Aars
Ophold her, mest i de koptiske Klostre i 0rken,
og et Besog i Jerusalem kom ban sidst i 1634
til Abessinien med det Formaal at udbrede
Evangeliet. Han vandt stor Anseelse og Tillid

baade hos Abunaen og den davserende Konge
og hans Efterfolgere og skal have undervist

mange og oversat i det mindste Joh. Ev. paa
Amharisk. Siden skal han vsere bleven udvist,

1652 eller senere, og ifolge en usikker Efter-

retning myrdet af en tyrkisk Pasja, da han
ikke vilde antage Islam for at redde sit Liv. V.Sn.

Hibbert-Forelaesninger. Robert H., Son af

en Jamaica-Kobmand, blev fodt paa denne
1770. Han gik i Skole i Nottingham, kom 1788
til Cambridge og erhvervede der 1791 Graden
som Baccalaureus artiam. Derpaa rejste han
til Jamaica og som en Farhroders Kompagnon
drev han Handelsforretninger. Han samlede
sig en stor Formue og havde Slaver, for hvilke

han i flere Aar lod Unitarie-Praesten Thomas
Cooper praedike. 1803 vendte han selv tilbage

til England og tog Bolig forst paa en Ejen-

dom i Bedfordshire, senere i London. Sine Be-

siddelser paa Jamaica solgte han 1836 med
stort Tab. Han dode i London 23. Sept. 1849.

For sin Dod havde han (19. Juli 1847) — med
50,000 Dollars i Ohio-6 Procents-Papirerog 8000
Pund i Jaernbane-Aktier som Kapitalformue —
oprettet en >H.-Stiftelsei, hvis Renter skulde

bruges til at fremkalde Foredrag, der kunde
tjene til at sprede Krdm i »dens simpleste og
mest forstaaelige Skikkelse* og virke for den
enkeltes ubetingede Ret til at domme i religiose

Sporgsmaal. Legatets Bestyrelse skal altid be-

staa af Lsegmasnd. Det var i det oprindelige

Udkast kaldt the Antitrinitarian Fund; alle de,

der blive kaldt til at holde Foredrag, skulle va?re

»ikke-ortodokse«, og Forelsesningerne skulle

na;rmest gaa Unitarismens ^Erinde. 1878 holdt

Max Miiller de forste H.-Lectures (On the Re-

ligions of India); senere have P. Le Page Re-
nouf (On the Religion of Ancient Egypt, 1879),

E. Renan (On the Influence of the Institutions,

Thought and Culture of Rome on Christianity,

1880)', T. W. Rhys David, Kuenen (On National
Religions and Universal Religion, 1882), Ch.

Beard (I, 242), Alb. Reville, O. Pfleiderer, J.

Rhys, Sayee (On the Relig. of Ancient Assyria
and Babylonia, 1887), Hatch (S. 356), Grev
Goblet d'Alviella og andre holdt H.-F. Desuden
har Bestyrelsen for H.-Fondet udgivet flere reli-

gionshist. og religionsfilos. Undersogelser, bl. a.

R. W. Magan, The Resurrection of Jesus Christ

og G. J. Stokes, The Objectivity of Truth.

Hicks, Elias, amerik. Kva?ker, blev fodt paa
Long Island 1748 og var oprindelig Farmer.
Under den amerik. Frihedskrig folte H., der var
opdraget blandt Kvcekere, sig tilskyndet til at op-

traede som Taler indenfor Kvsekersamfundet. Han
var en overordentligveltalendeMand, som baade
kunde vidne om »det indre Lys« og angribe
de andre Kirkesamfunds »Lejesvende« ; man
har betegnet ham som »Kvaeker til Fingerspid-
serne«. Allerede 1808 begyndte dog adskillige

af »Vennerne« at klage over hans Rationalisme;
men han lod sig ikke standse og angreb de
Kvsekere, der vilde gaa med til Dannelsen af
Bibel- og Missionsselskaber, som Personer, der
svigtede Kvaekerdommets gamle Fane og gjorde

faelles Sag med >Lejesvendene«. Efterhaanden
bleve flere og flere af Kvaakerne bange for E.

H.'s Forkastelse af Kristi overnaturlige Und-
fangelse og i det hele taget af den historiske

Kristus. Omtr. en Tredjedel af de amerik.

Kvaekere gik med E. H. i hans Rationalisme
og Unitarisme, men Resten kaldte ham »det

19. Aarh.'s Simon Troldmand« og >Tom Paine
med Kvsekermaske« . Han dode 1830, men hans
Parti »Hicksiterne« er ikke forsvundet ved hans
Dod (F. S. Turner, The Quakers, London 1889,

290 f.).

Hiddai, en af Davids Helte (2 Sam. 23, 30),

fra Egnen ved Ga'asbjerget i Efraim. Kaldes i

1 Kron. 11, 32 Hurai. L. G.

Hiddekel, Flodeu Tigris; naevnes i G. T. kun
1 Mos. 2, 14 og Dan. 10, 4. Navnet skrives i

Assyr. Diklat, Idiklat og hedder i Arab, endnu
Didjla. Tigris er den gr. Form af persisk Tigia,

»Pilen«, en folkeetymolog. Tillempning af det

gl. Navn med Hentydning til Flodens pilsnare

Lob. L. G.

Hiel, afkortet af Ahiel (LXX), en Mand fra

Betel, der paa Akabs Tid genopbyggede (he-

fsestede) Jeriko (1 Kong. 16, 34). Den For-

bandelse, Josva havde udtalt over en saadan
Gerning (Josva 6, 26), gik da i Opfyldelse, idet

det kostede H. hans aeldste og yngste Sons Liv.

At H. selv skulde have ofret dem (f. E. ved

Indmuring), er ubevisligt; Ordene tyde snarest

paa noget fra H.s Side ufrivilligt, som ramte
dem og bragte Mindet om den gl. Forbandelse

til at leve op. L. G.

Hieratikon er i gr.-kat. Kirker Navnet paa

Koret, navnlig paa den Del af dette, hvor Bi-

skoppen og Prsesterne have deres Pladser.

Hierokles, rom. Statholder i Provinsen Bi-

thynien, baerer en vaesentlig Del af Sk3'lden for

den diocletianske Kristenforfolgelse (I, 642), der

begyndte 23. Febr. 303. Ved ham fik Nypla-

tonikernes Uvilje over for Krdm. Indflydelse

paa Regeringen. Senere blev han Overstatholder

over hele iEgypten, og for han kom til Bithy-

nien har han rimeligvis vaeret Statholder i Pal-

myra (Provinsen Arabia Libanensis). Baade i

Bithynien og jEgypten var han en ivrig For-

folger af de Kr. ; i /Egypten sendte han, paa

Trods mod Loven, kr. Kvinder i Skogehuse.

Han optraadte ogsaa i Literaturen med et An-
greb paa Krdm.; de faa Brudstykker af dette,

som vi endnu have, findes i Lactantius's Instit.

5, 12, 13 og i Evsebios's Genmaele mod H., der

er overs, paa Dsk af C. L. Nielsen i hans »Apol-

lonios fra Tyana« (Kbhvn 1879) S. 167 f.

Hieronymiter eller St. Hieronymus's
Eremiter er et faalles Navn for forskl. Ordener,

der have valgt Hieronymus til deres Vrerue-

helgen. De kom frem i Spanien, paa samme
Tid som Brodrene af Fselleslivet (I, 406), der

ogsaa stundum kaldes Hieronymiani. — De
sp. H. stiftedes 1370 i Toledo af den portug.

Fransiskaner-Tertiar Vasco og af Kong Peter

den grusommes Kammerherre, Pedro Fernando
Pecha fra Guadalajara. Gregor XI stadfrestede

Ordenen 1374, og den vandt hurtig Udbredelse

paa hele den pyrenseiske Halvo og ogsaa i

Amerika. Bl. dens Klostre maa isaer maerkes

Klostret i St. Yuste, hvor Karl V dede, St. Isidor i

Sevilla og Escorial. H.ne vare ofte Skriftefaadre

for de sp. og portugis. Konger og stod i stor
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Anseelse ved Hove. Deres Ordensdragt var af

et grovt Stof af hvid Farve, og de bar desuden
en lille sort Kabuds og et sort Skapuler. Naar
de gik ud, havde de en sort Kappe over deres
Kjortel. 1375 stiftede Maria Garcias fra Toledo
et Kloster for kvindelige H., som bar en hvid
Kjole og et brunt Skapuler. — De sp. H.'s 3.

General, Lope d'Olroedo (Lupus Olivetns) fra

Sevilla (d. 1433), dannede en Observant-Orden
af H., der af Pave Martin V flk S. Alessio-

Kirken paa Aventinerbjerget og vandt en Del
Udbredelse 1 Italien, navnlig i Lombardiet. I

Spanien blev H.'s Observanter 1595 forenede

med de andre H. — 1377 samlede Pietro Gam-
bacorti fra Pisa ved Montebello nogle >Eremiter
af St. H.'s Orden<, der i 17. Aarb. ogsaa naaede
til Baiern og Tirol. Nu Andes der saadanne
Eremit-Foreninger i Rom og Viterbo.

Hieronymos, en af de syr. Kommandanter,
der efter Lysias's Bortdragen (165 f. Kr.) fejdede

mod Jederne (2 Mak. 12, 2). L. G.

Hieronymos, Ensebins Sophronins, en af
de 4 store Kirkefsedre, fodtes o. 345 i Stridon
paa Graensen af Dalmatien og Pannonien. Hans
Foneldre vare velstaaende Kr., der sorgede godt
for hans Uddannelse. Han kom som nngt Men-
neske til Rom for at studere Grammatik under
den beremte Donatus (I, 670); senere lagde ban
sig efter Dialektik og Retorik, og han samlede
sig en stor Del Beger, som han selv havde af-

skrevet. Efter at have modtaget Daaben i Rom
gik han til Trier, hvor der var en af Vester-

ledens noest blomstrende Hejskoler. Der stu-

derede han Teol. og afskrev nogle af Hilarius

af Poitiers's Skrlfter, og der oplevede han en
relig. Vaekkelse. Fra Trier tog han til Aqvileja,

hvor han fterdedes med en Kreds af lrerelystne

Ynglinger og modtog stsrke Tilskyndelser til

et asketisk Liv. Da en os ukendt Begivenhed
nedte ham til at forlade Aqvileja, rejste han
til Syrien. En Ungdoms Vens Dod vakte al-

vorlige Tanker hos ham; men endnu segte han
Trust hos de gamle Klassikere, indtil han i et

ekstatisk Dremmesyn mente sig hensat for Guds
Trone og af Guds Mund herte de strenge Ord:
>du er en Ciceronianer og ingen Kristen, thi

hvor din Skat er, vil ogsaa dit Hjerte vsere«.

I den folgende Tid teste han ikke Klassikerne,

og han bred i det hele med Videnskaben for

at hengive sig til et strengt asketisk Liv. 374
forlod han Antiokia og tog ud i den kalkidiske

Orken, hvor der boede en stor Mtengde Ene-
boere. I Begyndelsen levede han kun for Selv-

pinsler, siden tog han fat paa Haandarbejder
og Afskrivning af Beger. Men herude herte

ban ogsaa Hebraisk af en dobt Jede ; Studiet

af det hebr. Sprog tog han dog nsrmest som
Askese, som et haardt Arbejde, der skulde lrere

ham at tvinge Sanseligheden. Sin Begejstring

for Munkelivet gav han Luft i Affattelsen af

Legenden om Pavlos fra Theben. Hans Ghede
over Munkevtesenet blev dog noget dcempet ved
Eneboernes Fanatisme og Stridsyge, og han
vendte tilbage til Antiokia, hvor ban begyndte
sin egentlige literaere Lebebane ved Stridskriftet

mod Skismatikeren Lucifer. Der lod han sig

ogsaa praestevie, men paa den Betingelse, at

han skulde vsere fri for en Prsests Gerning.
380 rejste han til Konstantinopel, hvor han
dygtiggjorde sig i Graesk og studerede Skrift-

fortolkning under Gregor fra Nazianz. 382 drog
han til Rom, hvor han stillede sin Lsrddom
og sin Pen til Pave Damasus's Raadighed og
tog Del i en Synode.

Opholdet i Rom (382—85) var af storste Be-
tydning for H. Paa Damasus's Opfordring be-
gyndte han Revisionen af den Iat. Bibelovers.

(se Art. Vulgata), og i det mindste de 4 Evan-
gelier og Psalmerne bleve feerdige i disse Aar.
Desuden virkede han som Agitator for Askesen
ved sit Skrift imod Helvedius (S. 391). Baade
Mend, og isser mange hojbaarne Kvinder (Enken
Marcella, der havde et Palads paa Aventiner-
Bjerget, og som grundede det ferste Kloster i Rom

;

Melania, Datter af en Konsul; Paula af Scipion-

ernes Mt og hendes 2 Dotre, Blesilla og Eusto-
chium) sluttede sig til ham. Til Eustochium
sendte han en Bog om det jomfruellge Liv (hans
22. Brev), en Haandbog i et asketisk Levned, der
var rigeligt spaekket med Angreb paa Navnkristne
og de verdsligt sindede Klerikere. Dette Skrift

fremkaldte et stort Rare og forskellige Mod-
skrifter, og da Paulas Datter, Blesilla, dode af

overdreven Askese, fandt H. det raadeligst at

forlade Rom.
385 rejste han da med Paula til det hi. Land,

og efter et Beseg i de nitriske Klostre i jEgypten
slog han sig ned i Betlehem (386). Her grundede
han et Kloster, som blev det ferste Eksempel
paa en Munkebolig, der var Hjemsted for Stu-

dier. Han fortsatte selv med Iver Studierne

og tog nu Undervisning i Hebraisk hos en Jode;
tillige holdt han Foredrag for sine Munke og
oprettede en Drengeskole, i hvilken han selv

underviste i Grammatik og tillod Eleverne at

lsese baade Vergilius og Komikerne. Desuden
fortsatte han Revisionen af den lat. Bibel, navn-
lig af G. T. (Nowack, Die Bedeutung des H. fur

die alttesU. Textkritik, G6tt. 1875), skrev Le-

gender og Bogen om de beremte kirkl. Skri-

benter (De oiris inlustribus liber, saersk. udg.

af G. Herding, Leipz. 1879), bearbejdede gr.

K.fsedre, navnlig Origenes (se Art. Origenes), og
skrev flere polemiske Skrifter (mod Jovinlan,

Vigilantius, Ruflnus o. a.), og desuden blev han
indviklet i den pelagianske Strid (se Art. Pela-

gius). Angrebet paa Pelagianerne blev besvaret

med et Angreb paa hans Kloster, der blev

stukket i Brand (416), saa at H. selv maatte
flygte. I de folgende Aar havde han andre
sergelige Oplevelser, indtil han endelig blev

udlest af sit pinefulde Liv 30. Sept. 420.

H. har efterladt en stor Mcengdc Skr., navnlig

mange Breve, der have gjort Epoke i Brev-

skrivningens Historie. Foruden de ovenfor
narrate Beger maa isser meerkes hans 380 forfat-

tede Bearbejdelse og Fortsaettelse af Evsebios
af Ksesareas Verdenskrenike (A. Schone, Qvaest.

Hieronym. capita selecta, Leipz. 1864, og sammes
Udg. af Evsebios's Krenike I—II, Berlin 1875).

Den bedste Udg. af H.'s Vserker skyldes Val-

larsi (Ed. II, Venezia 1766 f. i 11 Bd.). Om H.'s

Liv se : O. Zockler, H., sein Leben und Wirken
aus seinen Schriften (Gotha 1865); A.Thierry,

St. J. (Paris 1875). Om H.'s Latinitet se H.

Goelzer, Etude lexicographe et grammaticale de

la latinite de St J. (Paris 1884). Kunstnerne
afbilde i Reglen H. skrivende eller lsesende,

med en Love ved Siden, stundum ogsaa med
Kardinalhat paa Hovedet og den Sten i Haanden,
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426 Hieronymus — Hilarius.

mcd hvilken han slog sig paa Brystet for at

blodgore sit haarde Hjerte.

Hieronymus fra Prag, Hus's Discipel, til-

herte en velstaaende Prager-Familie. Han stu-

derede forst i sin Fodeby, hvor han blev Bacca-
laureus ; derpaa rejste han til Oxford, hvorfra

han (senest 1402) hjembragte Wyclifs Dialogus og
Trialogus. Senere gik han endnu en Gang paa
Bejse og kom bl. a. til Jerusalem. 1404 var ban
i Paris, hvor ban blev Magister. Fra Paris tog

han til Heidelberg og Kdln. I Heidelberg blev

ban udelukket af Artisternes Fakultet, fordi han
forsvarede realistiske Laeresaetningcr; i Kdln
gjorde han sig til Talsmand for Wyclifs Tanker.
1407 var han atter i Prag, hvor han vakte For-

argelse ved at saette Wyclif over Augustin, og
1410 sogtc han at gore Propaganda for Wycliflt-

ismen baade i Ungarn, Kroatien, 0sterrig og
Polen. Under et Ophold i Wien blev han fort

for Biskoppens Domstol som anklaget forWy-
clifitisme. Han maatte love at blive i dennc By,

indtil han havde renset sit teologiske Bygte,

men trods Loftet flygtede han til Mahren, hvor-

paa han blev ekskommuniceret. 1412 tog han
virksom Del i Afladstriden i Prag (se Art. Hus),

naeste Aar optraadte han i Krakau, Littauen

og Rusland. 1415 ilede han til Konstanz for

at forsvare Hus, men da han ikke kunde faa

frit Lejde, vilde han rejse hjem igen. 15. April'

blev han imidlertid genkendt og fort tilbage

til Konstanz og kastet i Faengsel. 10. og 22.

Sept. 1415 — efter Hus's Dod — lod han sig

fravriste en Tilbagekaldelse, men han flk alligevel

ikke sin Frihed. Da han 23. og 26. Maj 1416
atter var i onentlig Forhor, tog han sin Til-

bagekaldelse tilbage, og til Straf blev han domt
til Baalet. 30. Maj 1416 led han med stor

Standhaftighed Doden. Hans sidste Ord vare:

>Gud Fader, tilgiv mig mine Synder!<
Hihhnlit-Sekten, ogsaa kaldet Laestadian-

ismen, i Lappland og de nordligste Dele af

Svcrige og Finland, har sin Oprindelse fra Lars
Levi Laestadius (f. 1800, pnestcvict 1825,

Prsest i Karesuando 1826, i Pajala 1849, ded
1861). Dennes naturalistiske og tillige kraftige

Praediken fremkaldtc en maegtig Bevaegelse blandt
den enkle og dog dybt reflekterende Befolkning
i disse nordlige Egne. De vigtigste Laerepunkter,

som udmaerker denne Retning, er folgende: paa
dct taltc Ord laegges stor Vaegt, thi »Troen
kommer deraf, at man herer<, og den Hellig-

aand virker kun gennem Ordets Forkyndelse;
det lasste Bibelord kommer derfor ikke til sin

Ret. Kun gennem Ordets Forkyndere — ogsaa
Lsegrnaeiid — meddeles Absolution efter forud-

gaaende Syndsbekendelse, som er nodvend ig for

alle troende, da Skriftemaalet har en sakra-

mental Betydning. Den af disse troende be-
staaende Menighed er den eneste rette, og den
alene udgor Himmeriges Rige paa Jorden, som
aabenbarer sig gennem saerlige >Naadens Tegu«
a

: sjaelelige Bevasgelser, under hvilke den vaktes
Felelser giver sig tilkende gennem Forkynd-
elsens Naadegave, gennem ekstatiske Bevasgelser

som Klappen i Haenderne, Dans, Besvimelse og
heje Raab (>hih-hu<, >hih-hej< — hvoraf Navnet
H i h h u 1 i t). Sekten, hvis Medlemmer hilser hver-
andre, ikke med Haandtryk, men med et Slag
over venstre Skulder, optraeder under forskel-

lige Modifikationer og har udbredt sig ogsaa til

de sydlige Dele af Finland og gennem Emi-
granter ogsaa til Nordamerika. Flere af dens
Tilhaengere udmaerker sig ved et meget stille

Vaesen (E. Bergroth, Vara Dissenters 1897; G.
Johansson, Lestadiolaisuus 1892; K. A. Heikel
i >Teol. tidsskr.< Upsala 1881). En novellistisk

Fremstilling af H.'s Faerden er givet i J. Ahren-
berg, H. En berattelse fran Ostra Finland (Borga
1889). A. N.

Hilarion fra Gaza, Monk, fodtes i Tabatha,
Syd for Gaza, af bedenske Foraeldre 291. Han
gik i Skole i Alexandria, hvor han laerte Gr.

og gik over til Krdm., navnlig under den hi.

Antonios's Paavirkning. Efter sin Hjcmkomst
til Palaestina levede han som Eremit i en lille

Hytte i Noerh. af Gazas Havnestad, Majuma,
og erhvervede sig det daglige Brad ved, som
de ajgypt. Eneboere, at flette Kune. Han skal

have staaet i Breweksling med Antonios og
have vaeret i Jerusalem. Man fortalte meget om
forskellige Undere, navnlig underfulde Helbred-
elser, han skal have udfert, og han skal have
omvendt mange, t. E. hele Byen Elusa i 0r-
kenen Kades, til Krdm. Under Julian den fra-

faldne skal han have forladt Palaestina og vasre

rejst til iEgypten. Da han kom til en af Alex-
andrias Forstaeder, fik han at vide, at der var
udstedt Arrestordre imod ham paa Grund af

en Anklage for Trolddom. Han flygtede da
ud i den libyske Oase. Senere kom han til

Sicilien og Dalmatien, hvor han fortsatte sit

Eneboerliv. Han dode, 80 Aar gl., 371 paa
Kypern, hvor han traf sammen med Biskop
Epifanios (I, 777).

Hilarins. 1) H , Biskop af Aries, var en
Slsegtning af Biskop Honoratus i Klostret paa
Lerina, i hvilket H. selv indtraadte. 429 bier

han Honoratus's Efterfelger paa Bispestolen i

Aries. Han var en stor Asket og blev navnlig
bekendt ved sin Modstand mod den augustinske
Pnedestinationslaere og ved sin Iver for at haevde
sin Bispestols Primat over Syd-Gallien. Under
en Konflikt med Leo d. st. af Rom blev ban
afsat som Galliens Primas; men ban bejede
sig ikke for den rom. Biskops Dom. Senere
blev Forholdet mellem de to Biskopper taale-

ligt. Han dode o. 450. — 2) H., Biskop af
Poitiers, Vesterledens Athanasios, var fedt i

Poitiers af velhavende hedenske Foraeldre. Han
var gift og studerede Filosofl, men fra Filosof-

ferne kom han til Mose og Profeterne og derfra

til Johannes-Evangeliet, hvis Prolog gjorde et

staerkt Indtryk paa ham. Omtr. 350 sluttede

han sig til den kr. Menighed og lod sig dobe.

Et Par Aar efter blev han Biskop i sin Fodeby,
og som saadan blev han en af den vesterl. K.s

store Skikkelser. Han var en systematisk Aand.
der altid gik tilbage til Principerne, men naar
han skrev, gik ban stundum paa >en gallisk

Koturne< og brugte >gr. Blomster< og saa lange

Perioder, at Laegfolk havde vanskeligt ved at

forstaa ham. Han advarede imod Brugen af de
dogmatiske Stikord og bekendte, at han havde
vaeret Biskop i flere Aar uden at have hart det
mindste om Nikaea-Symbolet, og ban priste dem
lykkelige, der havde den fuldkomne og apo-
stolske Tro uden at kende til skrevne Formler.
H. har forfattet flere Fortolkninger, i hvilke

han gaar ud fra den bogstavelige Opfattelse

for derefter at udvikle den allegoriske (»him-
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melske<), og han ksempede tappert mod Vrang-
Itererne, der brugte Skriftens Ord uden Sans
for deres Betydning og talte om den Tro, de
ikke selv havde. Det skyldtes isaer ham, at

Arianismen ikke flk Indpas i Gallien, og paa
Grund af sin djierve Optraeden for den nikaen-

iske Ortodoksi blev ban (356—60) forvist til

Frygien, bvor ban skrev sit store Skrift >Om
Treenighedenc. Opholdet i Lilleasien, hvortil

der var knyttet et Besog i Konstantinopel,

gjorde ham udmserket skikket til at vaere Mel-
lemled mellem 0sterleden og Vesterleden baade
i dogmatisk og i liturgisk Henseende. Han var
den forste Vesterlaending, der skrev Hymner, og
ogsaa i rent sproglig Henseende brod han nye
Baner. H. dede 367 (J. H. Reinkens, H. v. P.,

Schaffb. 1864; G. Dreves, Das Hymnenbuch
des hi. H. i >Zeitschr. f. kath. Theol.< 1888,

358 f. ; Th. F6rster, Zur Theol. des H. i >Theol.

St. and Krit.« 1888, 645; Baltzer, Die Chri-
stologie des hi. H. v. P., Rottweil 1889 ; I. Stix,

Zum Sprachgebrauch des hi. H. v. P. in seiner

Scbrift: de Trinitate, Hottweil 1891. Hans Skr.

ere udg. af Maurineren Dom Coustant, Paris

1693 ; om hans Skr. se Ebert, Allg. Gesch. der Lit.

des Mt.'s im Abendlande I
s

, 134 f.). — 3) H.,

rom. Diakon, var en Tilhaenger af Biskop
Lucifer af Calaris (Cagliari). Adskillige have
i ham — dog uden tilstrakkelig Grund — villet

se den saakaldte >Ambrosiaster< (I, 67).

Hilarus, rom. Biskop 461—468, var Leo I's

Efterfelgcr. Far han blev Biskop, havde han
vtcret rom. Arkidiakon; som Biskop gik han i

Leo I's Fodspor. D. 28.(?) Febr. 468.

Hilda (Eld en a), Cisterclenserkloster i Pom-
mem 4 Km. 0. for Greifswald, blev stiftet 1199
af Fyrst Jaromar af Rygen for danske Munke
fra Dargun i Mecklenborg, hvis Konvcnt var
bleven oplost paa Grund af Krigsuroligheder.

Klostret i H. stadfaestedes af Paven 1204 og
betragtede Esrom som Moderkloster. Det blev

rigt doteret og havde et Godsomraade af 6

Kvadratmil. Fra 1209 af var det Midtpunktet
for et stort Kultiveringsarbejde mcd Udtorring
af Sumpe og Oprydning af Skove ved Hjaelp

af danske, tyske og slaviske Bonder. En Abbed
fra H. grundlagde 1241 Greifswald. Klostret

siekulariseredes i det 16. Aarh., og Godset hen-
lagdes under Univcrsitetet i Greifswald. Kloster-

bygningen odelagdeu 1638 af Svenskerne, men
betydelige Ruiner ere endnu bevarede og vidue
i Bygningsstilen om dansk Paavirkning fra Valde-
marstiden (E. Michael, Gesch. d. deutsch. Volkes
I, 94—95; Aarb. f. nord. Oldkyndighed 1881,

S. 10 f.). S. U. G.

Hildebert af Tours, fr. Biskop, fedtes o. 1056
paa Slottet Lavardin (i Dpt. Loire og Cher),

tavor hans Fader gjorde Tjeneste. Han har
rirneligvis vaeret en Discipel af Berengar fra

Tours. 1085 var han Skolastiker ved Dom-
skolen i Le Mans, 1091 blev han Arkidiakon,
1096 Biskop der, ikke uden Indsigelse fra Vil-

helm II af England, Maines Overherre. En Tid-
lang var han endog i Fangenskab i England.
Medens han 1116 var i Rom, vakte Henrik fra

Lausanne (S. 402) et stort Rare i Le Mans,
idet han baade angreb H., som havde gjort

sin uaegte Sen til Domherre ved sin Domkirke.
og det ryggeslose Praesteskab i Le Mans. 1123
kunde H. indvie sin Domkirke, til hvis Opferelse

han havde samlet Bidrag baade 1 Frankrlg og
Italien. 1125 blev han af LudvigVI, mod sin
Vilje, gjort til iErkebiskop af Tours. Som iErke-
biskop blev han indviklet i mange Stridigheder,

ogsaa i Kampen i Anledn. af det pavelige Skisma.
Han stod forst, som den eng. Kongo, paa Ana-
cletus H's Side, men senere gik han over paa
Innocents Us Parti. Han dode 18. Dec. 1133.
Man har lsenge tillagt ham Udtrykket transsub-
stantiatio (se Art. Nadver), men den Pried iken,
hvori dette Udtryk staar, stammer ikke fra bam,
men rirneligvis fra Petrus Comestor. Foruden
Pnedikener og Afhandlinger har H. ogsaa efter-

ladt sig Digte. Som Forf. er H. en af Forloberne
for den romanske Renaissance, og han forener
paa en meget naiv Maade kr. og hedenske Tanker,
Krdm og Stoicisme. Men den Renaissance, han
representerede, blev holdt tilbage og kuet, forst

ved Bernard af Clairvaux, sidcn af Tigger-
munkene. Af hans Skr. Andes en meget slet

Udg., som skyldes A. Beaugendre (Paris 1708);
jvfr. Haureau i » Notices et extraits de la bibl.

nat.« XXVIII—XXXIII, isa;r Bd. XXXII (Dieu-
donne, H. de L., evequc du Mans, archeveque
du Tours, Paris 1898).

Hildebrand, se Gregor VII (S. 257).

Hildegard, Helgeninde, f. paa Borgcn Bockel-
heim 1098 eller 99, blev under den fromme
Jutta af Sponheims Ledelse opdraget hos Be-
nediktinernonnerne i Disibodenberg, og de>
blev hun Abbedisse 1136. Hun var for en Del
af den tyske K. det samme, som Bernard af

Clairvaux var for hele den fr. Allerede som
Barn var hun synsk, og 1141 begyndte hun at

lade de Syner optegne, som hun fik ved et

indre Lys. 1147 stiftede hun Klostret paa Ru-
pertsbjerget ved Bingen, hvor hun endnu levede

i Aaret 1178, teret som Profetinde af vide Kredse,

og iscer af Elisabet fra Schonau (I, 746). H.
gjorde mange Rejser til Frankrig og de for-

skellige Dele af Tyskland, og sendte Breve til

Kejser og Pave, Kardinaler, Biskoppcr og Munke,
ogsaa til en Klosterbroder i det fjerne Esrom.
17. Sept. er hendes Helgendag. Hendes Skr.

ere udg. af Migne, Series Latin a 179, og af Pitra,

Analccta Sacra VIII (1882); hendes Breve ere

overs, paa Tysk af L. Claras I—II (Regensb.

1854). (Preger, Gesch. der deutschen Mystik I,

1874, 13 f.; Schmelzeis i >Hist.-polit Blatter.

1875).

Hildesheim, Bispedemme i Hannover, stam-
mer fra Ludvig den frommes Tid. Den forste

Biskop var Gunthar (822—34). 847 blev Ebo
af Reims (I, 707), ved Ansgars Mellemkomst
Biskop i H. Efter ham fulgte Altfrid, der byggede
en stor Domkirke for Madonna. Bl. de folgende

Biskopper maa isaer maerkes: Bernward (fra

992), der lagde Grand til Byen H. ; Danskeren
Dietmar (1038—44), Kejser Konrad It's Ka-
pellan, og Hezilo (1054— 79), som byggede den
Domkirke, der nu staar. Kapitlet i H. var
laenge et af de rigeste i Tyskland, og Biskop-
perne af H. tog megen Del i de kirkepolit.

Stridigheder, ikke sjaelden paa Kejsernes Side.

I 15. Aarh. virkede Augustincr-Provsten, Joh.
Busch (I, 422) og Windesheimer-Kongregationen
for Tugt og Orden i Stiftet H. 1542 blev Ref.

indfert i Byen H., men forst 1711 fik Prote-

stanterne der fri Religionsovelse. 1803 afstod

Biskop Franz Egon, Friherre af Furstenberg,
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Stiftet til Preussen mod en aarlig Godtgerelse;

1807 kom det til Kongeriget Westfalen, 1813
til Hannover, 1866 atter til Preussen.

Hildnin, Abbed i St. Denis, tilhorte en fornem
frankisk Familie. Han var en Discipel af Alculn

og selv Lserer for Hinkmar af Reims. Sk0nt
han endnu ikke var Munk, blev han 814 eller

815 Abbed i St. Denis, senere ^Erkekapel-

lan hos Lndvig den fromme. 827 bragte Ud-
sendinger fra Mikael Balbos Psevdo-Dionysios's

Vserker (I, 643) til Lndvig den fromme, som
gav H. dem. 835 skrev H. Dionysios's Levned.

I denne Bog betragtede han den hi. Dionysios

og Dionysios Areiopagiten (anf. Sted) som in

Person, og denne Mening blev almindelig ud-

bredt, indtil Aboard (1, 13) paaviste dens Uhold-
barhed. H. dode 22. Nov. 840.

Hilen, se Holon.
Hilgenfeld, Adolf Bernhard Christoph Chri-

stian, protest. Teolog, f. i Stappenbeck, i Nserh.

af Salzwedel 2. Juni 1823, studerede i Berlin

og Halle, blev 1847 Privatdocent i Jena, 1850
overordentl. Prof, og 1869 ordentl. Honorar-
Prof. ssteds. Han har udfoldet en rig Forf.-

virksomhed, navnlig paa det isagogiske og paa

den nytestl. Tidshistories Omraade. Siden 1858

har han udgivet >Zeitschr. f. wissenschaftl.

Theol.<. Bl. hans Skr. maa mserkes: >Diejud.
Apokalyptik< (1857); >Der Paschastreit der alten

K.« (1860); Novum Test, extra canonem recep-

tum (2. Udg. 1876 f.); Messias Judceorum (1869);

>Hist.-krit. Einleitung in das N. T.< (1875);

• Die Ketzergesch. des Urchrthums< (1884). II

.

stod, navnlig i tidligere Tid, Tubingerskolen nser.

Hilgers, Bernhard Joseph, rom.-kat. Teolog,

f. i Dreibom i Rhinprovinsen 1803, blev, efter

at have vseret Prsest forskellige Steder, 1835
Privatdocent i Bonn, 1840 overordentl. og 1847
ordentl. Prof. der. Han sluttede sig til Gammel-
katolicismen og blev derfor ekskommuniceret
15. Marts 1872. Han dade uden Forlig med
Rom 7. Febr. 1874. Han har bl. a. skrevet:

>Symb. Theol. oder LehrgegenstSnde des Kath.

und Protest.. (1841).

Hilkia (Hilkija). 1. Yppersteprsesten H., der
622 f. Kr. under Josias's Regering, paa en Tid da
Templet udbedredes, fandt Lovbogen i Herrens
Hus, hvorom 2 Kong.22 (2 Kren. 34) beretter. Dette

Fund blev Anledningen til Josias's store relig.

Reform. Intet berettiger til at mistsenke H. for et

Bedrag; den af ham virkeliggenfundne Bog maa
hidrere fra Hiskias aeldre Reform og er formo-
dentlig under Manasses Forfelgelse bleven skjult

i Templet. H. var blandt Esras Forfsedre (Esra

7, 1). Flere andre bsere Navnet H. : — 2. Elja-

kims, Hiskias Drosts Fader (2 Kong. 18, 18). —
3. Profeten Jeremjas Fader (Jer. 1,1). — 4. Fader
til den i Jer. 29, 3 omtalte Gemarja. — 5.,

6. Leviter af Merari Sla?gt (1 Kren. 6, 30 [45].

26, 11). — 7. 0verste for en Prsesteslsegt, vendte
tilbage med Serubabel (Neh. 12, 7. 21). — 8. Et
af Vidnerne ved Lovens Oplsesning af Esra
(Neh. 8, 4), uden Tvivl ogsaa en Prsest. — 9. En
af Baruks Forfsedre (Bar. 1, 1). — 10. Susannas
Fader (Susannas Historie V. 2. 63). L. G.

Hill, Rowland, eng. Prsest, fedtes 23. Aug.
1741 paa sin Faders Herressede Hawhstone Park
i Shropshire. Han gik i Skole i Shrewsbury
og Eton og studerede i Cambridge. Der besegte
han Fanger og syge og prsedikede ofte, ikke

sjselden forulsempet af Folkehobe. 1769 blev

han Bacc. art., og det var da hans 0nske at

blive prsesteviet, men 6 Biskopper nsegtede at

opfylde hans Begsering paa Grund af hans

ekscentriske Prsedikemaade. 1773 ordinerede

dog endelig Biskoppen af Bath og Wells ham
til Kingston i Somersetshire, og han blev i den
felgende Tid en af Englands ejendommeligste
Prsedikanter. Der blev bygget Kapeller til ham,
ferst i Wotton i Gloucestershire, siden (1783) i

London (Surrey Chapel), og han samlede der

og paa sine Rejser store Skarer. Han var en

sikker Mand ved alle relig. og filantropiske

Mader, og ogsaa Kokoppeindpodningen fandt i

ham en varm Talsmand. Han dode 11. April

1833 (Memorials of R. H., by J. Sherman 1857).

Hille, Arnoldus Marios, Biskop, f. 14. Marts

1829 i Leikanger (Bergens Stift). Moderen, Eli-

sabeth Lem, tilhorte den gamle Bergens-Slscgt,

hvis beremteste Skud var Holberg. Han kom
i Bergens Skole, gennemgik her en Tid en stark

relig. Vsekkelse fremkaldt ved Lyder Brans
vseldige Pnediken. Paa en Vis naaede den

ogsaa Skolen ved den endnu kraftige og i

mange Stykker dygtige Adjunkt Jordan. H.

blev Student 1848, studerede under Caspar! og

Johnson med yderste Flid og segte i Stilhed

Losning paa sit Livs mange Spergsmaal hos

Soren Kierkegaard. Dennes sidste Optraeden
bidrog til at vsekke Betsenkeligheder hos H.

ved at blive Prsest, efter at han 1852 havde
taget Embedseksamen. Han undlod derfor ogsaa

at tage den praktiske Eksamen lige til 1861,

da hans Syn i meget havde klaret sig, og han
besluttede sig 1865 til at soge Embedet som
Fsengselsprsest i Bergen, efter at han i mer end
10 Aar havde vseret Fsengselslserer I Kristiania.

1872 blev han forflyttet til Stange som resid.

Kap., og 1879 blev han Stiftsprovst i Hamar,
hvor han fra 1. Juli 1887 er Biskop. Som er-

faren Sjseleserger og veltalende Prsedikant har

han et stort Navn, men har ikke virket synder-

ligt ved Skrifter. D. T.

Hillel. 1) H., Fader til Dommeren Abdon
fra Piraton i Efraim (Dom. 12, 13). L. G. —
2) H.. med Tilnavnet >den gamlec (ha-zaqtn),
beromt jedisk Skriftlserd paa H erodes den stores

Tid, stammede oprindelig fra Babylonien og
tilhorte en Familie, som skal have hidledet sin

Herkomst fra David. Forst i en Aider af 40

Aar kom han til Jerusalem for at studere Loven
under Datidens mest ansete Lserere Schemaja
og Abtaljon; og fattig som han var, maatte
han ernsere sig som Daglejer, idet den ene
Halvdel af hans ubetydelige Arbejdslen gik til

hans og hans Families Underhold, den anden
til Forstanderen for det Lserehus, ban besegte.

Besjselet af en umsettelig Lserelyst blev ban
selv efterhaanden en stor Lovlserer og lige som
sin samtidige Schammaj, overfor hvem han i

Reglen hsevdede de lempeligere Fordringer,
Hovedet for en hel Skole; urigtigt er det der-

imod, naar man senere har gjort ham til Pre-
sident i Synedriet, thi denne Stilling blev paa
hans Tid overhovedet ikke beklsedt af Skrift-

lserde. Fra H. hidleder den senere Overlevering
de syv Regler, som opregner Grundformerne
for det rabbinske Skriftbevis; og om hans Lserd-

dom bruges der efterhaanden de mest fanta-

stiske Udtryk: alle Sprog skal han have for-
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staaet, ogsaa Bjergenes og Dalenes, Traeernes

og Urtemes, de vilde og de tamme Dyrs og
Dsemonemes Tale. Ligesaa navnkundig som
H. var for sin omfattende Video, ligesaa be-

remt var ban desuden for sin uforstyrrelige

Sagtmodighed; et Udtryk herfor er Fortasllingen

om den Mand, som vaeddede 400 Denarer om,
at ban skulde faa H.'s Taalmodigbed til at

briste, men tabte Vteddemaalet. Allermest er

dog H. kommet til JEre i det 19. Aarh., idet

en moderne jodisk Historieskrivning bar for-

sagt at skrue ham op til en reformatorisk Per-

sonligbed, der bar vseret Jesu Forgasnger og

sande Lserer: >Jesus var en Farisaeer, som
vandrede H.'s Veje; nogen ny Tanke udtalte

han ikke< (Abr. Geiger). En storre Kraenk-

else af den historiske Sandhed er dog nappe
mulig. Hvor lidet H. har tilfaelles med en Re-

formator, hvor dybt ban meget mere er grund-
festet i den raobinske Kasuistik med dens
aandlese Bogstavtraeldom, viser de minutiose
Tvistepunkter mellem H.'s og Schammajs Skoler

paa det tydeligste ; et talende Eksempcl er isser

den berorate Skolestrid om .<Egget, hvor H.
hsvdede, at det ikke var tilladt paa en Sabbat
at spise et JEg, som en Hene havde lagt paa
Sabbaten, og det ligemeget hvad enten .Egget

var lagt af en Spisehene eller af en Liggehone.

Og naar man sammenligner Jesu Behandling af

den gltestl. Skilsmisselovgivning (Mk. 19, 4—9)
med den i H.'s Skole gseldende Fortolkning af

5 Mos. 24, 1 (hvorefter en Mand var berettiget

til at skille sig fra sin Hustru, naar hun havde
brand t Maden for ham), da kan man ikke godt

vnere i Tvivl om, paa hvilken Side den refor-

matoriske Aand er at flnde. Ligefuldt skal dog
anerkendes, at der fra H. virkelig er os over-

leveret Udsagn, som tjener den store Skrift-

lterdes ssedelige Instinkt til ./Ere; saaledes frem-
for alt det Svar, som han gav en Hedning, der
vilde gaa over til Jodedommen, bvis H. kuude
here bam Loven, medens han stod paa £t Ben

:

>Hvad der er dig selv uksert, skal du ikke gore

mod din Nseste; det er hele Loven og alt andet
er Kommentar dertil; gaa hen og her det«.

Den >gyldne Kegel c, som H. her anforer, er

imidlertid adskillig aeldre end ham (Jvfr. Tob.
4, 16) og naar ikke paa langt naer op mod
Jesu positive Udsagn Mt. 7, 12. Og naar man
sammenbolder H.'s Ord med Jesu Bjergprteken
og med hans Svar til den Skriftherde Mk. 12,
29—31, da ser man ogsaa, hvorledes H.'s An-
visning savner den dybe relig. Begrundelse,
som Jesu Saedeljere overalt har (F. Delitzsch,

Jesus und Hillel 3
, Erlangen 1879). L. B.

Hiller, Philip Friedrich, Prest og Psalme-
digter, f. 1699 i Muhlhausen ved Enz i Wirt-
temberg, blev 1732 Prsest i Neckargroningen,
hvorfra han 1736 forflyttcdes til sin Fedeby og
derfra 1 748 til Steinheim. Her dode han 24. April

1769, efter at han i de sidste 20 Aar havde
vteret omtrent aldeles maalles. Han var en
from, 1 Korset prevet Mand af den Bengelske
Skole og er Wurttembergs betydeligste Psalme-
digter. Han udgav Johan Arnds >Paradis-Urte-
gaard sangvisc (1729—31), >Aandelig Psalme-
skat«, (1762), nest Btbelen den i Wurttemberg
mest udbrcdte Bog, >Psalmer ved Skriftemaal og
Nadverc, »Morgen- og Aftenandagter< m. m. I

•Swcnsk Psalmbok for de ev. luth. Forsaml. i

Storfurstend. Finland', 1886, er Nr. 28, 280 og
325 af Hiller. Den sidstanferte Andes ogsaa I

Wezels's >Christelige Psalmer<, 185 og Nr. 540.

>Ph. Fr. Hillers samtliche geistliche Lieder<
er udgivet af K. C. E. Ehmann (Reutlingen

1844). J. N. S.

Hilty, Karl, schweizersk Prof., f. 28. Febr.
1833 i Chur, studerede i Gottingen, Heidelberg,
England og Paris, blev 1855 Advokat, 1866
Medlem af Nationalraadet for St. Gallen, 1874
Prof, i Stats- og Folkeret i Bern, senere schwei-
zersk Generalauditor og Medlem af Voldgifts-

domstolen i Haag. Foruden forskellige national-

ekom. og jurid. Skrifter (>Ueber die Wieder-
aufnahmederTodesstrafe< 1879) har han skrevet
flere moraliserendc, populterfllosoflske Skrifter,

der have vundet stor Udbredelse (»GlQck< I—II

;

• Fur schlaflose Nachte<; et Udvalg overs, paa
Dsk. af S. Lehmann under Titlen >Livslykke.

Kunsten at leve<, Kbhvn 1902).

Himjariter eller Himjarer, et Oldtidsfolk

i Sydarabien, der i Aarhundrederne for Mu-
hammed var det berskende Folk i Sydarabien. Af
Araberne og yEthioperne kaldes Folket Himjar,
af Gnekerne Homeriter. Gr. Historikere give

os en Del Oplysninger om Folkels senere Hi-

storic; ligeledes Andes der nogle Meddelelser
i den syrisk-kr. Literatur. Man ser, at Krdm.
tidlig har haft Fremgang i Landet, og at de
Kr., her som andensteds, undertiden vare ud-

satte for Forfolgelser. Der omtales saaledes en
Martyr, Haret (Aretas). Disse Forfolgelser til-

skrives undertiden Joder, og det kan heller

ikke nregtes, atJederne tidlig have nedsat sig

mange Steder i Arabien og her have udevet
en ikke ringe Indflydelse. De forfulgte Kr. i

Sydarabien sogte Hjselp og Beskyttelse hos Kong-
erne i Axum i Abessinien, der vare gaaede over
til Krdm med en stor Del af deres Undersaatter.

Felgen blev et Indfald af Abessinierne i Syd-
arabien, hvor H. bleve overvundne og for en
Tid kom 1 Afhtengighed af Kongerne i Axum.
Senere blev H. atter frie, men bleve siden af-

haengige af Perserne og maatte tilsidst underkaste
sig Araberne. Man har i det Land, som fordum
beboedes af H., efterhaanden fundet en Msengde
Indskrifter, udtrykte i et semitisk Sprog ved
et ejendommeligt Alfabet, som man har vteret

i Stand til at tyde, takket vcere Fresnel Rodiger,

Osiander, Halevy og Glaser. De to sidste have
paa deres dristige Rejser i Sydarabien opdaget

og afskrevet det store Flertal af disse hejst

vigtige Indskrifter. Tydningen har vist, at for-

holdsvis faa Indskrifter hidrore fra H.; de fleste

skyides dels Sabieerne, der kendes fra Assyr-

emes Indskrifter og fra Biblen som et maagtigt

Oldtidsfolk i Sydarabien, dels Minseerne, der
synes for Sabseerne at have vaeret det herskende
Folk i Sydarabien, indtil de maatte ligge under
for Sabseerne, der atter siden maatte vige for

H. Sproget er i de sabseiske Indskrifter ikke

lidet forskelligt fra Sproget i de minseiske. En
Del Indskrifter ere endnu ikke tydede, og mange
Forhold ere endnu ikke opklarede. V. S.

Himmelen, Himmerige. Ud fraJordensom
Standpunkt tales der i den hellige Skrift om
Himmelen, og der tales, som nu, om den saa-

ledes, som den tager sig ud for det naturlige

0je. Den er herudfra den everste Del af den
skabte Verden, det hoje (1 Mos. 1, 1 ; Es. 57,
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15), en udstrakt Hvtelving, der skiller mellem
Vandene oven til og Vandene neden til (1 Mos.

1, 6), og som omfatter Sol, Maane og Stjerner.

I billedlige Udtryk tales der om den som et

Telt, den almcegtige Gud bar udspsendt; som
et KUedc, der er rullet op og atter skal rulles

sammen (Es. 40, 22; Ps. 104,2); en Hvtelving,

baaren af Filler, af de store Vande (2 Sam. 22,

8 ; Ordspr. 8, 27—29). Med Jorden blev denne
Himmel til, med Jorden skal den bestaa, men
med Jorden skal den ogsaa engang forgaa; i

dens Sted skal da en ny Himmel hvaslve sig

over en ny Jord (Mtt. 24, 29. 35; 2 Pet. 3, 10).

Der tales nu i Skriften ikke blot om H., men
tillige om Himlene og Himlenes Himle(5 Mos. 10,

14; 1 Kong. 8, 27), om alle Himle, om den tredje

H. (Ef. 4, 10; 2 Kor. 12, 2; smlgn. Hebr. 4,

14; 7, 26), uden at der dog siges mere herom
end det, der ligger i de paagseldende Udtryk.
Paa dette som paa saa mange andre Punkter
trader Skriftens store Sanddruhed og jErlighed

frem, sjerlig ved Siden af den Behandling, som
Emnet liar faaet i den rabbinske Literatur og
i sen-jediske Skrifter som Henok, 4. Esra, i de
12 Patriarkers Testamente, ja hos kr. Forfat-

tere; der Andes i disse Skrifter en Opregning
af Himle lige indtil 7 og en Beskrivelse af de
enkelte Himle. Om der i Biblen er tsenkt paa
3 eller paa 7 Himle kan end ikke afgeres.

En egen Betydning faar denne ovre Part af
den skabte Verden efter Skriften derved, at

den ses og opfattes som Guds Bolig: >Himlene
ere Herrens Himlec (Ps. 115, 16). I det hoje
bor Gud, H. er hans Trone (Es. 57, 15; 66, 1);

herfra stiger han ned (1 Mos. 11, 5), og her-

fra gar han alt det skabte til Tjener for sig

(Ps. 104, 2f.). Her er hans Tempel, hans Hellig-

dom, hans Trone (Ps. 11, 4; Mik. 1, 2), hojt

over de store Vande (Ps. 29, 3. 10), men selv

er han hojere, sterre end alle Himle: de kunne
ikke rumme ham (1 Kong. 8, 27). Det var
denne Trone, Mose saa, da han skulde indrette

en Bolig for Gud paa Jorden (2' Mos. 26; 40;

Hebr. 8, 5), den var det, Jesaja saa, og den saa
Apostelen Johannes (Es. 6; Aab. 4), ind til den
gik Sonnen med sit Blod (Hebr. 9, 15f.). Her
er de himmelske Hserskarer, de, som staa for

Guds Ansigt og lyde og udfore hans Vilje,

samlede om ham (Ps. 29, 1 ; smlgn. Hebr. 12,

22. 23); de udgore »Forsamlingen oventilc,

men har endnu ikke under den gamle Pagt
faaet Navn af Rige. Forst med Herren kommer
Navnet Himmerige frem (se Art. Jesus Kri-

stus). Igennem ham skal det Liv, der er i

i H., indleves ogsaa paa Jorden, at Himme-
riget kan komme til at omfattc den hele Skab-
ning. Over ham er Guds H. aaben, Faderens
H. (Joh. 1, 52; 3, 13), og til denne gaar Sonnen
ved sin Himmelfart tilbage. Den er vedblivende
Midtpunktet i Himmeriget til Dagenes Ende,
men er nu aabenbaret som Faderens og Sennens
H., hvorfra Aanden udgaar. A. A.
Himmelfart, Jesu, se Jesus Kristus.

Himmelfart, Marias, se Maria.
Himmelfartsfest. I Overensstemmelse med

Ap. G. 1, 3 bar K. altid holdt H. paa Tors-
dagen i den 6. Uge efter Paaske. Denne Fest
omtales i de ap. Konstitutioner (5, 19; 8, 13),

og af Krysostomos have vi i det mindste 6n
a?gte H.-Prtediken. Kirkehistorikeren Sokrates

fortseller (7, 26), at man allerede 390 i en af
Konstantinopels Forstseder >efter gammelVane*
fejrede H. I Vesterleden har man, dog med
tvivlsom Ret, ment at finde Festen oratalt i

en af Elvira-Sj-nodens Kanoner (Kan. 43), men
Augustin omtaler Festen som en fselleskristelig

Hojtid, der maaske gaar tilbage til Apostlenes
Dage. H. blev fejret med stor Hojtidelighed

;

paa den slukkedes Paaskekerten, der ved Messen
havde vseret tsendt hver Dag siden Paasken. —
Paa H.en blev der i Venezia indtil Republikens
Oplosning (1798) fejret en polit. Fest for Dogens
Giftermaal med Havet.

Himmerige, se Himmelen.
Hind, Jens, dsk Biskop, besteg Bispestolen

i Roskilde 1320. Han var til Stede paa Dane-
hoffet i Nyborg 1326. D. 24. Marts 1330 paa
en Visitatsrejse til Rygen.
Hindsholm, Lanrids Jacobsen, dsk. Biskop,

f. 1600 i Viby paa Hindsholm i Fyn, blev,

efter at have gaaet 1 Skole i Kerteminde og
Odense, Student 1621. 1628 blev han Medlem
af Holger Rosenkrantz's Kreds som Hovmester
for dennes Sonner, som han ogsaa fulgte til

Sore. 1630 blev han Prsest 1 Rudkobing og
Provst over Norreherred paa Langeland, 1647

Hofprest og Skriftefader for Christian IV og
Vibeke Kruse. 1648 var han til Stede ved

Kongens Dedsleje, og Frederik III tog ham
ogsaa til sin Skriftefader, indtil H. 1651 —
efter at have afslaaet et Valg til Ribe Bispe-

stol — blev valgt til Biskop i Odense. Han
led meget under Svenskekrigen. 1660 var ban
til Stede paa Rigsdagen, hvor han virkede for

Enevslden. 1661 blev han Medlem af den
Kommission, der skulde gere Forslag til en
iEndring af de kirkelige Forhold. D. 30. Aug.
1663. Hans Dagbog blev 1779 udg. af F. V.

Wivet (Khist. Saml. 4. R. II, 641 f.).

Hinkmar. 1) H. jErkebiskop af Reims, f.

806 af en fornem fransk Sltegt, opdraget i Klostret

St. Denis, for hvis Abbed, den ved sin Deltag-

else i de politiske Stridigheder under Ludvlg den
fromme bekendte Hilduin (S. 428), han nsrcde
en oprigtig Hengivenhed. Selv holdt han sig

i sin Ungdom udenfor Stridighederne mellem
Kejser Ludvig og hans Sonner og opnaaede
derved Kejserens Gunst, som han benyttede til

at skaiTe den i Unaade faldne Abbed Hilduin

hans Abbedi tilbage. Efter Kejser Ludvigs Ded
segte Karl den skaldede at knytte H. ntermere

til sig og udnarvnte ham derfor 845 til jErke-

biskop af Reims. I denne betydnlngsfulde Stil-

ling blev han indviklet i mange baade politiske

og kirkelige Stridigheder, i hvilke han overalt

sogte at vseruc om den kirkelige Ortodoksi,

den aerkebiskoppelige Magt og den frankiske

Kirkes Selvstsendighed overfor Rom. Som Or-
todoksiens Forsvarer mod Tanken om Pnede-
stinationen ndvirkede han Munken Gottschalks

(S. 242) Fordommelse og Faengsling ; sine egne An-
skuelser, der gik i semipelagiansk Retning, ud-

taltehan i flereSynodalakter(Synoderne iChiersy

849 og 853, i Tousy 860) og i to storre Strids-

skrifter. Hans Kamp for den aerkebiskoppelige

Magt var foranlediget ved de pseudo-isidorske

DekretalersFremkomst; stettet paa disse sogte

nemlig Biskopperne at befri sig fra den myndige
^Erkebiskops Overhojhed ved at appellere til

Rom. Striden med Biskopperne blev derved
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ogsaa en Strid med Paverne, for hvem det var
af allerstorste Betydning, at de pseudo-isidorske

Dekretalers Tanker trsengte igennem. H.'s Kamp
blev derfor paa dette Punkt af stor kirke-

politisk Betydning; i det ferste sterre Sammen-
sted foranlediget ved Biskop Rothad af Soissons's

Opsaetsighed, maatte H., skont modvillig, boje

sig for Pave Nikolaus I. Under dennes Efter-

falger, Hadrian II, havde H. derimod den Triumf
at gaa sejrrig nd af Konflikten med sin Broder-
son, Hinkmar af Laon (se nedenfor). Ogsaa i

et herd Skrift segte han at bestride Gyldigheden
af adskillige Bestemmelser i de pseudo-isidorske

Dekretaler. Dog formaaede han ikke at hindre
disses endelige Scjr. Han var en trofast Rand-
giver saavel for Karl den skaldede som hans Efter-

folgere og gjorde sit Land store Tjenester. Trods
sin omfattende politiske og kirkepolitiske Virk-

somhed havde han haft Stunder til at erhverve
sig en omfattende Lserddom, hvorom hans mange
Skrifter vidne. 882 maatte han flygte bort fra

Reims paa Grund af Normannernes Indfald;

han dor kort efter i Epernay (hans Skrifter ere

udgivne af Sirmond, Paris 1645; Schrdrs, H.,

Erzbischof von Reims, Freiburg 1889). — 2) H.
Biskop af Laon, Broderson af ovennsevnte,

blev i Aaret 858 ved denne sin msgtige Onkels
Indflydelse i en ung Alder Biskop af Laon.
Da han kort efter blev uenig med sin Onkel,

appellerede han til Paven, idet han stottede

sig paa de netop dengang fremkomne pseudo-
isidorske Dekretaler. Paven tog ogsaa i Begynd-
elsen H.'s Parti, men maatte til Slut lade ham
falde. Hertil bidrog en Del, at H. ogsaa havde
indladt sig paa forrederiske Forbindelser med
det tyske Hof. H. bliver derfor afsat paa Sy-

noden i Douze 871 og sat i Fengsel, hvor man
endog senere stak 0jnene ud paa ham. Et
Forseg paa at opnaa Befrielse og Genindsmttelse
ved Appel til Pave Johannes VIII paa Synoden
i Troyes 878 lykkedes delvis, men H. dede
allercde Aaret efter (879). F. T.

Hinnoms Dal, ogsaa Hinnom-Sens Dal eller

Hinnom-Sonners Dal (Jvfr. under >Gehenna<),

var i topografisk Henseende en Dal paa Syd-
siden af Jerusalem. Den her under Ahas, Ma-
nasse og Amon stedfundne Moloksdyrkelse be-

virkede Navnets Overgang til at betegne det

ondes og Pinens Sted, Helvede. Med denne reli-

giose Betydning have vi ikke her at gore. >Hin-

nom< synes ikke at vaere et Egennavn paa en
(ubekendt) Person, men appellativisk = Jammer,
med Hentydning til Bernenes Skrig under Of-

ringen, saa at Dalens Navn betyder »Jammer-
dalen< eller >de (den) jamrendes Dal<.

Det Sted, hvor Moloksdyrkelsen skete, hed
Tofet (2 Kong. 23, 10; Jer. 7, 31). Dets Be-
liggenhed harvard ved Sammenlebet afKedrons
Dal og den sydlige Dal, i Haverne nedenfor Si-

loah, hvor Hieronymus ogsaa omtaler det og
beskriver det som en frodig Plet med Trseer
og Haver. De fleste Geografer henfore med
Rette H.-Dalens Lob til den nuvsrende Vadi
er-rababi paa Syd- og Vestsiden af Jerusalem.
Henferelse til Kedrons Dal kan der ifolge Josva
15, 8; 18, 16 ikke godt vsere Tale om, og Tyro-
poion mellem 0st- og Vesthojen ikke heller,

W. a. fordi den i Sammenligning med de andre
Dale er for ubetydelig, og fordi Tofet ikke laa
i den. Tilbage bliver da kun Vadi er-rababi,

hvis mellemste og nedre Del omgiver Jerusalem
mod Vest og Syd. Navnlig i den nedre Del er
Faldet betydeligt og dens Vtegge stejle. Selve
Dalssenkningeu er i dens hele Ltengde ikke
ufrugtbar, men Klippeveggene omkring den
nedre Dal ere fuldstsendig ode. Blandt de
mange Grave paa Skraaningen af >det onde
Raads Bjergc paa Dalens Sydside er ogsaa det
bibelske Hakeldama. L. G.

Hinschins, Paul, Kirkerctsterer, f. i Dec.
1835, blev allerede 1855 Dr. jur. i Berlin, 1859
— ved Siden af prakt. Virksomhed som Assessor
— Privatdocent i Kirkeret og Civilproces. 1863
udgav han de pseudo-isidorske Dekretaler, og
derpaa blev han overordentl. Prof, i Kirkeret,
tysk Ret og Civilproces i Halle. 1865 kaldtes
han til Berlin i samme Stilling, 1868 til Kiel;

1872 kom han tilbage til Berlin som ordentl.

Prof, i det jurid. Fakultet. 1888 modtog han
Doktorgraden fra Bologna; 1897 udntevnte Ber-
lins teol. Fakultet ham til iEresdoktor i Teol.,

navnlig med Henblik til hans monumentale
Vaerk: >Das K.recht der Kath. und Protest, in
Deutschland< (I—V, 1869 f), der desvaerre er
blevet ufuldfort. H. dede 13. Dec. 1898. Han
tog paa forskellig Vis virksom Del i Kultur-
kampen.

Hiob, se Ijob.

Hippel, Theodor Gottlieb, fodtes 31. Jan.
1741 i Gerdauen i 0stpreussen, hvor hans Fader
varRektor. Med udmcerkede Kundskaber, under-
vist af Faderen selv, og med en dyb og alvorlig

Religiositet kom H. 1756 til Universitetet i

Konigsberg. Han begyndte med at studere Teol.,

men dels aandelige Kampe, dels hans Begaer

efter aerefulde Stillinger og 0nsket om at vinde
en ung Pige af hej Stand bragtc ham snart

over til det jurid. Studium. Han blev ugift,

men steg hurtig paa Embedsbanen, blev i 1780
Borgermester og Politidirektor i KSnigsberg, i

hvilken Stilling han dode 23. April 1796. H.
var en ucrmferket Embedsmand med stor ad-
ministrativ Dygtighed, men havde ogsaa ud-
proegede litersere Interesser. Han omgikkes med
KGnigsbergs store Mrend, Hamann og Kant, i

kr. Livssyn samstemmende med den ferste,

men ogsaa i aandeligt Slsegtskab med den sidste,

tilegnende sig mange af hans filos. Tanker. H.
optraadte ogsaa som Forf., men for alle vigtigere

Vserker anonymt. Ferst efter hans Dod blev

det aabenbaret, at han var Forf. til Skr,, som
havde vakt megen Opsigt. Af disse bar saerlig

m«rkes >0ber die Ehe< (1774), dsk Overs, ved
Chr. Winther, Kbhvn 1861, »Uber die bflrger-

liche Verbesserung der Weiber« (1792), som i

Forbindelse med hans efterladte Skr. > Ober weib-
liche Bildungc (1801) krsever Kvindens Ligestil-

ling med Manden i alle borgerlige Forhold, og
fremfor alt hans beremte Roman >Lebenslaufe
nach aufsteigender Linie< (1778—81), hos os
kendt i forkortet Overs, under Navnet >Prseste-

familien i Kurland<, ved F. L. Mynster, Kbhvn
1861. Det er et vistnok noget langtrukkent,

men aandfuldt, af Vid og Humor gennemkrydset
Vserk, som fik sin store Betydning derved, at

det var baaret af et dybt relig. Alvor og i en
trosfattig Tid fremstillede i levende Menneske-
billeder Vidncsbyrd om den kr. Tro som en
virkelig Livets Magt (Samtliche Schr., 14 Bd.,

Berlin 1828—39). C. B.
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Hipping, Anders Johann, flnsk Prsest og hist.

Forf., f. 1788 i Pfirna, hvor Faderen var Kapellan,

Student 1804, var Violinist ved det kejserlige

Hofkapel 1 St. Petersburg 1807—11, men opgav
den artistiske Lebebane og blev prsesteviet 1812,

hvorefter han blev Religionslaerer i St. Petersburg

og tillige Bibliotekar hos Msecenaten, Fyrst Rum-
jantsoff. Han kom senere hjem til Finland,

blev Spr. i Wichtis 1823 og i Nykyrka 1847,

udnievnt til Dr. theol. 1857 og dede 8. Nov.
1862. Af bans Undersegelser paa det hist. Om-
raade har flere blivende Vaerd, saasom >Pontus
de la Gardie, oder Nachforschungen fiber eine

in der Gegend um St. Petersburg bekannte
Volkssage< (1819); »Bemerkungen fiber einen

in den russ. Chroniken erwahnten Kriegszug
der Russen nach Finland* (1820); >Tyska landet

i Finland*, >Newa och Nyenskans intill St.

Petersburgs anlaggning* (1836); >Om svenska
sprakdialekten i Nyland< (1846), samt Beskriv-

elserne over Sognene Parni (1817) og Wichtis

(1845). A. N.
Hippolytos. Indtil for 50 Aar siden en >gaade-

fuld< Person, >Abulides«, nu bedre kendt, efter

at nedennaevnte Skrift refutatio tor tillcegges

ham. Meget laerd Teolog og frugtbar Forfatter,

tillige fremragende Kirkemand i Beg. af 3. Aarh.

Grsesktalende og graeskdannet, dog ikke, som
nogle mene, fedt i 0sten og sendt til Rom raed

Brev fra Dionysios Aleksandriner. Evsebios og
Hieronymus sige, han var Biskop, men vide

ikke Stedet. Ruflnus misforstaar Evsebios's Ord
og nsevner Bosra i Arabien. Rigtigst dog en
anden gammel Overlevering: Portus Roman us
— ikke Portus Romanorum (o: Aden) i Ara-

bien eller Efesos's Havn, men Ostia ved Ti-

berens Munding. H. kaldes i romerske Kilder

ogsaa > Presbyter*, maaske som Hsedersnavn,
men snarere dog for at betegne, at han var
Presbyter i Rom, for han — vel paa Victors

Foranstaltning — blev Missions- eller Land-
biskop i Ostia, hvor hans store, almene Dannelse
vilde passe godt for de mange Folk fra hele

Verden, som medtes der; han vedblev vel ogsaa,

stadig stserkt optaget af de kirkelige Begiven-

heder i Hovedstaden, hvor han havde mange
Meningsfseller i de forskellige Stridigheder, at

staa for Romerne som en af deres egne, som
>Presbyteren Hippolytos*, ja, havde maaske
vedblivende Stede i det romerske Presbyterium.
En Indskrift af Pave Damasus (366—84) paa
hans Grav ved Rom, i hvilken han fejlagtig

blandes i det novatianske Skisma (efter hans
Ded), har fremkaldt Tanken, at H. var skisma-

tisk Biskop i Rom, et Forhold, som saa menes
at have vedvaret enten til hans Ded eller —
katolske Forskere— til hans Anger og Udsoning
med Kirken. Dog naeppe rigtigt. Nej, han var
Biskop i Ostia, men tillige Leder af et Parti

i Romermenigheden — maaske det grsesktalende
— , som til Tider stillede sig i skarp Opposi-
tion til Biskopperne Zefyrinos (d. 217) og Kal-

listos (d. 222), hvem han dels, selv Rigorist og
streng Moralist, bebrejdede deres, i et endnu
noget dunkelt Edikt af Kallistos, kaldet >det per-

emptoriske* (Tertullian), fremsatte, slappe Bods-
tugt, dels og isser deres Svaghed overfor Libyeren
Sabellios, som paa den Tid Iserte sin modalistiske
Monarkianisme i Rom. Kallistos frygtede H.
og bred med Sabellios, men vilde dog ikke

tiltrsede H.'s trinitariske Anskuelse— han kaldte
ham >Diteist* — ; Striden vedvarede til Kalli-

stos's Ded. I 235 blev H., sammen med Romer-
bispen Pontianus, af Kejser Maximinus Thraker
forvist til Sardinien, hvor han rimeligvis er dad
kort efter, hvis han da ikke slap fri og dede
efter Hjemkomsten. I hvert Fald Andes de 2
Biskoppers Grave udenfor Rom; fra Damasus's
Indskrift har Legenden om H.'s Martyrded (fejret

13. August) — sammen med Diakonen Lauren-
tius eller andre lokale Martyrer— sin Oprind-
else og er, videre udformet af Digteren Pru-
dentius i Tilslutning til Senecas Phaedra og
Sagnet om Theseussennen, Hippolytos, senere
blevet mangfoldigt eget. Ved Udgravning naer

Basilikaen S. Lorenzo udenfor Murene fandtes

1 551 en Marmorstatue— nu i Lateranmusseet—

;

vist oprindelig en bedensk Retor, men senere
udgivet for at forestille H., hvis Vaerker —
tilligemed 2 Tavler, der gengive hans Paaske-
beregning og robe hans astronomiske Viden —

,

10 i Tallet, men med aaben Plads til flere,

naevnes paa Statuens Bagside. Eneste Kirke-
fader, der saaledes er haedret!

Hans Vaerker. Evsebios ncevner kun 8, dog
var der mange flere og omfattende de forskelligste

Omraader; Hieronymus kalder ham >en hellig

Filosof*. Saerlig dog Ekseget. Kun 2 eksege-

tiske Vaerker ere, delvis nylig fundne, fuld-

staendig bevarede, nemlig en Bog om Antikristen

og en Fortolkning af Daniel — det teldste be-

varede eksegetiske Skrift i den kristne Kirke.

Ievrigt haves kun Fragmenter af talrige For-
tolkninger, lige fra Genesis til Apokalypsen.
Saerlig de sidste Ting — saaledes et Skrift om
Legemets Opstandelse til Julia Mammaea —
skriver han om, tildels imod den laerde Romer
Gajus, der angreb Apokalypsen (som Vserk af Ke-
rinth, siger Evsebios) og paastod, at Satan alt var
bundet (S. 157). H. bekaemper ham som nogtern,

sandfaerdig Ekseget, men tillige vel som Moralist.

Ogsaa imod Montanisternes >taabeligeog usunde
Beger* skriver han vist — skent han selv var
ssedelig Rigorist som de — og hsevder den
sunde Eksegese, ja, beregner — imod sin Vijje

— Kristi Genkomst til ca. 500 Aar efter Himmel-
farten. Endvidere skrev han mod Kaetterne;
viser sig her som Discipel af Irenseos, maaske
fra dennes Beseg i Rom 177. En lille Bog
med Gendrivelse af 32 Ksetterier Andes maaske
endnu i lat. Omarbejdelse; men i hvert Fald
er den >refutatio af alle Ksetterier*, kaldet

Philosophumena, hvoraf 4.—10. Bog fandtes

af Mynoides Mynas paa Athos 1842, aabenbart
af H. 1. Bog var kendt forud og tillagt Ori-

genes; men Statuen bekraefter, hvad ogsaa Stil,

Metode og Indhold vise, at Vaerket er af H.
Han hsevder, at al Hseresi oprinder fra hedenske
Kilder; bringer en Del Stof, som Irenseos ikke

har, men alt er heller ikke lige vserdifuldt.

H. var stor Prsedikant Origenes herte ham
i Rom — under Zefyrinos — prsedike til Frels-

erens Pris. jEldste navngivne kristne Praediken-

forfatter; vi have en Raekke Prsedikener over
Hejsangen og en Del Fragmenter, bl. a. maaske
om Lazaros's Opvaekkelse. Medens han i Ekse-
gesen taler jaevnt og bredt samt tolker negternt

og tro imod Skriftens Ord, er han 1 sin Pne-
diken baade Dramatiker og Retor; han er midt
imellem 2, Klemens Brevs frie og Origenes's
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stasrkt bundne Forhold til Teksten. Hans
Skrifter, alle paa Grtesk, glerates tidlig i Vesten,
Latinen sejrede i den romerske Meiiighed kort
efter H.'s Dod (Novatianns). I 0sten derimod
vare de meget udbredte, oversattes paa Arabisk,
Armenisk, Koptisk, Slavisk og Syrisk, og H. var
meget anset, bl. a. ogsaa som Kirkeretsautoritet.

>I)cn saare tiltalende og meget forstandige<,

kaldes H. af en orientalsk Skribent. Klar og
varm, med stor Keerlighed til Skriften, der for

ham absolut er >eneste Norm og Hegel< ; ny
Test, er Kanon som gl. Test. — de ere til-

sammen >Kristi Bryster* ; og af ny.Test. springer
sserlig, som bos Irenseos, det firdelte Evange-
lium frem — >Paradisets Are Floder« —, i det
flnde vi Herrens Lrere til Oisciplene. Nogle
rom.-kat. Forfattere mene, ban var hovmodig;
myndig har han i hvert Fald vaeret, taler uden
Frygt til de romerske Biskopper. Kirken er
for ham >de hellige< cller >Brodrenee, der
skulle holde sig rene; derfor streng Tugt!
Martyriet prises. H. er, trods sit store Arbejde
med de sidste Ting, ikke saa cskatologisk stemt
som Irenreos og Tertullian; to Tider modes i

ham, han danner Overgangen mellem Irenseos

og Augustin. — H."s Vaerker ere udgivne af

Lagarde 1858, Refutatio af Duncker og Schneidc-
vin (G6tt. 1859); paabegyndt en ny, fortraftelig

Udgave ved Bonwetsch og H. Achelis >Hippolyts
Werke« I, (Berlin 1897). Stor Literatur, mest
af nyere Datum, f. E. Bunsen, H. und seine

Zeit« I— II, (1852—53); Dollinger, Hippolytus
und Kallistus, (1853); Bonwetsch og Achelis i

>Texte u. Untersuchungen<, neue Folge, I (1897);

K. J. Neumann, H. von Rom in seiner Stellung
zu Staat und Welt, I (1902). H. H.

Hira, en Kana'anseer fra Adullam (i Juda
Lavland), med hvem Jakobs Son Juda indgik

Venskab og, som det syncs, Frellesskab (1 Mos.

38, 1. 12). I Historien med Tamar var H. Juda
behjselpelig. Med Urette Ueser LXX i V. 12. 20
>Hyrde< i Stedet for Ven. L. G.

Hiram. Saalcdes skrives i Sam.s og Kong.s
Beger vedkommende Navn (formodentlig en
Afkortelse af Ahiram, jvfr. 4 Mos. 26, 38). Et
Par Steder lyder det Hirom (1 Kong. 5, 24.

32 [10. 18]. 7, 40), i Kileindskrifterne Hirummu.
Kran.s Boger har Huram. LXX har ogsaa her
stedse Hiram.

1. II., beremt Konge i Tyros. I Biblen om-
tales allerede 2 Sam. 5, 11 Venskabsforbind-
elsen mellem H. og David (jvfr. 1 Kong. 5, 15

[1]), hvem H. var behjaelpelig med at bygge
hans Kongeborg 1 Jerusalem. Forbindelsen steg

under Salomo endnu mere i Anlcdning afdennes
store Byggeforetagender. Mod en aarlig Afgift

af 20,000 Kor Hvede og 20.000 Bat 01ie(l Kong.
5. 25 [11]; jvfr. LXX og 2 Kron. 2, 10) leverede
H. Ceder- og Cypres-Tommer fra Libanon til

Templet og Salomos Palads og forsynede ogsaa
Israels Konge med fenikiske Haandvserkere.
Salomo modtog endvidere 120 Centner Guld
og maatte til Erstatning pantsiettc Kabuls Di-
strikt i Galilsea med 20 Byer til H. (1 Kong.
9, 10—14), hvilken Pantssetningshistorie Kro-
nisten (2 Kron. 8, 1. 2) gaar saa let som muligt
hen over. I Salomos Skibsfart paa Ofir fra

Esjongeber ved det rede Hav deltog ogsaa
fenikiske Skibe og Sofolk (1 Kong. 9, 26 f.; 10,
11. 22; jvfr. 2 Kren.).

Kirko-Lekeikon for Nordon. IL

Disse bibelske Efterretninger suppleres hos
Josefos med Oplysninger fra de tyriske Hi-
storieskrivere, Menandros's og Dios's Skrifter. H.
siges her at vaere Sen og Efterfelger af Abi-
ba'al og at have levet 53 Aar, hvoraf de 34
som regerende. Naar dette forholder sig saa-
ledes, er der en kronologisk Vanskelighed i,

at H. omtales baade forholdsvis tidlig i Davids
Regering (2 Sam. 5, 11) og endnu langt ind
i Salomos, 23—24 Aar efter dennes Tronbe-
stigelse (1 Kong. 9, 10; 6, 1). H.s Regering
maatte da have varet 50 Aar eller derover.
Nogle have ment, at den i 2 Sam. omtalte H.
er H.s Bedstefader eller hans egen Fader (hvis

Navn Abiba'al da skulde vaere en Titel), hvilke
Gsetninger ere ubeviselige; andre formode, at

Abiba'al i 2 Sam. fejlagtig er kaldet med sin

Sens Navn, der i Erindringen har fordunklet
hans eget, men dette har 1 Kong. 5, 15 [1]

stserkt imod sig. Sandsynligere er det derfor
vel, at Tidsangivelsen i 1 Kong. 9, 10 f. >efter

20 Aars Forlebc er noget unejagtig, idet Pant-
sietningen af det omtalte Distrikt kan vaere

foregaaet adskillig tidligere end Udlebet af de
20 Aar.

Josefos fortseller fremdeles om H.s og Salo-

mos Vseddestrid i at fremfere Gaader; H. maatte
give tabt overfor Salomo, men denne blev over-

vunden af en ung Tyrier Abdemon. Ifelge

Tatian, der beraaber sig paa fenikiske Kilder,

havde Salomo blandt sine Hustruer ogsaa en
Datter af H. (jvfr. 1 Kong. 11, 1 >sidoniske

Kvindcr<). Af Krigsbedrifter fra H.s Side naevnes

kun et Tog til Kypern; derimod var han —
ligesom Israels Konge — en ivrig Bygherre,
udvidede Tyros ved Opdsemning, byggede nye
Templer for Melkart og Astarte og forskennede
gamle Helligdomme, bl. a. det beromte Ba'als-

tempel, hvis gyldne Sejle fra H.s Tid Herodot
beundrende omtaler.

2. H. hed ogsaa den tyriske Kunstner, der
som en Mester i Kobberarbejde af Salomo blev
brugt til at smykke Templet (de 2 Sejler, Kobber-
havet, de 12 0ksne osv. 1 Kong. 7, 13 f., jvfr. 2
Kren. 2, 13f., hvor Kronisten tilskriver ham
alle Besaleels Kunstfserdigheder). I 2 Kren. 2,

13. 4, 16 ferer han Navnet Huram-abi (abiv),

hvor abi >min Faderc sandsynlig er en jEres-

titel (= > Mester* H.). Hans Fader var en Tyrier,

hans Moder af israelitisk Byrd (i Kong.s Bog
henregnet til Naftali, i Kren.s Bog til det nser-

liggende Dan). L. G.

Hirschau (Hirsau), Benedictinerkloster i

Wfirttemberg mellem Calw og Liebenzell, blev

grundlagt 830, og 838 var Bygningen af Klostret

faerdig. Den ferste Abbed hed Liutbert. I Beg. af

11. Aarh. kom Klostret i Forfald, men efter

Aarhundredets Midte blev det bragt paa Fode
ved Munke fra Einsiedeln. Under Abbed Vil-

helm fra St. Emmeram i Regensburg (1071—91)
blev den cluniacensiske Reform indfert i Klo-

stret, og H. (>H.-Kongregationen<) kom i Tysk-
land til at spille en lignende Rolle som Cluny
i Frankrig. 1556 blev H. omdannet til en
Praesteskole under evang. Abbeder og Praelater,

og Abbediet var i den felgende Tid et her-

tugeligt Slot. Under Trediveaarskrigen var H.,

der blev besat af de kejserl. Tropper, en Tid-

lang atter i de rom. Kat.'s Hsender, men efter

den westfalske Fred blev det igen evang. 1692

28
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blev Klostret og dets skenne Kirke odelagt af

den fr. General Melas; kun et Taarn, et Stykke
af Konventshuset og Maria-Kapellet blev staa-

ende. Det sidste er nu evang. Sognekirke (Fr.

Stock, Das Kloster H., Calw 1844; M. Mayr,
Die H.-Congregation, i >Mittheil. des Institute

f. oesterr. Gescb.-Forscb.< I, 1880).

Hirscher, Johann Baptist von, rom.-kat.

Teolog, fedtes 20. Jan. 1788 i Alt-Ergarten i

Ravensburg, 1810 blev han pnesteviet, 1812
blev ban Repetent ved Prsestesemiuariet i Ell-

wangen, 1817 Prof, i Moral- og Pastoralteoi. i

Tubingen. H. var en af Stifterne af >Tflb. tbeol.

Quartalschrift<. Han tilhorte en friere Retning
indenfor den rom. K., og hans forste Skrift

ora Messen, der indeboldt forskl. Reformforslag

(1821), blev 1823 sat paa Index, og et 1823
udg. Skrift om Evangeliets Forh. til den teol.

Skolastik vakte aim. Misfornojelse i strengt kat.

Kredse. Derimod vandt H.s Kateketik (1831 ; 4.

Opl. 1840) og hans Moral (1835; 5. OpI. 1851)

aim. Anerkendelse, og den sidste er et ypperligt,

ogsaa af Protestanter meget paaskonnet Verk.
1837 blev han forflyttet til Univers. i Freiburg
i Breisgau, og der fik ban en velsignelsesrig

Virksomhed. Han udgav 1842 en Katekisme,

der blev indfort i iErkebispd. Freiburg, dog
ikke uden Modstand og Modsigelse, fordi man
ikke fandt den korrekt i dogmatisk Hensecnde.
1839 blev H. tillige Domkapitular i Freiburg,

1850 Domdekan, og derved blev ban indviklet

1 de kirkl. Stridigheder. 1863 tog han sin Afsked
som Prof. Han dede 4. Sept. 1865. Bl. hans
Skr. maa foruden de ovenfor naevnte mcerkes:

>Selbsttauschungeu, aufgezeichnet und zur Be-

ffirderung der Selbsterkenntniss an's Licht ge-

stelltc, (Freib. 1865) og >Nachgelassene kleinere

Schriften<, herausgegeb von H. Rolfus (Freib.

1868).

Hirzel, Heinrich, schweizersk Prsest, f. 1818,

var forst Prsest i Sternenberg, derpaa i HOngg
og (fra 1857) ved St. Peter i Zurich. Han dede
29. April 1871. H. var en af Stifterne af

>Schweiz. Verein fur freies Chrthum< og en af

Lederne for de saakaldte >Reformere<. Hans
venlige Polemik mod Tholuck, der fulgte efter

det schweiz. Praesteskabs Forhandlinger i Zu-
rich 1859 (>Zeitstimmen< 1861, S. 417 f.), giver

det bedste Indblik i hans teol. og kirkl. Stil-

ling (jvfr. E. Bloesch, Gesch. der schweiz.-ref.

Kirchen, Bern 1899, II og G. SchOnholzer, Die
relig. Reformbewegung in der ref. Schweiz,
Zurich 1896).

Hiski, en Benjaminit (1 Kron. 8, 17).

Hiskia, Konge i Juda Rige. Navnet lyder i

den hebr. Tekst Hizkijahu og Hizkija eller

Jehizkijahu og Jehizkija (o : Herren styrker), i

Kileindskrifterne Hazakija'u, i alex. Overs.

'Kfrxlus, hvorefter de andre Overs, have >Eze-

kias<. H. var Ahas's Son og Efterfelger, men
bar i Modsastning til sin Fader erhvervet uvisne-

lig iEre ved den Trospolitik, han i det hele

fulgte og i en afgorende Stund vovede at gennem-
fere. En uvurderlig Stotte var ham ganske
vist Profeten Jesaja med hans msegtige Aands-
kraft, men just i Forholdet til denne Guds-
mand og hans Sendelse kom den vsesentlige

Forskel mellem Ahas og hans Son til Aaben-
barelse. Jesajas egne Profetier (og Mikas) give

klare Indblik i de aandelige Tidsforhold under

H.s Regering. H.s Historie fortselles 2 Kong.

18—20 og i det for sterste Delen parallelle

Tilheg til Jesajas Bog, Kap. 36—39, samt i 2

Kron. 29—32. I vore Dage er hertil kommet
de assyr. Efterretninger.

Juda Rige stod fra 734 (2 Kong. 16, 7f.) i

Vasalforhold til Assyrien, og denne Afbcengig-

hed vedvarede ogsaa under H. Dennes 29aarige

Regering (2 Kong. 18, 2) maa i Henhold til

2 Kong. 18, 10 (Samarias Erobring [722] i H.s

6. Regeringsaar) have begyndt 728—27 og altsaa

varet til 699—98. Men Aaret for hans Tron-
bestigelse saettes t nyere Tid af Wellhausen

o. a. til 715—14 paa Grund af 2 Kong. 18, 13

(Jes. 36, 1), hvor Sanberibs Angreb, som af

Indskrifterue vides at have vaeret i 701, siges

at vaere sket >i H.'s 14. Regeringsaar c. Dette

Sporgsmaal har vaeret Genstand for megen
Diskussion. Man har til Fordel for 728—27
som Tronbestigelsesaaret formodet et assyr.

Angreb i 713 f., og at der kunde sigtes hertil

i 2 Kong. 18, 14—16, hvilke Vers ere steregiie

for 2 Kong.; men Indskrifterne vide ikke noget

om et saadant Angreb paa Juda, bortset fra,

at Kongen da ikke var Sanherib, men Sargon;

og Indholdet af 2 Kong. 18, 14—16 (Lakis, Tri-

butens Stan-else) viser tydelig hen til 701.

Andre mene, at Tidsangivelsen >i H.'s 14. Re-

geringsaar< er kommen bort fra sin oprindelige

Plads: ved Beretningen om H.s Sygdom, som
H. overlevede i endnu 15 Aar (2 Kong. 20, 6;

Jes. 38, 5); idet Fortselleren sammenknytter
Sygdommen med Tiden for Sanberibs Angreb

(2 Kong. 20, 6b; Jes. 38, 6), er Tidsbestem-
melsen >i det 14. Aar< bleven flyttet fra sin

Plads til at indlede Beretningen om det assyr.

Angreb. Denne Hypotese om en Unojagtig-

hed i 2 Kong. 18, 13 er vistnok det sandsyn-
ligste. Kun maa den vel simplificeres noget

ved at antage, at Omflytningen af Tidsangiv-

elsen ikke er sket i selve Teksten ved en Re-

dakter, men i Fortsellerens eg en Bevidsthed,

idet den iovrigt gode og historiske Beretning

vel hviler paa Jesajas eller hans Disciples Op-
tegnelser, men dog forst senere er bleven ud-

arbejdet. Den tidligere Datum for H.'s Tron-
bestigelse allerede for Samarias Fald stottes

ogsaa ved de efterfolgende Kongers Kronologi
og stemmer med Jer. 26, 18 f., der omtaler H.'s

Forhold til Mika, som vides at have profeteret

for Samarias Erobring (Mi. 1, 6). H.'s Alder,

da han blev Konge, siges 2 Kong. 18, 2 at have
vaeret 25 Aar (LXX: 20), hvilket ikke er mnligt,

hvis Ahas's Levealder er rigtig angivet i 2 Kong.
16, 2; men muligvis er der Fejl i Tallene paa
dette Sted.

Forholdet til Assyrerne maatte blive

Hovedsporgsmaalet i den Opgave, der stilledes

den unge H. som Konge. I Juda og dets Nabo-
lande pensede man stadig paa Frigerelse og
seggedes trolig hertil af jEgypten. Jesaja maatte
af al Magt beksempe denne Bevaegelse som en
verdslig Frelsesvej ; da Juda selv bavde bragt
sig under det assyr. Aag, skulde det frelses af
Herren >ved Omvendelse og Stilhed, og Taal-
mod og Tillid vaere dets Styrkec (Jes. 30, 15).

Profeten retter sin Polemik mod Stormands-
partiet (hvori f. E. Drosten Sebna har spillet

en Rolle, Jes. 22, 15 f.); heraf ses, at Kongen.
hvis Stilling var vanskelig, med sit Hjerte,
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vaesentlig, om end under megen Vaklen, bar
tilhart det aandeligsindede, profetiske Parti.

£t stserkt Vidnesbyrd herom er ogsaa den
alvorlig mente Kultusreform, som H. med Iver
havde foretaget, uden Tvivl uafhaengig af Op-
levelserne under Sanheribs Angreb. Det anti-

assyriske Parti boldt sig klogelig i Ro, medens
Samarias Sksebne afgjordes (indtll 722). Den
assyr. Konge Salmanassar efterfulgtes (fra 722
til 705) af Sargon, hvis Kraft de syr. Lande
og det nndertvungne Israels Rige saa vel som
Filisterne snart flk at fele i et forgaeves Oprer
(720—17). Den Skrsek, som berved bevirkedes
ogsaa i Juda, maerkes i Jes. 10, 5f. Alligevel

vedblev det at gasre i Middelhavslandene, og
for Judas Vedkommende kom det saa vidt, at

det 711 sammen med Filistaea, Edom og Moab
segte Forbund med jEgypten. Ved Assyrernes
Hurtighed forstyrredes imidlertid Planerne,
man underkastede sig undtagen Asdod, om
hvis Afstraffelse der heres i Jes. 20, 1. Det
er muligt, at det i 2 Kong. 20 og Jes. 38. 39
fortalte, om Kong H.'s Sygdom og det ba-
bylonske Gesandtskab, er at henfore til

Tiden nedimod 711. Mardukbaliddin (Merodak-
baladan) havde i 721 bemaegtiget sig Babel og
herskede der til 710. Naar H.'s Sygdom har
vaeret 714, vil det altsaa passe, at den baby-
lonske Konge 713 kan have sendt et Gesandt-
skab til Lykenskning med Helbredelsen, men
tillige (som alterede Josefos formoder) med
politiske Bagtanker om Forbund mod den faelles

Fjende Assyrien. En anden Mulighed, som
Kittel og enkelte andre holde for sandsynligere,

er, at Mardukbaliddins Gesandtskab er fra den
korte Tid, da han efter Sargons Dad paany i

nogie (9) Maaneder 704—3 var Herre i Babel,

hvorfra han hurtig blev fordreven af Sanherib.
Efter det foran bemaerkede om Dateringen af
H.'s Tronbestigelse til 728—27 er den ferste

Antagelse at forctraekke.

Den vaeldige Sargons Ded (705) blev Sig-

nalet til Oprer i de undertvungne Lande. Ogsaa
Juda reves med trods Jesajas staerkeste Mod-
stand (Jes. 28—31). I Tillid til iEgypten for-

enede Fenikerne, Filisterne i Askalon og Ekron,
nogle arab. Stammer og Juda sig til Kampen
mod Assur, hvor Sanherib var fulgt efter

Sargon. Om H.'s Betydning i Koalitionen haves
et Vidnesbyrd i, at Ekrons assyrervenlige Konge,
Padi, ifelge Indskrifterne var overdragen H. til

Bevogtning i Jerusalem. Initiativet til Judas
Deltagelse maa dog mere vaere taget af Kong
H.s Omgivelser end af ham selv, men muligvis
bar Kongen selv ikke vseret uden Haab om,
at det nu kunde gaa. Efter at have ordnet
Forholdene i 0sten rykkede Sanherib 702 mod
de vestlige oprerske Vasaller. Krigen begyndte
sejrrig for ham. I 701 forefaldt de afgerende
Begivenheder. De fenikiske Byer vare erobrede
(undtagen Tyros), derefter ogsaa Askalon. Den
aegypt. Undsaetningshaers Fortrav blev slaaet

ved Altaku i Naerheden af Ekron; ogsaa dette

blev taget. Nu kom Turen til Juda, der haerjedes

frygtelig. Jes. 1, 5—9 giver vel et Billede af
Tilstanden. De assyr. Indskrifter tale om 46
erobrede Faestninger og 200,000 Fanger og sige,

at det indtagne Land tildeltes de filistaeiske

Fyrster i Asdod, Ekron, Gaza og Askalon.

Inden altvarkommet saa vidt, havde H. ydmyget

sig og bedet om Fred, medens Sanherib var ved
Lakis i det sydvestl. Juda. H. maatte betale

en uhyre Tribut paa 30 Talenter Guld og 300
(assyr. : 800) Talenter Selv samt udlevere sine

Hustruer, Detre m. m. Den fangne Padi blev
ogsaa udleveret. Men den overmodige Assyrer
bred nu trolast sit Lafte og forlangte yderligere

Jerusalems Overgivelse. Dette Troskabsbrud
forandrede med 6t Situationen, aandelig s£t.

Herom berettes udfarligt i 2 Kong. 18, 17—19,
36 (Jes. 36, 2—37, 37). Det nye Krav blev
fremfart af en hejtstaaende Officer (Titlen Rab-
sake), der med en stor assyr. Haer viste sig

udenfor det forfserdede Jerusalem. I sin Ned
segte H. nu hele sin Tilflugt hos den levende
Gud, som Rabsake lige havde haanet. Sam-
tidig sendte Kongen Bud til Jesaja. I dette

verdenshistoriske Ojeblik var det Troen, der
slog sejrrig igennem. H. var nu Kongen efter

Guds Vilje, hvem Profeten sejrssikkert kunde
indgyde Trest. Med uforrettet Sag maatte
Rabsake vende tilbage til Assyrerkongen, der
efter at have erobret Lakis nu belejrede Byen
Libna. Imidlertid var den aegypt.-aethiopiske

Hovedhaer under /Ethioperkongeu Tirhakas Led-
else i Fremrykning, saa at det for Sanherib
var ret kritisk med det ubetvungne Jerusalem
i Ryggen. Der er derfor ingen Grand til med
Stade at antage det fra 19, 9 felgende Stykke
for en Dobbeltberetning til det foregaaende,

men hvad 19, 9f. fortaeller om et nyt Forseg
paa at bevaege H. til Overgivelse, har al indre
Sandsynlighed. Assyreren havde nu faaet Herren
til Modstander. >Sionsjomfruelige Datter haaner
dig og ler ad dig ved din Bortgangc (2 Kong.
19, 21 f.), var dennes Svar paa den fornyede
Opfordring. Det skulde snart faa en frygtelig

Opfyldelse. Det hedder herom i de bibelske

Skrifter, at Herrens Engel udgik og i en og
samme Nat ihjelslog 185,000 Mand i Assyrernes
Lejr, saa at Sanherib skyndsomst maatte drage
hjem. Den uharte Katastrofe, hvorved Assyr-
erne, som Jesaja stedse havde profeteret (Jes.

8, 9f. 10, 16 f. 17, 12 f. 29, 5f. 30, 27 f. 31, 4f.

33, 1 f.), bleve knuste af Guds vaeldige Haand,
er formodentlig bevirket ved en af Herren
ledet Pest (j\rft-. 2 Sam. 24, 15 f.), hvor alle

Ulykkesmuligheder forenedes af nans Haand.
Den assyr. Beretning ger forgaeves sit bedste

for at tildaekke den brat indtraadte Vending
og Kongens ilsomme Tilbagetog. Resultatlas-

heden af Foretagendet mod Jerusalem er at

laese mellem Linierne i Sanheribs Ord: >Ham
selv [H.] ihdesluttede jeg som en Fugl i et Bur
i hans Kongestad, Jerusalem, og opfarte Befaest-

ninger imod ham<. Om Stedet for Katastrofen
siger den bibelske Fortaeller intet; den >store

Haer< (2 Kong. 18, 17) kan af Sanherib, som
selv opholdt sig andensteds, vaere trukken bort
fra Jerusalem (maaske ferst efter hans andet
Forsag). Odelaeggelsen ramte Assyrernes Hoved-
kvarter, hvor dette end har vaeret, i det syd-
vestlige Juda eller maaske ved iEgyptens Graense.

Ogsaa Herodot har af de aegypt. Praester hert
om den assyr. Haers Ulykke; de tilregnede na-

turligvis deres Guder .<Eren herfor og sagde,

at Markmus havde overgnavet Buestrenge og
Skjoldretnme, saa at Assyrerne bleve vaergelese.

Stedet henferes her til de pelusinske Sumpe.
Hermed menes muligvis paa forblommet Maade

28*
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Pest (>Mus« Tilintetgorelsessymbol), eller to

forskellige Ulykker have ramt de assyr. Hsere;

men Indtrykket af det skete har virket saa

steerkt paa Sanherib, at han i sine felgende

20 Aar ikke mere betraadte de vestlige Egne.

Meget trolig er Kronistens Meddelelse 2 Kron.

32, 22. 23 om, at H. herefter kom til at staa

bajt i alle i Sagen interesserede Folkeslags

0jne. og at Jahves Helligdom og han selv hyl-

dedes med rige Gaver (Jvfr. Jes. 18, 7 o. 1.).

Formodningen om, at den i 2 Kong. 18, 8 om-
talte Betvingelse af Filisterne er at henfare til

Tiden efter 701, vil stemme godt med, at San-

herib bavde tildelt Filisterne det erobrede af

Juda Rige ; nu blev Forholdet hurtig vendt om.
Det assyr. Overherredomme i Juda og ved
Middelhavet var faktisk brudt for en Tid og
bar ikke ladet sig synderlig mterke i Rcsten

af H.'s Regeringstid, fra hvilket Tidspunkt end
dennes Begyndelse regnes.

Kong H.'s vidunderlige Redning for sig og

Rige ved Tro var ikke et isoleret F«nomen i

bans religiose Forhold. Hans Nidksrhed for

en Renselse af Gudsdyrkelsen, som Kro-

nisten med Forkserlighed dvseler ved, bevidnes

ogsaa af 2 Kong, og lader sig ikke uden Void

trenge hen til ferst at vrere begyndt efter 701,

som Wellbausen o. a. mene. Der trangtes

hojllg til en grundig Fornyelse af Gudsdyrk-
elsen i selve Templet, som Ahas paa mange
Maader havde vanhelliget (2 Kong. 16, 10—18;
2 Kron. 28, 24); det er derfor naturligt, at H.

begyndte hermed, >i Davids Aand< (2 Kong.

18, 3). Tempelderenes Oplukning og Prydelse

og Templets Renselse og Indvielse (2 Kron. 29)

vare de ferste Skridt. Til de naermeste Aar,

Saraarias Undergang, maa vel den miudevaerdigc

Fornyelse af den forfaldne Paaskefest henfores;

ogsaa nogle fra det forhenvserende Israels Rige

tog Del deri (2 Kron. 30). Endvidere sonder-

brod H. Kobberslangeu, der var bleven afgudisk

dyrket af Judseerne, og sogte at udrydde Offer-

bojene randt om i Landet, der bavde vist sig

som nstandselige Vseld for den hedenske Natur-

dyrkelses Indstromning i Jahvismen (2 Kong.

18, 4; 2 Kron. 31, 1). Ved disse Reformer
naaedes vel nok en Bedring, men Jesajas og

det profetisksindede Partis besvrerlige Kamp
mod de herskende Synder og Urenhed viser,

hvor langt det var fra, at den velmente Re-

formation havde dyb Rod. For H.'s eget Ved-
kommende kan det vel siges, at han ved til

Herrens iEre at gore, hvad han gjorde, blev

forberedt til i et afgerende 0jeblik at tro;

uden Reformerne intet 701, og ikke omvendt.

Hvad der af Sagens Natur og Beretningerne

saavel i 2 Kong, som i 2 Kron. fremgaar om
Tidspunktet for det, naturligvis gradvise, Re-
formarbejde, bestyrkes ogsaa af flere Antyd-
ninger i Forbellingen om H.'s Tid i det hele,

saaledes 2 Kong. 18, 22, hvor Rabsake snildt

argumenterer udfra Hojenes Afskaffelse; lige-

ledes 2 Kong. 20, 3 (>kom i Hu, at jeg har

gjort det, som er godt for dine 0jne<), eller 2

Kong. 18, 16 (Dorstolperne, H. havde ladet guld-

beslaa) og Jes. 30, 29 (Paaskefestens kendte

Brug).

Blandt H.'s Kortjenester i samme Aand kan
ogsaa nsevnes den i 2 Kron. 29, 25 f. omtalte

Omsorg for Tempelmnsikkcn og Kongens og

>hans Mamds< Sans for den historiske Arv af

hellig Literatur, f. E. Kong Salomos Tanke-
sprog (Ordspr. 25, 1). Jes. 38, 9—20 indeholder
den skonne Takkepsalme efter Bonherelse, der
tilskrives H. selv, og bvis iEgthed meppe kan
bestrides (>durchaus der Situation angemessenc,
Dillmann).

De historiske Efterretninger fremheeve endelig

H.'s Rigdomme og Forraad (2 Kron. 32, 27 f.;

jvfr. 2 Kong. 20, 13) og bans Foranstaltninger
til Landets og Jerusalems Forsvar. Ssrlig

skyldte Hovedstaden ham i saa Henseende
meget. Bl. a. byggede ban Jerusalems anden Mar
paa Byens Nordside (2 Kron. 32, 5) og >ledede

Vandet underjordisk fra Gihonkilden til Vest-

siden af Davidsborgenc (2 Kron. 32, 30 ; 2 Kong.

20, 20 ;
jvfr. Sir. 48, 22. 23), bvorved formentlig

tienkes paa Siloahtunnellen, se Siloah.

Den H., der na;vnes blandt Profeten Sefanjas

Forftedre, er muligvis Kong H. Ellers findes

Navnet H. om Overhovedet for en Famille af

de hjemvendte (Esra 2, 16; Neh. 7, 21; jvfr.

10. 18 [17]). L. G.
Historisk Teologi, se Kirkehistorie.

Hittebornshnse eller Hospitaler. Krdm.
tillsegger Mennesket som saadant, altsaa ogsaa
Barnet, et Vaerd, en Ret til at leve, som er den
hedenske Verden ukendt. >I ere bedre end
mange Spurve« ; >hvo som annammer it af

saadanne smaa Born i mit Navn, annammer
mig«, har Jesus sagt. Personlighedens Bestcra-

melse for et evigt Liv laaner netop dette Liv

en sa:rlig Vserdi, uanset hvor megen eller Uden
Nytte Samfundet kan have deraf. Medens der-

for Forseldrene og navnlig Fsedrene ellers over-

alt ere berettigede til at afgere, om det nyfodte
Barn skal leve eller ej, setter Kristenhedens
Love strenge Straffe, lige til Dodsstraf, for at

udslukke selv det spaedeste, ja endog det endnn
ufedte Liv (Fosterfordrivelse); og fra K.s ferste

Tider tog de Kr. sig af Bern, som hedenske
Foraeldre satte ud. Efterhaanden som det kr.

Kserlighedsliv formede sig i Anstalter, bragte
man ogsaa Hittebern til Hospitalerne ; og da
disse store Hospitaler, der oprindelig vare Sam-
lingssteder for alle Slags hjemlese og hjelpe-
lose, delte sig efter sserlige 0jemed, fik man
ogsaa Hittebornshospitaler. I de germanske
Lande ere de dog forholdsvis sjasldne, i de ro-
manske Lande, saavel som i den ostlige K.,

hyppige. Siden Reformationen er denne Forskel
bleven endnu sterre. Madrid byggede 1567 et
H. med Plads til 2000 Born. Det af Vincens de
Paul 1642 oprettede H. i Paris optog alene i

Aaret 1770 ntesten 7000. Den mest karakteri-
stiske og konsekvente Skikkclse faar H.. naar
det er forsynet med en Drejeskuffe (tour, torno),
hvori Overbringeren udefra kan lreggc Barnet,
dreje den ind, ringe paa en Klokke og gaa,
uden at vsere set af nogen. Katolske Forfattere
have ivrigt forsvaret denne Indretning, der >har
Anne til at modtage, men ingen 0jne til at se< :

men Oettingen mener i sin Moralstatistik at
kunne paavise, ikke blot at den fremmer Let-
sindighed og frister ogsaa den gifte Moder til

at lette sig for en Byrde, men at den ikke
engang naar sit egentiige Ojemed at forebygge
Barnemord og Udsaettelser, tvjertimod. I Ham-
burg skzenkede 1709 en hollandsk Kobmand
50,000 Mk. til Vaisenhuset, imod at det indrettede
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en Drejeskuffe ; men snart maatte man spcerre af

med Stsnger for at hindre Folk i at laegge starre

Bern deri; Aaret efter var der allerede kommet
200 Barn paa den Maade, og 1714 maatte man
helt tage den bort. Struensee indferte det samme
i Kbhvn, men det faldt med ham. Napoleon I,

der jo lovfaestede, at man ikke maatte efter-

forske Barnets Fader, gjorde 1811 Drejeskuffen

obligatorlsk for alle H. Den umaadelige Stigen

i de Boms Tal, hvis Forsergelse det offent-

lige saaledes maatte overtage, nodte dog til

fra 1834 at indsknenke og 1870 helt at af-

skaffe Drejeskuffen, i hvis Sted der er kommet
Optagelseskontorer, hvor der dog i alt Fald
maa gives en Forklaring ved Afleveringen. Et
virksomt Middel til at bevare mange Boms
Liv er Fad selsstiftelserne (Kbhvns er fra

1750), i det mindste efter at den antiseptiske

Behandling har formindsket de Farer, som far

troede baade Moder og Barn. Det turde dog
vtere for ensidig set, naar de her fodte usegte

Bern ingen Ret have til at faa deres Faders
Navn at vide. Og for deres Medre er det vel

et tvivlsomt Gode, at de kunne overlade Bornene
til de denned forbundne Plejestiftelser. Helt

anderledes bevarende Hold faar Frk. Bertha
Lnngstrass i Bonn paa dem, naar hun i sit

>Plejehjem< (Versorgungshaus) optager Medrene
nogen Tid far og beholder dem mindst nogle

Maaneder efter Fedselen, i hvilke de da maa
pleje og erniere deres egne Born: mangen Ud-
soning med Foneldrene, mangt et jEgteskab

med Barnefaderen kan da bringes 1 Stand, og
den vaagnende Moderkaerlighed, i Forbindelse

med Hjemmets Paavirkning, vil beskytte en
overvejende Del for nye Fald, imod naar de
gaa ud som Ammer for fremmede Barn og
saaledes egentlig lsere at gore sig en, ganske
magelig, Njeringsvej af Folgerne af deres Synd.
Lignende Plejehjem ere derfor blevne opret-

tede flere Steder, ogsaa i Norden (Bethania ved
Aarhns, Sebbelows Stiftelse i Kristiania). —
Paa at holde Bernene i Live arbejde ogsaa
Bernehjem (I, 439) isser de, der som Frk. Ro-
salie Petersens i Kbhvn sserlig tage sig af de
spxde Barn, Plejeforeningerne, der skaffe Me-
drene Mad og anden Hjselp i den ferste vanske-
lige Tid, og Bernebeskyttelsesforening-
erne. I Frankrig gaa disse isaer ud paa, ved
Tilsyn og Opmuntring at stette Plejemodrene
i Opfyldelsen af deres Pligt, ligesom de have
fremkaldt Love om Tilsyn med Plejebarn, der
igen have fnndet Efterligning i andre Lande (i

Danmark af 20. April 1888, gennemset 1. Marts
1895). I Amerika (New York 1874) og England
(National society for prevention of charity to

children, 1889) setter man sig tillige det meget
mere omfattende og dog egentlig allematurligste

Formaal fremfor alt at faa Forteldrene selv
til at gere deres Pligt. Ister har det engelske
Selskab, der raader over en Indtsgt i frivillige

Gaver af omtrent en Million Kroner aarlig, sat

en udbredt og gennemfert Virksomhed i Gang
til bedste for de forsvarslase og skaffet deres
Krav Magt gennem en Lov (af 1889), der ud
trykkelig anerkender det som en Pligt for dem,
der sstte Bern i Verden, ikke alene ikke at

dra-be disse, men ogsaa at fode og pleje dem
efter Evne, og faststetter strenge Straffe ej blot
for at mishandle, men ogsaa for at vanregte

og forsamme dem. Saadanne Love svare i

Virkeligheden naje til de kr. Grundtanker,
hvorfra vi gik ud, og ville, eftersom de ved-
tages ogsaa i andre Lande og komme til at

gennemtrange den offentlige Mening, bidrage

mere til at bevare Barnenes Liv, Helbred og
Moral end nok saa mange H. N. D.

Hitze, Franz, rom.-kat. Soclalpolitiker, f. 16.

Marts 1851 i Hanemicke i Westfalen, studerede
1872—78 Teol. i Wurzburg og udgav 1877 tre

Foredrag om det sociale Spergsmaal, i hvilke

ban sluttede sig til Ketteler og J6rg. 1878
blev han prsesteviet, og 1878—80 var ban Ka-
pellan ved den tyske Campo Santo i Rom.
De> skrev han: >Kapital und Arbeit und die

Reorganisation der GesellschafU og »Qvintes-

senz der sozialen Frage< (begge Paderb. 1880).

1880 blev han kaldt til Tyskland som General

-

sekretter for den rom.-kat. Arbejderforening >Ar-

beiterwohl<, stiftet af Arbejdervenner, og 1881

overtog han . Redaktionen af denne Forenings
Blad. 1882 blev han Medlem af den preuss.

Landdag, 1884 afden tyske Rigsdag, som Medlem
af Centrumspartiet. 1890 blev han kaldet til det

preuss. Statsraad og tog virksom Del i Affat-

telsen af Loven af 1. Juni 1890 til Arbejdernes
Vsern. 1893 blev han, efter at have modtaget
den teol. ^Ercsdoktorgrad, Prof, i kr. Samfunds-
videnskab i Munster, og han har siden vseret

virksom for sociale Reformer paa kr., rom.-

kat. Grundlag.
Hitzig, Ferdinand, tysk Teolog, f. 23. Juni

1807 i Hauingen i Baden, studerede i Halle og
Gottingen esterl. Sprog og habiliterede sig 1829

i Heidelberg i det teol. Fakultet. 1833 blev

han kaldet til Zurich som Prof, i Teol., og
1861 atter til Heidelberg, hvor han dede 22.

Jan. 1875. Bl. hans Skr. maa maerkes: »Be-

griff der Kritik, am Alt. Test, prakt. erSrtert<

(1831); >Uebersetzung und Auslegung des Pro-

pheten Jesaias< (1833); >Die Psalmen* (2. Ausg.
I—II, 1863—65); »Die 12 kleinen Propheten*
(4. Aufl. 1881); >Der Prophet Jereraia* (2. Aufl.

1866); >Der Prediger< (1847); >Der Prophet
EzechieU (1847); >Der Prophet Daniel « (1850);

>Das Hoheliedc (1855); >Die Spruche Salomo-
nisi (1858); >Das Buch Hiob< (1874); >Urgesch.

und Mythol. der PhilistSer< (1845); >Gesch. des

Volks Israel< (I—III, 1869-70); >Zur Kritik

Paulinischer Briefer (1870). Efter hans Dod ud-
gav Kneucker hans >Vorles. fiber bibl. Theol.

und mess. Weissagungen des Alt. Test's* (1880).

En kort Biografl af H. Andes i A. Hausrath,

Kl. Schriften religionsgeschichti. Inhalts (1883)

461 f.

Hjaltason, 'Olafnr, den forste luth. Biskop
paa H61ar, det nordlige Bispesiede paa Island

1552—69. Han er prsesteviet omtrent 1520 og

var Biskop Jon Arasons (se I, 131) betroede

Mand, saaledes blev han sammen med 2 andre
sendt ned til Danmark 1542 for at forhandle

med Kongen om Kirkevsesenets Ordning. Her
slutter O. H. sig til Reformationen, og da han
nogle Aar senere ikke laenger lagde Skjul paa
sit Sindelag, og indferte ved Gudstjenesten i

sin Kirke luth. Psalmer, som han selv havde
oversat, blev han af Jdn Arason ikke blot

afsat, men ogsaa gjort fredles og endog legem-

lig mishandlet. Han flygtede ned til Danmark,
og blev udset til J. A.'s Efterfalger. Denne
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Jetro, allerede en teldre Mand og Stammens
Pnest, veudte tilbage (2 Mos. 18, 27), men Hobab
blev hos Israel (4 Mos. 10, 29 f.), hvilket taler

for at holde dem ud fra hinanden. En Sammen-
stilling af 2 Mos. 2, 18 (Reuel) og 3, 1 (Jetro)

taler for det samme; men >Reuel< kan i 2, 18

misttenkes for at vaere indkommet fra 4 Mos.

10, 29 (eller at der i 2, 18 har staaet » Hobab,
Sen af Reuel«), saa at denne Stette ikke er

afgorende. Imod at opfatte H. som Moses
Svoger kunde man gore geldende, at han i 4

Mos. 10, 29 og Dom. 4, 11 (1, 16) kaldes Moses
>hoten<, der nteppe kan oversaHtes anderledes

end >Svigerfader< ; men naar man i Stedet for

vokaliserer >hatan« a: Svoger, er hele Vanske-
ligheden lest. Den Tjeneste, H. brugtes til at

yde Israel i 0rken, var meget betydelig (»vort

0je< 4 Mos. 10, 31) og bevaredes lieiige i tak-

nemlig Erindring (1 Sam. 15, 6). L. G.

Hobbes, Thomas, engelsk Filosof, er fedt

1588 og ded 1679. Hans Liv faldt saaledes

under de voldsomme Kampe mellem Folkefri-

heden og Kongemagten i England. Og paa en
ejendommelig Maade kommer hans Ttenkning
til at biere Vidncsbyrd herom. Han er meget
betegnende kaldt for en Radikal i Reaktionens
Arme; hans Tsenkning var efter sit Princip af-

gjort radikal, men dens Resultater stottede

Reaktionen. Indenfor den nyere Filosofi staar

han som den ferste, der har gennemfert et

materialistisk System.
Idet han begynder med at sperge om, hvad

Sansning er, faler han sig greben af Tanken
om, at Aarsagen til alt maa seges i Bevsegelsen.

Ud fra Bevsgelsens Princip vil han da udlede
(deducerc) den hele Verden, baade den ydre
og den indre. Her udfra maa ogsaa Sansning
forklares; den er ikke andet end Bevsgelse i

det sansende Legemes Dele. Det samme gaelder

om Bevidstheden i det hele og alt, hvad Sjaele-

livet indeholder. Hvad der eksistercr. er kun
legemligt. Andet kan Videnskaben heller ikke
behandle. Dette er, som det ses, ren Material-

isme. Men H. indremmer, at det legemlige ikke
umiddelbart opfattes, men kun kan faststilles

gennem en Slutning. Og han har 0je for sin

Tsenknings Greenser. Det staar for ham, som
det sterste Vidunder, at vi overhovedet kan
opfatte og erkende. Og overfor Verdenshelheden
og Guds Vffisen erklaerer han sig ganske af-

ma;gtig med sin Tanke.
Saerlig Interesse frembyder H. ved sin Psy-

kologi og Statslsre. I ferste Henseende er han
Banebryder for den empiriske Behaudling af

Sjasleheren, som sserlig er knyttet til England.
Han liegger Selvopholdelsestrangen til Grund
for en Forklaring af de sjslelige Fsnomener.
Selv Kzerlighed og Medlidenhed ferer han til-

bage hertil. I Statslseren tager han det samme
Udgangspunkt. Han afviscr Tanken om en med-
fedt social Drift. Han opfatter Naturtilstanden
som en helium omnium contra omncs. Men
en saadan Tilstand er ikke heldig for den
enkelte. Han vil sege Fred. Men den opnaar
han kun ved at slaa af paa sin absolute Ret.

For sin egen Skyld maa den enkelte tage Hensyn
til andre, for at disse igen kan anerkende ham.
Af en saadan Kontrakt fremgaar Statslivet.

Men for at den enkelte skal boje sig, maa
Loven trade frem som en virkelig Magt. Der

maa findes en absolut Myndighed, som kan
tvinge alle til Lydighed. Det er det absolute

Monarki, som saaledes er deduceret. Det er

vel ifelge Folkets Overdragelse, at Monarken
har Retten; men efter at han nu engang har
faaet den, ger han den gseldende til alle Sider.

Selv i moralske og religiose Spergsmaal er

Monarkens Vilje afgorende. For at undgaa Splid,

som nedvendig kommer, hvor enten Samvittig-

heden eller Praisteskabet skal raade, maa alene

Statsmagten afgere, hvorledes Gud skal dyrkes.

Det er i Skriftet >Leviathan «, at disse Tanker
ere udviklede; med dette Navn, det vsldige

Havuhyre fra Ijobs Bog, betegner H. Stats-

magten i dens enestaaende Vselde (F. Tennies,

H.'s Leben u. Lehre, 1896; Croom Robertson,

Hobbes, 1886; Edv. Larsen, T. H.'s Filosofi,

1891). Hans Skrifter foreligger allerede fra

1668 i en samlet lat. Udgave. F. C. K.

Hochmann von Hohenan, Ernst Christoph,
tysk Mystiker, f. o. 1670 af luth. Foneldre,

studerede Jura i Halle og sluttede sig til A.

H. Fraucke; men paa Grund af utilberlige

Ytringer om den bestaaende K. blev han vist

ud af Halle. Han tog ferst til Giessen til

Gottfr. Arnold, senere til Wetterau. Greven af

Lippe, en Slsegtning af Wetterau'erne, kunde
imidlertid ikke finde sig i hans Optreeden og

fik ham jaget bort fra Wetterau. Derefter

rejste han rundt i Tyskland og virkede for

>indvortes Krdm«, indtil Grevinde Sofie af

Wittgenstein gav ham et Tilflugtssted i Schwar-
zenau. Her byggede han sig en Hytte (>Frie-

densburg<). men gjorde mange Rejser og >stjal<

paa dem, som Jung Stilling sagde, alles Hjerter.

Han forkastede Barnedaaben, Pnedikeembedet,
iEgteskabet og lserte Apokatastasis og fuld-

kommen Syndfrihed. Han dede 1721 (Gdbel,

Gescb. des christl. Lebens im Rheinland II,

809 f.).

Hod, Slsgteverste i Aser Stamme (1 Kron.

7, 37). L. G.

Hodavja (LXX: Hoduja). — 1. Slsgteverste

i 0st-Manasse (1 Kren. 5, 24). — 2. En Ben-

jaminit (1 Kren. 9, 7). — 3. En levitisk Fa-

milie (Esra 2, 40). I Neh. 7, 43 er K'tib >Ho-
deva< vel en Fejlskrift, men K're har Navnet
Hodja. — 4. En eftereksilsk Davidide (1 Kren.

3, 24 K're. L. G.

Hodes, en af Benjaminiten Saharaims Hu-
struer (I Kren. 8, 9). L. G.

Hodeva, se Hodavja.
Hodge. 1) Charles H„ amerik. Teolog, fedtes

i Filadelfla 18. Dec. 1797. 1822 blev han Prof.

i bibl. og esterl. Lit. ved det presbyterianske

Princeton College, og 1825 grundede han det

teol. Tidsskrift: Princeton Review; 1826—28
var han i Frankrig og Tyskland for at studere;

1840 overtog han Profcssoratet i Dogmatik.

Han har skrevet Kommentarer til Rom., 1. og
2. Kor. og Ef., og fra hans Haand stammer en
Skildring af den presbyterianske K. i de for-

enede Stater, der har faaet en overordentlig Ud-
bredelse; den udkom ferste Gang 1840. Hans
Hovedvserk er dog en systematisk Fremstiliing

af den kr. Trosliere (1871—72). Som Dogma-
tiker var H. en konservativ Natur, der for-

svarede Westminster-Bekendelsen og roste sig

af, at > Princeton ikke havde frembragt en
eneste ny Ide«. Han dode 19. Juni 1878. —
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2) Archibald Alexander H., teldste Sen af fore-

gaaende, f. i Princeton 18. Juli 1823, virkede
1847—50 som Missionser i Allahabad i Indien,

var derpaa presbyt. Prsest forskl. Steder i Nord-
Amerika, blev 1864 Prof, i didaktisk og pole-

misk Teol. ved det teol. Seminarium i Alle-

ghany i Pennsylvanien. 1877 kom han som
Hjselpeprof. til Princeton, 1878 blev han Prof,

der. H. dede 1886. Han har bl. a. skrevet

Outlines of Theology (New York I860); The
Atonement (Philad. 1868); Commentary on Con-
fession of Faith (ssteds 1869); Presbyterian
Forms (ssteds 1876 ; 2. ed. 1882) ; Life of Charles

H. (New York 1880).

Hodija. 1. En Judaser (1 Kron. 4, 19). —
2., 3. Leviter (Neh. 8, 7. 9, 5. 10, 11 [10]. 14
[13]. — 4. En af Folkets 0verster (Neh. 10,

19 [18]). L. G.

Ho« von HoKnegg, Matthias, luth. Teolog,

fedtes 24. Febr. 1580 i Wien af adelige Foraeldre

og stnderede fra 1597 Teol. i Wittenberg, hvor
han ogsaa, efter i sit 21. Aar at have taget

Ucentiatgraden, begyndte at holde Forelses-

ninger. 1602 blev han 3. Hofprsedikant i Dresden,
1604 Superintendent i Plauen og 1611 Direkter
for de evangeliske Kirker og Skoler i Prag.

Allerede 1613 blev han imidlertid af Kurfyrst

Johann Georg I, der var ham meget bevaagen,
kaldt tilbage til Sachsen som >Oberhofpredigerc,

hvilken nye Titel han ogsaa vidste at forbinde

med en stedse voksende Indflydelse, der til

sidst lod ham fremtraede som en, ogsaa politisk,

indflydelsesrig Kirkefyrste. Hans Eftermsele

klinger imidlertid ikke ubetinget gunstigt. Han
var en i hoj Grad aergerrig, stridssyg og herske-

lysten Natur; paa det teol. Omraade var hans
Stridssyge ganske vist i Tidens Stil, men hans
>Bevis for, at Calvinisterne i 99 Punkter stemmer
overens med Arianerne og Tyrkerne* betegner
dog vistnok et Hejdepunkt i saa Henseende.
Han felte sig som en Guds Ypperstepraest i

Sachsen, til hvis Ord alle, ogsaa Fyrsten, burde
lytte som Israels Konger til de gamle Profeter.

Paa det politiske Omraade blev hans Indflyd-

else paa den svage Kurfyrste sksebnesvanger i

mange Maader for Sachsen og den protestan-

tiske Sag i disse saa farlige Tider (Trediveaars-

krigen). Det skyldtes for en stor Del ham, at

Sachsen gik sammen med Kejsercn mod B6h-
mernc, og han fik da ogsaa af Kejseren som
Lea en Pfalzgrevcs Vaerdighed. Dette vakte
ogsaa i Datiden stor Harme. Ligeledes har han
vistnok ogsaa Del i den for de evangeliske saa

skadelige Fredslutning i Prag 1635 mellem Kur-
fyrsten og Kejseren. Det er ikke lykkedes at
reuse ham for Beskyldningen for Bestikkelse;

han dede i al Fald (4. Marts 1645) som en
meget rig Mand. Af hans teol. Arbejder kan
nsevnes hans >Evangelisches Handbuchlein wi-
der das Papstthum* (nyt Oplag 1871 Dresden)
og hans Kommentar til Apokalypsen i 2 Bind.
Han var med ved Affattelsen af decisio Saxo-
nica 1623 (Gleich, Annates ecclesiastici 1730;
Zeissler, Gesch. der sachs. Oberhofprediger 1856

;

Tboluck i >Das kirchl. Leben d. 17. Jahrhun-
dertsc 1861, I; Ernst Otto, Die Schriften des
ersten sachs. Oberhofprediger H. v. H. (Pro-
gramm) 1898. J. P. B.
Hoensbroech, Paul, Greve af, f. 29. Juni

1852 paa Slottet Haag i Kredsen Geldern, kom

9 Aar gl. i Skole hos Jesuiterne i Feldkirch,
studerede senere hos dem i Stonyhurst i Eng-
land Filosofl, og gik derpaa til Bonn, Wurz-
burg og Gottiogen for at studere Jura og Hi-
storie. 1878 traadte han efter en stor Rejse
ind i Jesuiterordenen, hvorpaa han blev sendt
til England og Holland for at blive videre ud-
dannet. Han var en Tidlang Medudgiver af det

Jesuit. Tidsskrift »Stimmen aus Maria-Laach<
og skrev »Christ und Widerchrist< (Freib. 1892),

et Bidrag til Forsvar for Kristi Guddom og til

Karakteristik af Vantroen i den protest Teologi.

1893 bred han med Jesuiterne og traadte ud
af Loyolas Orde.n, skrev >Mein Austritt aus
dem Jesuitenorden< (Berlin 1893) og gik 1895
over til den evang. K. Han har siden fortsat

Polemiken imod Bomerk. i en Rcekke sterre og
mindre Flyveskrifter: >Moderner Jesuitismus<
(Berlin 1893), >Ultramontane Leistungen< (Ber-

lin 1895), >Der Jesuitenantrag des Zentrums<,
> Religion oder Aberglaube«, >Staatssekretaer von
Bulow und evang. Bund<, >Der Ultramontan-
ismns, sein Wesen und seine Bekampfungc,
>In eigener Sache und Anderes<, >Die r6m.
Frage<, >Der Entwurf des burgerl. Gesetzbuchs
und rdm.-ultramont. Eherecht<, >Die deutschen
Jesuiten der Gegenwart und der konf. Friede<,

>Ultramontanes zur Lex Heinze*, og navnlig i

det omfattende, stserkt polemiske Arbejde, >Das
Papstthum in seiner sozial-kulturellen Wirk-
samkeit< I—II (1900—02). I en Erkltering til

det socialdemokr. Blad >Vorwarts< (1902 Nr.

113) har Grev H. erklseret, at han kun be-

kender sig til >Krdm. af den frieste Retning,

fordi fri Krdm alene er sand Krdm«.
Hof, Anders, Stiftsprovst, blev fedt i Dan-

mark 25. Jan. 1667. Efter afsluttede Studier

var han i nogen Tid Informator i Norge og
udnsevntes 1692 til res. Kap. i Nyborg samt
1701 tillige til Prsest for den tyske Garnison.
I 1706 blev han Slotspraest paa Kronborg og
Prsest ved den tyske Menighed i Helsinger,

1710 Feltprsest og 1711 Slotspraest paa Frederiks-

borg, men overtog ferst dette Embede 1718
efter et Par Aar at have vseret President i Felt-

konsistoriet. 1718 forflyttedes han som Stifts-

provst til Kristiania, hvor han dede 1732. Paa
det sidste Sted >vandt han Menighedens Agtelse

og Kterlighed ved sit jevne Foredrag, sin kate-

ketiske Dygtighed og sin Opofrelse for fattige

syge<. De Smaabeger, han har forfattet, viser

Paavirkning af Pietismen. A. B.

Hofacker. 1) Wilhelm Gnstav Ludvig H.
(kaldet Ludvig H.), f. 15. April 1798 i Wild-
bad, hvor Faderen var Prsest. 1816 kom han til

Universitetet i Tubingen. Efter et Par Aars over-

fladiske Studenterliv, foregik der et aandeligt

Omslag med ham. Nu fulgte der en Gteringstid,

rig paa aandelige Kampe. Under en langvarig

Sygdom modnedes og fsestnedes hans Tro mere
og mere. Fra 1823—25 var han Vikar hos
sin syge Fader i Stuttgart, og her samledes
Sendag efter Sendag Tusinder om hans Prae-

dikestol. Faderen dede, og efter et nyt Syg-
domsanfald blev H. kaldet til Prsest i Rielings-

hausen 1826. Under fortsat, legemlig Svaghed
virkede han til stor Velsignelse men kun i to

Aar. I Paasken 1828 prsedikede han sidste

Gang. Han dede 18. Nov. s. A. efter svsere

Lidelser. — Knapp kalder ham for dette Aarh.s
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storste og mtegtigste Prsedikant i den wurttem-
bergske Kirke. Og Nebe skriver om ham:
>Han pradikede Bod for de ugudelige, for at

de sknlde omvende sig, og Bod for de om-
vendte, for at de skulde helliggares ; i alle sine

Prtedikener var og blev han altsaa en Bodens
Prsedikant«. Han skabte ikke nogen ny Form

;

hans Praedikener behandle vesentlig alle det

sammeTema, men nytvarieret. Bestandigkraever

ban en Afgorelse, etValg; men bestandig maler
han ogsaa Jesu Kristi Herlighed saa lokkende og
dragende som faa. Han kender sin Tids Menne-
sker og kan vise dem deres Hjerters og Helvedes
Afgrund, men ban treettes aldrig af at pege
paa Guds frie Naade, som er aabenbaret i

Kristus. Noget af den Velsignelse, som fulgte

ham i de faa Aar, han levede, har fnlgt hans
Postille, som er udkommen 1 mangfoldige
Oplag. J. P. — 2) Wilhelm Friedric Imma-
nuel (kaldet Wilhelm H.), Broder til oven-
noevnte, f. 16. Febr. 1805. 1828 blev han Vikar
for sin syge Broder, hvem han samtidig plejede

med opofrende Kcerlighed. 1830—33 var han
Repetent i Tubingen og Stuttgart og lieste bl. a.

over Oogmatik. 1833 blev han Diakonus i

Waiblingen. 1836 forflyttedes han til Stutt-

gart. Her dede han 10. Ang. 1848, adslidt af

sin store Praestegerning. Han var mere viden-
skabeligt anlagt end Broderen og studerede om-
hyggeligt den nyere Teol. Skont Forsvarer af

Pietismen vilde han ikke tjene denne som
Parti, men i Opfattelsen af den historiske Kri-

stus og Krdm.s Grundlsere haevdede han, at

den nyere Teol. stod Pietismen Iangt nterroere

end den Hegelsk-Straussiske spekulative Teol.

Som Pnedikant stod W. H. hejt ved rig Skrift-

kundskab og livlig, naturlig, plastisk Forkynd-
else. Han var mere gennemdannet, mindre
voldsom i Formen end Broderen, bvad der
hang sammen med hans Forkcerlighed for tysk
Digtning. Foruden Broderens Preedikensam-
ling udg. han bl. a. Luthers Huspostille. Af
ham selv udkom der efter hans Dod en Aar-
gang Prtedikener, som vandt stor Udbredelse.
Han deltog i Indferelsen af den nye wfirttemb.
Sangbog 1841 og virkede for den nye Liturgi

1843. /. P.

Hoff, Johan Villiam, blev fodt i Rendsborg
11. Okt. 1832. Faderen var Militterliege. Efter

i 1857 at vtere bleven teol. Kand. var han i

et Par Aar Huslserer hos Kammerherre Carlsen
paa Gl. Kegegaard. 1861 blev han Kap. p.

p. for Vallekilde-Harve mellem Holbsek og
Kallundborg. Ved sin inderlige og sjselfulde

Forkyndelse drog han her mange til sig, ikke
blot fra disse Sogne, men fra hele Omegnen.
I 1865 grundlagde Ernst Trier en Folkehej-

skole i Vallekilde, og et fortroligt Venskab og
Samarbejde indlededes mellem de to, i Naturel
hejst forskcllige Miend, betydningsfuldt for dem
begge. Paa Kallundborgegnen, hvor der fandtes
en krtstelig Vtekkelse i grundtvigsk Retning,
vandt han ls«er mange Venner. I 1872 opstod
hos dem Tanken om at danne en Valgmenighed,
og H. kaldedes til at were dens Praest. 6. April
1873 indviedes »Bethlehemskirken< i Ubberup;
samme Dag lndsattes H. som dens Praest. 8.

Oktober 1882 indviedes >Korskirkenc i Valle-

kilde som Valgmenighedens Filialkirke. I 1894
opfordredes H. af Vartov fri Menighed i Kbhvn

til at soge Embede der; han udnsevntes 19. Okt.

s. A. Blandt H.'s Skrifter maa isser naevnes:

»Tar du bede for de Dede? Et Svar til Pastor
V. Beck« (2. Opl. 1892); >Tre Kvinder* (4. Opl.

1898); >Guds Ords Herlighedt 1899 og »Fra
Kirken og fra Lenkamret< (5. Opl. 1902). De
ere alle praegede dels af klar Sans for Kristen-

dommens almengyldige, uforanderlige Enfold,

dels af fin Forstaaelse af Menneskehjerternes
dybe Forskellighed. C. K.

Hoffbauer, Clemens Maria, tysk Redemp-
torist, f. i Tasswitz i Mfihren 26. Dec. 1751,

lserte farst Bagerhaandvaerket i Znaim, men
gik tillige i Skole i det naere Praemonstratenser-
abbedi, Bruck. 1776 forlod han, vi v£d ikke
hvorfor, Bruck og trak sig tilbage til Valfarts-

stedet Muhlfranen ved Znaim for at leve som
Eneboer. Efter nogen Tids Forlob gik han til

Wien, tog atter fat paa Bagerhaandvaerket og
gjorde 2 Pilegrimsrejser til Rom. Paa den
sidste fik han af Pius VII Tilladelse til at slaa

sig ned i Tivoli som Eneboer, men hans Laengsel

efter Studierne drev ham til Wien og Rom.
1783 traadte han ind i Redemptorist-Ordenen,
1785 blev han prsesteviet og rejste derpaa til

Wien for at omplante Ordenen paa osterrigsk

Grand. Under Kejser Josef II var der kun ringe
Udsigt til, at denne Plan vilde lykkes, og H.
tog derfor til Varsjav, hvor Kong Stanislav
Poniatovski overlod ham St. Bennos Kirke,
hvorefter Kedemptoristerne i denne Egn kaldes
Bennoniter. Siden blev Ordenen ogsaa udbredt
i Syd-Tyskland og Schweiz, og 1792 blev H.
udnsevnt til General for Redemptoristerne Nord
for Alperne. Men de Konventer, der vare grun-
dede, bleve snart lukkede, og ferst kort far

sin Dod (14. Marts 1820) fik han forelobig Til-

ladelse til at aabne et Redemptorist-Kollegium
i Wien. Aarene 1807—20 tilbragte H. paa
Rejser, men opholdt sig mest i Wien, hvor
han blev Ven af Zak. Werner, Fr. von Schlegel,

Ad. von Mfiller og andre af Ultramontanismens
Koryfseer. 1888 blev han optagen bl. de salige

(S. Branner, C. M. H. und seine Zeit, Wien
1858; Haringer, C. M. H., Wien 1880).

Hoffmann. 1) Christoph H., se Tempel-Me-
nigheden. — 2) Daniel H., Inth. Teolog, fedtes
i Halle o. 1540, studerede i Jena og blev (1576)
en af Helmstadter-Universttetets fiarste Laerere
som Prof, i Etik og Dialektik. 2 Aar efter blev
han HelmstSdts forste teol. Doktor; senere
blev han Konsistorialraad og en af de ledende
Personligheder i Byen. Han var en Mod-
stander af Filippismen og havde underskrevet
Konkordieformlen ; men han billigede ikke
Ubikvitetelseren, hvorfor han kom i Strid
med de strenge Lutheranere (J. Andrea, Chem-
nitz osv.). Da Hertug Julius var dod (1589),
blev hans Stilling vanskeligere, og han kom i

mange Stridigheder, ogsaa med det fllos. Pa-
kultet i HelmstSdt, som var misfornejet med
hans Udtalelser om Filosofiens Farer og Mis-
brag. Den lange og pinlige Strid mellem H.
og Filosofierne i HelmstSdt var en Efterklang
af Middelalderens Strid mellem NominalUmen
og Realismen og et Forspil til den senere Kamp
imellem Ratlonalismen og Supranatnralismen.
1601 blev H. domt til at opgive sit Embede
og forlade HelmstSdt, men 2 Aar efter kom
han tilbage som en Martyr. Han maatte dog
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snart igen forlade Helmstadt og tog til Wolfen-
buttel, hvor han dede 1611 (H. Heppe, D. H.
i >Allg. deutsche Biogr.< XII, 628 f.; G. Frank,
Gesch. der protest. Theol., 1862, I, 259). Fr. N.— 3) Gottlob Wilhelra H., se Kornthal. —
4) Heinrich H., Pnest i Halle a. S., f. 24. Marts
1821 i Magdeburg, hvor hans Fader var Bank-
sekretssr. Oet gsestfri Barndomshjem stod i

Forbindelse med >de stille i LandeU. Mest af

alle tiltrak hans aandsbeslegtede Morbroder
Aug. Schwentser Drengens indadvendte Natur.

H. siger selv, at uden ham var han nseppe
bleven Teolog. 1839 kom H. til Universitetet

i Berlin, Aaret efter til Halle, hvor Tholuck
og Jul. Muller Tare de ypperste Lserere. 1

Berlin havde han fundet mest Behag i Steftens

og Neander. Efter sin forste teol. Eksamert
1843 havde H. et stserkt Anfald af de Lunge
lidelser, der fulgte ham hele Livet igennem.
Han tilbragte en Bjekke Aar i Stilhed og
Studier, indtil han i 1853 blev BQchsels Hjselpe-

pnedikant ved St. Matthaeuskirken i Berlin,

hvor han ogsaa til sit senere Gavn kom ind i

Bylivets Diakonl. 1854 kaldtes den begavede
Pnedikant til St. Laurent!uskirken i Halle, og
paa dette Sted forblev han Resten af sit Liv.

Kirkelivet i Sognet var blevet lagt ede, medens
den rationalistiske Wislicenus (>Lysvennerne<)
indtil 1846 var Pnest. Fra 1847 til 1850 havde
F. Ahlfeld begyndt at samle Menigheden. I

endnu hejere Grad lykkedes dette for H., hvis

Prsedikener snart evede en overordentlig Til-

trsekning, ikke mindst paa Studenterne. At
opdrage sit Sogn til en kristelig Menighed var
den Opgave, der stod H. for 0je, og paa denne
Gerning satte han sit Liv ind, nejet med en
ringe Indtsegt. Det lykkedes ham i hej Grad
at gore det uanselige Kirkehus til et hjemligt

Sted for Menigheden. Bl. a. holdt han fra 1855

hver Onsdag Aften Bibellaesning, en Gang om
Maaneden afvekslende med Made om Hedniuge-
missionen, som H. havde stor Kserlighed til.

I al den ovrige Menighedspleje havde den nid-

kxere og trofaste Pnest en ntnettelig Hjselper

i sin Hustru, Laura f. Wentzel. I de klrkl.

Partiforhold var H. i Begyndelsen mere ud-
prseget konfessionel luth. end senere hen;
uagtet han ogsaa da tsenkte luth. om Nadveren,
fandt han dog Unionen naturligst under Kirkens
nuvserende Opgaver. Det teol. Fakultet serede

ham ved Lutherjubilaeet i 1883 med den teol.

Doktorgrad. For sit stsrkt voksende Sogn fik

H. i 1891—93 bygget den skenne St. Stefanus-

kirke. 1. Sendag i Adv. 1895 nedte Alderen
ham til at tage sin Afsked, og 20. Maj 1899
bensov han under alles Deltagelse. Blandt dem,
der staaende paa Tidens og Dannelsens Hojde
have bevist det uforkortede Evangeliums Kraft
ogsaa overfor Nutiden, er H.'s friske og aand-
fulde Personlighed blandt de ypperste i Prsedi-

kantemes Rsekke. H.'s trykte Prsedikener have
i kort Tid faaet en overordentlig Udbredelse. 3
Aargange Prsedikener foreligge under Titlerne
>Unterm Kreuz«» (1897), >Kreuz u. Krone**
(1897)og»Etnsistnot!< (1895), desnden >Sunde
u. Eriosungc » (1898), >Der Heilsweg< * (1897),
>Die Bergpredigt< (1893), >Die letzte Nacht u. der
Todestag des Herrn Jesu Christie (1898), >Das
tausendjahrige Reich< (1899), >Zw61f Festpre-
digten< (1862), og de skenne Juleaftenstaler

»Christblumen< * (1900) og >Neue Christblumen<
(1901) endelig ogsaa >Beichtreden< (1902). H.'s

Liv og Pnediken er skiidret i M. KShler og
H. Hering >H. H. Sein Leben, sein Wirken u.

seine Predlgt< (1900) og i Meta Hart >Aus dem
Tagebuche des D. H. Hoffmann, nach Miter-
lebtem fortgefuhrt* (1900). L. G. — 5) Hen-
rietta Johannis H., finsk Bibeloverssetter ; f.

1599, blev Spr. i Masku ved Abo 1627, Re-
spondens ved Pnestemedet 1628, Provst 1630,

1638 sammen med Eskil Petneus, Martin Sto-

dius og Georg Favorinus udnsevnt til at udfere
det Bibeloversaettelses- og Revisionsarbejde, der
havde: til- Felge, at hele Biblen udkom paa det
flwstte Sprog 1642. Men midt under Korrektur-
laroninge* blev han 1642 arresteret for en Fejl,

h*n> haveJe begaaet ved Opgerelsen af Mandtals-
llsterne — et Hverv, som dengang paahvilede
Pnesteskabet, men blev dog lesladt ved General-
guverneren Peter Brahes Indskriden, for at

kunne fuldfere Korrekturlsesningen. Han dode
1666 og blev begravet i Masku Kirke, hvor
man endnn bevarer hans og hans Hustru Hebla
Galles smukt malede Portrsetter med Perso-

nalier. A. N. — 6) Ludwig Friedrich Wllhelm
H., preuss. Generalsuperintendent, San af Korn-
tbals Grundlsegger, Borgmester G. W. H. (se

Art. Kornthal), fedtes 30. Okt. 1806 i Leon-
berg i Wurttemberg, studerede i Tubingen
sammen med D. Fr. Strauss og jEstetikeren

Vischer, blev 1829 Vikar i Heumaden ved Stutt-

gart, hvor han oplevede en alvorlig relig. Krise

;

derpaa Repetent i Tubingen, Byvikar i Stutt-

gart, Diakonus i Winnenden og 1839 Blum-
hardts Efterfalger som Missionsinspektor i Basel.

Fra Baseler-Tiden stammer hans >Missions-

stunden< (1847, 51, 53), der bidrog meget til

at udbrede Sans for- Missionens Sag og fl.

andre Missionsskrifter, og i 13 Aar redigerede

han iBaseler Missionsmagazin<. Samtidig holdt

han, som Prof, extraord., Forelsesninger ved
Universitetet i Basel. 1850 vendte han tilbage

til Wurttemberg som Ephorus for TObinger-
Stiftet, og holdt da tillige ekseget. Forelsesninger

ved Universitetet i Tubingen. 1852 kaldte Fre-

derik Vilhelm IV ham til Berlin som Hof- og
Domklrkeprsest. I de nsermest falgende Aar
blev H. Medlem af Overkirkeraadet, General-

superintendent for Kurmark, Direktor for Bran-
denbnrgs Konsistorium og Medlem af Stats-

raadet; tillige blev Ordningen af Domkirkens
Kandidatstift overdraget ham. 1871 blev han
Overhofpnest og dermed den forste Pnest i

Preussen. Han dede 28. Aug. 1873. H. til-

herte den positive Unions Parti og havde stor

Indflydelse baade under Frederik Vilhelm IV
og Vilhelm I. Han var i hej Grad virksom
for Indferelsen af en Synodalforfatning og segte

paa den saakaldte Oktoberforsamling 1871 i

Berlin at bane Vej for en kirkelig Union, der
omfattede hele det tyske Rige. Han har ud-
givet forskellige ekseget. Skrifter, et Modskrift
mod Strauss (Stuttg. 1836) og en lang Rsekke
Pnedikensamlinger foruden de ovenfor omtalte
Missionsskrifter. Paa Berlins Sejrssejle ser

man, ved den d6r fremstillede Gudstjeneste,

H.'s heje Skikkelse i Fserd med at uddele
Nadveren (C. H. Hoffmann, Leben og Wirken
des Dr. L. Fr. W. H., Berlin 1878). — 7) Mel-
Uor H., Gendeber, fedtes i Schwabisch-Hall
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henimod Slutn. af 15. Aarh. Han herte Bnndt-
magerhaandvterket og kom til Livland, hvor
han 1523 optraadte som ivrig Tilhaenger af

Luther, men tillige for en ejendommelig Mystik
og Spiritualisme. 1524 blev han vist ud af

Wolmar og gik da til Dorpat, hvor han'frem-
kaldte store Uroligheder. Han maatte dog
snart ogsaa forlade Dorpat og kom da til Reval

og derfra 1526 til Stockholm som Prwst for

Tyskerne der. I Sverig skrev han paa Plat-

tysk en »Formaninghe< og et Par Udkeggelser

(af Dan. 12 og Evang. paa 2. Sondag i Advent),

der viste, at han var kommen langt bort fra

det lath, og ind i det svsermerske, Hans Tanker
kredsede iscer om den yderste Dag, og han
talte, som en Profet, om, at Verden skulde forgaa

1533. I Beg. af 1527 maatte han forlade Sverig.

Han gik til Lubeck og derfra til Holsten, hvor
han virkede i 2 Aar. Da bred Luther og Wit->

tenbergerne, som havde stettet ham i Livland,

aabent med ham, og det lykkedes ham ikke
ved et Beseg i Wittenberg at vinde Luther
for sine apokalypt. Teorier. Derimod satte

Kong Frederik I af Danmark stor Pris paa ham,
og han tog Bolig i Kiel som >Koninckliker
Majestat tho Dennemarcken gesette prediger

thom Kyll<. Amsdorfog andre anklagede ham
imidlertid for at prcedike >vergebliche Dich-
terei« i Steden for det klare Evangelium, og
under en Strid med Prsesten Marquard Schul-

dorp, en Ven af Amsdorf, kom hans Afvigelser

fra den luth. Nadverlaere tydeligt frem. 8. April

1529 blev der i Flensborg holdt en Samtale,

ved hvilken Bugenhagen var til Stede. H. for-

svarede der sin Paastand om, at det legemlige

Brad i Nadveren kun er Segl, Tegn og Ihu-

kommelse, og efter Samtalen blev han og alle

>Sakramenterere< forviste fra Danmark. Der-

paa gik han til 0st-Friesland, og i den felgende

Tid flakkede han om som Agitator for sit

svsermerske Gendoberi og gjorde, hvad han
kunde, for at vaekke Had til Luther og den
luth. Ref. Efterhaanden som han kom dybere
ind i Gendeberiet, bred han med alle sine gamle
Venner, og de med ham; ogsaa med Zwingli-

anerne kom det til et Brud. Men hvor han
optraadte, navnlig i 0st-Friesland, segte han at

samle en anabaptistisk Menighed, og ved ham
blev Gendeberiet en Magt i Nord-Tyskland,
hvor Emden blev dets Hovedssede. I 0st-
Friesland skrev han sit betydeligste Skrift,

>OrdonnantieGottes<, hvori han udviklede sin

Tanke om Pagten mellem Gud og-Gudsfolket
og strsebte at samle dem, >der elskede den
guddommelige Sandhed<, om Pagtens Daabs
Banner. I Strassburg var han gentagne Gange;
i Holland vandt han under et Ophold ret be-

tydelige Disciple, og hans Traktater bleve teste

mange Steder i Tyskland og Ncderlandene. I

dem fremsatte han ogsaa sine Spekulationer
om Forudbestemmelsen og Kristi Person. 1533
drog han til Strassburg, der efter hans Mening
vilde blive det nye Jerusalem, hvor Lammets
Bryllup skulde fejres. Han betragtede sig selv

som en anden Elias, der skulde forberede Fuld-
endelsens Tider, og styrkede sine Tilhaengere
med Syner og Profetier. 1533 lod Raadet i

Strassburg ham fsengsle, og samtidig forhand-
lede en Synode i denne By om hans Lsere;

men han vilde ikke opgive hverken sine Ynd-

lingslserdomme eller Paastanden om, at han
selv var en Udsending fra Gud og en apostolsk
Laerer. Mange >Melkioriter< bragte hans Tanker
videre, bl. a. Jan Matthys, der blev en af Hoved-
meendene for Ustyret i Munster. Efter at Gen-
debernes Rige der var knust, blev H.'s Fsengsel

strengere, fordi man gjorde ham til Munster-
Gendobernes medskyldige, skenthan altid havde
fraraadet at bruge Voldsomheder. Fsengslet og
Skuffelsen over de fejlslagne Profetier stemte
ham noget mildere over for Bucer og Prote-

stanterne i Strassburg, men han opgav ikke
belt sine eskatologiske Forventninger. I Slutn.

af 1543 var han endnu i Fsengsel og meget
syg der; efter den Tid here vi ikke mere om
ham. Men endnu laenge efter dannede >Melkior-
iterne« et sserligt Parti indenfor Gendoberne
(Fr, O. zur Linden, M. H., Haarlem 1885).

Hoffmeister,Johannes, tysk Augustinermunk,
f. i Oberndorf i Grevskabet Zimmern (nu i Wurt-
temberg) o. 1510, blev i Dec. 1528 immatri-
kuleret ved Universitetet i Freiburg og var
allerede da Augustiner. 1533 var han Prior i

Augustinerklostret i Colmar. 1538 udgav han
sit ferste Skrift (Dialogorum libri duo) mod
Lutheranerne, hvori han vilde vise, at disse

vare indbyrdes uenige og mod deres Vilje kom
til at bekrsefte den rom.-kat. Opfattelses Sand-
hed. Senere skrev han mod de schmalkald.
Artikler og den augsb. Konfession. 1542 blev

han Konrad Tregers Efterfolger som sin Ordens
Provinsial og gjorde sig i den felgende Tid
megen Umag for at rense Augustiner-Klostrene
for det luth. Ksetteri. 1545 blev han kaldet

til Rigsdagen i Worms og praedikede ved den
Lejlighed i Domkirken. Ved disse Prsedikener
gjorde han stserkt Indtryk paa Kong Ferdinand
(S. 35), Kardinal Otto Truchsess og Kardinal
Farnese; den ferste dedicerede han et polemisk
Skrift om Messen, den anden nogle Homilier
over Korinthierbrevene. I Worms Iaerte han
ogsaa flere Jesuiter (som Bobadilla og Cani-
sius) at kende og felte sig meget tiltalt af dem.
Man enskede at faa ham med til Konciliet i

Trient, men han mente at kunne gavne Roms
Sag mere ved at blive i Tyskland og afslog

Indbydelsen. Derimod gik han med til Re-
ligionssamtalen i Regensburg (1546), men der
udrettedes intet. H. var en i ssedelig Hen-
seende upaalidelig Person, som Modstanderne
ikke havde Agtelse for, og han var utilbejelig

til at vise Imedekommen. I Regensburg prav
dikede han ogsaa under stort Bifald, og i Juli

1546 blev han udnaevnt til sin Ordens General-
vikar. Efter et langt og virksomt Ophold i

Regensburg kom han til Munchen, Heilbronn
og Ulm. Der blev han syg og dede 22. Aug.
1547. Hans tyske Postille blev lsenge laest i

rom.-kat. Kredse. Man fortalte siden, at han
var dod i Fortvivlelse som en tysk Francesco
Spiera (se d. Art.), fordi han i sit Hjerte skulde
have erkendt Lutherdommens Sandhed; men
denne Fortselling er ikke tilstrcekkeligt hjemlet
(N. Paulus, Der Augustinermdnch J. H., Freib.

1891; Th. Kolde i >G6tt. gel. Anzeigenc 1893,

I, 8f.).

Hofmann, Johann Christian Konrad, tysk
Teolog, f. i Nurnberg 21. Dec. 1810, kom 17

Aar gl. til Universitetet i Erlangen, hvor Prof.

Kraffts Prsedikener fik stor Betydning for bam.
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lod H. Pins IX vide, at ban bejede sig og vilde

slutte sig til Dekretet on Ufejlbarheden. Da
Rom var erobret af Italienerne, rejste H. til

sin Families Ejendorame i Schillingsfurst, hvor
ban sysselsatte sig med Grandlaeggelsen af en
Opdragelsesanstalt. 1872 foreslog Bismarck at

gore H. til Tysklands Afsending ved Vatikanet,

men baade Rom og Centrtunspartiet modsatte
sig denne Plan. 1876 vendte H. tilbage til

Rom. I Konklavet virkede han sammen med
Franchi (S. 89) for Leo Xlll's Valg. Den nye
Pave odntevnte H. til jErkepraest ved S. Maria
Maggiore, og 1879 blev han Biskop af Albano.
H. var virksom for den Fred, der afsluttede

Kulturkampen, og enskede ogsaa, at Leo XIII
vilde slutte Fred med Kvirlnalet. Han mente,
at Franchi var bleven forgiftet og frygtede for,

at han selv skulde faa en lignende Skaebne. I

1880 ventede man, at han skulde faa et tysk
Bispedemme (Bamberg, Breslau eller Freiburg),

men Paven vilde ikke gaa ind paa disse Planer.

Harmfuld herover tilbod H. at give Afkald paa
Bispedemmet Albano, der kun paalagde ham
store Udgifter, men ikke bragte ham Indtaegter.

1883 modtog Leo XIII hans Afkald paa Albano,
og i den felgende Tid var H.'s Forhold til Va-
tikanet meget spaendt, navnlig fordi han engang
ved en parlamentarisk Diner drak med Crispi

paa et godt Udfald af de italienske Valg. Paven
lod ham kalde og gav ham en skarp Tilrette-

visnlng, hvorpaa H. i 3 Maaneder forlod Rom
og boede i den lille Bjergby Montefalco. Han
dode 30. Okt. 1896 (F. X. Kraus, Essays II

1901, 165 f.).

Hohlenberg, Matthias Hagen, dsk Teolog,

fedtes i Kbhvn 18. Marts 1797, blev Student
fra Odense Skole 1814 og teol. Kand. 1819.

1821 fik han Universitetets Guldmedalje for en
gltesU. Afhdl. ; 1822 blev han Dr. phil. for en
Afhdl. De originibiu et fatis eccles. Chr. in

India Oriental!. Derpaa rejste han udenlands
og opholdt sig isaer i Berlin, Halle, Paris, Lon-
don og Oxford. Efter sin Hjemkomst (1825)

holdt han som Privatdocent Forelaesninger over
gltesU. Emner. 1826 blev han Lektor i Teol.,

1827 Prof, extr., 1828 Dr. tneol (for en Afhdl.

De capite decimo Ubri Geneseos), 1831 Prof. ord.

Sammen med H. N. Clausen udgav han fra 1833
til sin Ded >Tidsskr. for udenlandsk theol. Lit.*

og var 1829—38 Medredaktor af >Maanedsskr.
for Lit« ; han var ogsaa Medlem af den Kom-
mission, der reviderede Overs, af G. T., og 1845
udgav han Brudstykker af Overs, af Ijob, Psalm-
erne og Amos. D. 22. Juni 1845.

Holar, Blspeseede i det nordl. Island 1106—1801. Da Biskop Gissurr Isleifsson (se S.

222) fandt det tjenligt at oprette et eget Bispe-

demme for Nordlandet (1 106), var der en Praest

paa Gaarden H61ar i Hjaltadal i Skagafjorden,
ved Navn Illugi, ogsaa kaldt Hilarius, der skaen-

kede denne store Gaard til Bispessede. Stedet

laa meget centralt, og dets ferste Bisp, Jdn 0g-
mundssen, den bellige (se d. Art.) gjorde det

straks til Nordlandets aandelige Midtpunkt,
>flere hundrede Mtend vare der samlede hver
Hejtidsdag*. Biskop J6n skaffede udmaerkede
Laerere fra Udlandet til Oprettelsen af en laerd

Skole. Den sidste rom.-kat. Bisp var Jdn Arason
(1, 131), og endnu Andes paa H. nogle Spor af

hans Faestningsvaerker. Blandt de luth. Bisper

paa H. var Gadbrandur porlakssen den be-
tydeligste (1571—1627); han oprettede der et

Trykkeri, for lange Tider Landets eneste. Skolen
ophorte samtidig med Bispeembedet, Trykkeriet
var nedlagt 2 Aar i Forvejen. Kirken paa H.,

en anselig Stenbygning fra Bispetiden, opbe-
varede en Maengde Billeder og andre historiske

Minder, der nu for det meste har fundet Vejen
til Oldsagssamlingen i Reykjavik; endnu op-
bevares der en stor og vaerdifuld Altertavle

fra den rom.-kat. Tid. Den gamle Bispestue af
Temmer, opfert af den norske Bisp Audun i

Beg. af det 14. Aarh., holdt sig uforandret i

o. 500 Aar, Gaarden benyttes nu til Land-
brugsskole. Th. B.

Holbach, Paul Heinrich Dietrich, Baron von,
var f. 1723 I Heidenheim i Pfalz, men kom
tidlig til Paris, hvor han levede til sin Dad,
21. Februar 1789. H. var meget rig og hans
Salon et Samlingssted for Paris's filos. Aander.
Egentlig Naturforsker, har han dog faaet sterst

Betydning ved sine filos. Skr., hvoraf det maerke-
ligste er >Systenie de la nature*, som udkom
1770 under Mirabauds Navn. I dette Skr. har
den fr. Naturalisme fundet sit klareste Udtryk.
Det haevdes her, at hele Naturen danner en
Enhed, hvor Nedvendighedcns Lov raader.

Ogsaa Msket er indordnet i denne Sammen-
haeng og har hverken fri Vhje eller en personlig

Udedelighed. Og ndenfor det store Univers
gives der ingen Tilvaerelse. Forestillingen om
en Gud er skabt af Mskenes egenkaerlige Frygt,

idet man i en saadan Tro har segt Hjaelp mod
Tilvaerelsens Onder. Skent Skriftet medte stterk

Modstand. ikke blot hos Gejstligheden, men
ogsaa hos den deistiske Livsbetragtnings Til-

haengere, udtrykte det dog i Virkeligheden den
herskende filos. Anskuelse i Frankrig i det 18.

Aarh.s sidste Halvdel (F. A. Lange, Gesch. des
Materialismus, Iserlohn 1873, I s, 361 f.). C.S.

Holbein, Hans, d. yngre, en af Tysklands
betydeligste Kunstnere, f. 1497 i Augsburg; til-

horte en udpneget Kunstnerfamilie; Faderen,

Hans Holbein d. aeldre var en anset Maler og
Broderen, Ambrosius, og Farbroderen, Sigmund,
vare ogsaa Kunstnere. Sandsynligvis paa Grand
af Mangel paa passende Sysselsaettelse i Fode-
byen drog H. H. 1515 til Basel, hvor der den
Gang trivedes europseiske Forlagsvirksomheder,

langt de sterste i Datidens Tyskland. H. H. fik

snart Beskseftigelse som Bogillustrator og kom
derved i Forbindelse med flere af de mest
fremragende Humanister, navnlig sluttede han
sig noje til Erasmus fra Rotterdam. 1517 drog
han til Luzern, 1519 kom han tilbage til Basel,

i Mellemtiden formodes han at have besegt

Italien. Da han 1526 synes at vsere bleven ked
af de hjemlige Religionsstridigheder og maaske
ogsaa felte sig trykket af et ulykkeligt iEgte-

skab, rejste han paa Erasmus's Raad og Anbe-
faling til England, hvor han opholdt sig hos Sir

Thomas More. 1528 vendte H. hjem til Basel

for atter 1532 at gaa til England. Da Thomas
More nu ikke Uengere var Kansler og havde Evne
til at tage sig af ham, sogte han Sysselssettelse

hos tyske Handelsfoik, men fik snart Forbind-
else med Henrik VIII og blev Hofmaler. Naar
undtages nogle mindre Rejser, som han foretog

paa Kongens Befaling for at portraettere Darner,

som denne agtede at fri til, blev han i Eng-
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land til sin Dad 1543; den indtraf pludseligt

i London, sandsynligvis paa Grand af Pest.

Dette ret kosmopolitiske Levned prager sam-
mcn med den Overgangstid, han herer til, H.'s

Kunst. Gennem Faderen var han naje knyttet

til den seldre tyske Kunst, soni var staerkt paa-

virket af v. Eyck'ernes Realisme, og som, lige-

som al Middelaiderens Kunst, omtrent udeluk-

kende stod i K.s Tjeneste. I de ferste betyde-

ligere Billeder, man kender af H., en Madonna
og et Flojalter, trader det tydeligt frem, om
man end i det arkitektoniske Arrangement
staerkt marker den frembrydende Interesse for

klassiske Motiver. Under Baseler-Opholdet blev

bans fyrige Aand frigjort. I hans Bogillustra-

tioner traeder det frem; i de Randtegninger,

som han tegnede i et Eksemplar af Erasmus's
Bog >Daarskabens Ros<, slaar han sig rigtig las;

i sin Spot og Satire er han fuldstcendig paa Hojde
med Erasmus, med hvem han synes at have
draftet sine Ideer. I hans Tegninger til den
beramte >Holbeins Dadningedans< og i hans Mu-
strationer til Biblen, begge gengivne af Lytzel-

burger i fortrinlige Traesnit, giver han et stor-

slaaet Billede af Tidens Frimodighed; skent
disse Traesnit ferst ere udgivne i Lyon 1538,

maa de va:re blevne til i disse Aar. I sin

Dadningedans, som egentlig hedder Billeder af

Daden, hvad der er mere retvisende, uddyber
han det gamle Motiv ; men i Stedet for at lade

Daden danse i Kaede med Reprsesentanter for

de forskelligste Mennesker lige fra Paven til

Stodderen, giver han enkelte selvstaendige Bil-

leder, vidunderligt fantasifulde og samtidig rige

og umiddelbare i Menncskeskildringen. Der be-

gyndes med Evas Skabelse, derefter kommer
Syndefaldet og Uddrivelsen af Paradiset, men
Daden er Syndens Sold, og Daden modtager
dem med Haan og Spil, og den bliver for Frem-
tiden dem og deres Slaegt en uadskillelig Led-
sager. Alle Vegne sniger den sig frem, den
kommer til Paven, som uddeler Kongekroner,
den kommer til Fyrsten ved hans glade Taffel,

den bryder Kongens Svaerd og knuser ham
under Kronen; til Dronningen kommer den
som en trofast Ledsager og farer hende intet

anende i den aabne Grav; til Ridderen og den
laerde Mand, til Bonden og Tiggeren, til alle

kommer Daden, selv Tiggermunken, der vender
hjem med sin overfyldte Sask, maa lystre Daden,
trods den utrolige Energi, hvormed han hanger
ved Livet, og det hjerteskserende Skrig, han ud-

stader. I Traesnittene til det gamle Testamente
glaedes man ved den samme umiddelbare, friske

Opfattelse, den samme elegante Tegning og den,

trods Djoervheden, naturlige Takt. Under sit

Ophold i Basel laste H. flere store dekorative
Opgaver; han dekorerede et Par Huse udven-
digt og indvendigt med allegoriske Fremstillinger

og udstyrede Raadhusets store Sal med V«g-
billeder. Alle disse Arbejder ere desvaerre nu
gaaede til Grande; i de Udkast, som ere be-

varede til dem, viser det sig, at han er kommen
under italiensk Indflydelse og navnlig er paa-
virket af Lionardo og Mantegna; i de fortrin-

lige Portraetter, han begynder at male i denne
Tid, viser Paavirkningen sig ogsaa; ved Siden
af en rolig og grundig Karakteristik udmaerke
de sig ved en Storhed i Opfattelsen, som holder
sig ret fjernt fra den almindelige tyske Smaat-

skaarenbed. Til de bedste herer Vennen Bo-
nifacius Amerbachs og Erasmus's. Fra denne
Tid skriver hans beramte >Meyerske Madonna*
sig, en Votivtavle malet for den forhenvaerende
Borgmester Meyer, som harte til Byens rom.-
kat. Minoritet, og for hvem Billedet sikkert bar
vaeret en offentlig Trosbekendelse. I Midten
staar Maria med Kristus paa Armen, han
straekker sin lille hejre Haand velsignende nd
over den Meyerske Familie, som har sogt Be-
skyttelse under Marias Kappe. Kompositionen
er sindrig, Udferelsen viser Malerens store

Dygtighed; men det er et Forstandsarbejde,
den umiddelbare Felelse mangier, Madonna
ejer ikke den Poesi, som hun har i aeldro

Fremstillinger, og i Portraetterne naar Maleren
ikke den Naturlighed og Friskhed, som ellers

udmarker ham. Man mindes om, at det er

Erasmus's Ven, som har malet det; han kan
satirisere over K.s Misbrug og i mange Bog-
illustrationer vise et protestantisk Sindelag.

men helt Protestant kan han ikke blive. Bil-

ledet eksisterer i 2 Eksemplarer, det originate

i Darmstadt, en Gentagelse i Dresden. Da H.
kort Tid efter kom til England, opholdt han
sig i 3 Aar som Gasteven hos den ret katolske

Thomas More; forevrigt et godt Bevis paa hans
Dannelse, at han kundc blive optaget i denne
tint dannede Mands Hjem. Under sit 1. Eng-
lands Ophold var det omtrent udelukkende
Portraetter, vaesentligst fornemme Englsndere.

som han malede; de fleste ere fortrinlige, til

de beremteste harer Thomas More, Thomas og

John Godsalve, Astronomen Nicolaus Kratzer
og det store Billede af Th. More og Familie.

hvilket sidste desvarre er gaaet til Grande;
fra disse Aar skriver sig ogsaa mange af bans

udmarkede Haandtegninger i Windsor. I disse

Portratter trader hans Kunstneregenskaber
straalende frem, hans alvorlige og grandige

Karakteristik og hans utroligt elegante Udfarelse.

som tillader ham at dvale ved et Utal af De-

tainer, nden at Helheden lider noget Skaar.

Efter at han anden Gang var kommen til Eng-

land dyrkede han omtrent udelukkende Por-

trattet, naar undtages et Par allegoriske Frem-
stillinger og nogle satiriske Blade, navnlig hans

satiriske Passion, i hvilken Munke og Pnester

har indtaget Jadernes og Farisaernes Ptadser.

Til hans bedste Billeder fra denne Periode herer

Georg Gisze, det store Billede af Henrik Vlil

og hans Fader, som er edelagt, men af hvilket

et Stykke Karton er bevaret; efter dette at

damme maa Billedet have givet en rammende
Karakteristik af denne markelige Konge. Til

Slut ber navnes hans smukke Billede af Chri-

stian d. II's Datter, Christine, som Andes i Na-

tional Gallery i London. Sammenfatter man
H's Kunstnerpersonlighed, maa man i he] Grad
beundre hans overlegne og sikre Fremstillings-

evne, hans alvorlige, beherskede og dog livfulde

Foredrag og Intelligente Karakteristik; men
sammenligner man ham med hans samtidige,

Albrecht DOrer, traeder det staerkt frem, hvor

langt han staar tilbage i Felelsens Dybde og

Rigdom ; vel er han aldrig barok og stedende.

som DOrer kan vare det, men fra intet af hans

Portrtetter aander der en saadan karligbeds-

fuld Forstaaelse, en saadan sjalfuld Inderligbed

som fra Durers bedste. Medens DOrer blev
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trofast i sit Nflrnberg, flakkede H. hjemles om.
Der cr meget i Forholdet mellem H, og D., der
ligner det mellem Erasmus og Luther (A. Wolt-
maon, H. and seine Zeit, 2. Ausg. 1874; Janlt-

schek, Gesch. der deutschen Malerei). Th. O.
Holberg, Ludvig, f. t Bergen 3. Dec. 1684,

d. som Prof, i Kbhvn 28. Jan. 1754. Fra sit

20. til sit 32. Aar gjorde H. en Del Rejser,

navnlig til Holland, England og Frankrig, og
blev sUerkt paavirket af den Forstandsretnlng,

som da havde veltalende Ordferere imellem
Vesteuropas Lterde. Han kom derfor under sit

felgende Liv som dsk Forf. til at eve en gavnlig

Modvegt overfor den Felelsesretning, som med
Pietismen var tnengt ind fra Tyskland. I enkelte

Ting kom H. og Pietisterne vistnok til at ar-

bejde sammen. H.s Komedier og Brorsons
Psalmer bar brer paa sin Maade bidraget til

at haevde Modersmaalet, der i den forrige Tid
havde vseret tilsidesat for Latinen. Forf. til

Peder Paars, Erasmus Montanus og Niels Klim
iuempede vteldigt imod det Lnrddomspedanteri,
og det Aandstyranni, som i det 17. Aarh. havde
raadet i den ortodokse dsk-norske Statsk.;

Pietismen var fra ferste Fterd en Indsigelse

imod den ufrugtbare Uerddom. H. og Pietist-

erne fremhtevede begge Livet i Modstetning til

Lteren. Men naar Pietisterne lagde Vsegten paa
det hjertelige Trosllv, saa var et moralsk Levned,
hvad H. vilde virke for, enten han saa skrev
sine satiriske Digtninger, sine historiske Vserker,

sine Tidsbetragtnlnger i Brevform (>Epistler«

I—IV, 1748—50; V 1754, efter hans Ded) eller

ligefrem moralfilosoflske Beger (>Moralske Tan-
ker* 1744 ; >MoraIske Fabler* 1751). Kronen
paa Vaerket som Modersmaalets Ridder satte H.,

da han skcenkede det Baroni, han havde tjent

sig ved sin Pen, til den patriotiske Hojskole i

Sore, hvor det danske Sprog ret skulde holdes
i iEre. VI kan takke H. for, at den Sans for

det morsomme, der synes at here til vort Folks
medfedte Art, at det danske Lune er bleven
holdt i Htevd af vore bedste Ordferere. Men
paa samme Tid maa der ikke ties med, at ikke
blot H.'s moraliserende Retning, men ogsaa
hans Stneben efter at finde den gyldne Middel-
vej imellem Tro og Overtro eller mellem Tro
og Viden har brudt Banen for den felgende

Tids Rationalisme. Han var i lige Grad en Mod-
stander af Ateismen og af Forntegtelsen af Un-
derne. >Jeg gaar*, sagde han, >en Middelvej
imellem Mahriske Bradre og Natnralister, imel-

lem dem, der ganske forkaste Fornuften, og
dem, der ofre for megen Regelse paa dens
Alter« (a: imellem Pietister og Rationalister).

Paa Moralens Omraade var han Talsmand for

den saakaidte Middelvejsmoral. >A1 Dyd«, siger

han, >bestaar udi Mediocritet, og saa snart den
gaar over dens Grsense, bliver den metamor-
foseret til Lastc (jvfr. Martensen, Ethik II, 87 f.).

Det var fra 1730, at H., som hidtil Isser var
bleven navnkundig som Komedieskriver, for-

fattede ferst >Danmarks Riges Historic* (1732
—35) og derefter >Alm. Kirkehist. fra Krdms.
ferste Beg. til Luthers Ref.< (1738—40); den
jediske Hist, udkom 1742. Han har sogt at

sammenstebe gejstlige og verdslige Historier,

»dog saaledes, at de sidste anferes kun korte-

ligen, og saa vidt de tjene til at oplyse de
ferste*. Og som han har sogt at skrive >sam-

Kirke-Leksikon for Norton. II.

mentuengende og behagellgt*, saaledes har han
beflittet sig paa at vrere upartisk. Han har,
medens han skrev, haft en rom.-kat Forf. lig-

gende paa den ene Side af sit Skrivebord og
Gottfr. Arnolds Kirke- og Ksetterhlst. paa den
anden Side. Hans Kirkehist. er en Bog, som
baade Leerd og La?g kan ltese med Fornejelse
og med Udbytte; men ingen maa vente deri

at finde Oplysning om det Inderlighedsliv, som
rummedes i Munkelivets Mystik, eller om den
Hojhed, der udmterkede Fererne for det store

Korstog; ingen maa deri sege en Redegerelse
for, hvordan den oprindelige Kristentro er bleven
forplantet fra Martyrernes Dage til Luther (R.

Nielsen, Om H.'s Khlst. og Teol., Kbhvn 1867

;

Chr. Mailer, H.s Betydn. for dsk K.Iiv som
komisk Digter, Kbhvn 1902). L. S.

Holen, Ole Olsen, Bonde, f. i Tingvold 25.

Nov. 1801, flk 1830 ved Giftermaal Gaarden
Holen i Nesset (Romsdal), bvor han dede 21.

Febr. 1880. Han gik aldrig i Skole, herte sig

selv at skrive og regne og taste flittigt i Bi-

belen og hist. Beger. Han blev tidlig vakt til

kr. Liv, grnblede meget over Mysterierne (Daniel

og Aabenbaringen) og havde Ssermeninger om
Sakramenterne. Det vides ikke med Vished,

om han har vasret under Paavirkning af Haugi-
anerne. Som Liegpnedikant optraadte han, men
var ikke skikket hertil. Til Prssterne nserede

han hele sit Liv Mistiilid, og i de Aar efter

1843, der betegnedes ved den heftige Strid om
Wexels's Omarbejdelse af Pontoppidans For-

klaring — specielt dens Leere om Kristi Ned-
fart — skrev han en liden Bog >imod vor Tids
La?rere«, der tillige indeholder stserke Anker
mod Stortinget og Embedsmcendene, der havde
for gode Dage. Den Reform, han anbefalede,

var, at Praester og andre Embedsm send saavel

som Stortingsnuend skulde vselges ved Lod-
kastning. D. T.

Holfeldt-Houen, Christopher, rom.-kat.Priest,

f. i Arendal 20. Juli 1820, blev sendt ndenlands
for at uddannes til Handelsmand, opholdt sig

i Frankrig, England og Riga med en kort Af-

brydelse i Kristiania og Stockholm til 1846,

da han paa en Forretningsrejse kom til Italien

og tilbragte Vinteren 1846—47 i Rom. Her
begyndte han at studere Teol. og Filos., gjorde

Bekendtskab med de navnknndige engelske Kon-
vertiter, de senere Kardinaler Newman og Man-
ning, og blev reven med i den Bevcegelse, der fandt

Sted, da Pius IX blev Pave. 3. Juni 1847 blev han
optagen i den rom.-kat Kirke. 1849 begav han
sig til et Dominikanerkloster ved Dijon til

Hesten 1850, da han kom ind i den teol. Skole
i Collegio Urbano, som han gennemgik til 1854.

Han begav sig nu tilbage til Norge, blev anden
Pnest ved den rom.-kat. Kirke i Kristiania til

1857, da han flyttede til Bergen for at grundlaegge

en Menigbed der. Her var han alene til 1875,
da St Pauls Kirke var indviet, siden — til

1881 som Medarbejder under J. D. T. Stub.

1881 flyttedes han til Frederikshald, hvor han
blev til 1883. 1884 traadte han ud af Tjenesten,

opholdt sig 2 Aar i Firenze og fra Nytaar 1887

i Kristiania, bvor han dede 22. Nov. 1890. Han
udgav i Bergen 1859—60 >Katholsk lntelligens-

blad* og siden forskellige Beger, dels oversatte,

dels originate, ligesom han greb enhverAnledning
til at mode den protest. Kritik 1 Pressen. D. T.
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Holland, Kongerige, havde 1899 5,084,976

Indbyggere, 1889 4,511,415. Efter Folketeellingen

i 1889 var der i H.: 2,743,837 Protestanter;

1,604,169 rom. Katoliker; 97,324 (nederl. og
portug.) Joder; udenfor relig. Samfund: 66,085.

Af Protestanterne vare 83,929 Lutheranere (af

disse 20,226 Gammel-Lutheranere); 53,572 Men-
noniter, 14,889 Remonstranter. Hovedmassen
er Reformerte; 370,268 tilhore den ref. Frik. (se

S. 128).

Ifelge den boll. Grundlov er der (Art. 167 i

den reviderede Grundlov 1887) fuld Religions-

frihed i Landet. Alle K.samfund i Staten nyde
samme Vsern (Art. 168) og samme borgerl. Ret-

tigheder (Art. 169). De K.samfund, der vare
anerkendte af Staten 1815, faa (Art. 171), Lon-
ninger, Pensioner og andre Indttegter af Staten.

1898 modtog den ref. K. o. 1,286,000 Gylden

;

Lutheranerne 53,000, Mennoniterne 19,000, Rc-
monstranterne 22,000, de rom. Kat. 565,000,

Gammelkat. (Jansenisterne) 12,000 og Joderne
12,800.

1797 blev der grundet et nederl. Missions-

selskab, der navnlig er bleven kendt ved Virk-

somheden paa Nordcelebes (I, 490). I den sidste

Halvdel af 19. Aarh. er der dannet 16 andre Mis-

sionsforeninger, som is«r virke i H.'s Kolonier

i 0st-lndien. 1898 arbejdede o. 120 Missio-

nserer fra H., som oftest med deres Hustruer,

ude paa Missionsmarken, understottede af o.

300 indfedte Prsedikanter. 1898 indkom der
til Missionen i H. o. 360,000 Gylden. Ved Siden
af den ydre Mission gaar den indre, der i H.
virker i de stedvanlige Former og med de soed-

vanlige Foreninger for de forskl. Grene af Mis-

sionsarbejdet og ved udsendte Evangelister.

Den oftentlige Statskole i H. er konfessionsles

(J. Larsen, Folkeskole og Konfession i Ud-
landet, Kbhvn 1884, 34 f.), men ved Siden af

de konfessionslB.se Statsskoler har der rejst sig

en Msngde konfessionelle rom.-kat. og protest.

Friskoler, der arbejde paa kirkl., konfessionel

Grund, stottede af forskl. Foreninger for enkelte

Egne eller for hele Landet. De protest. Fri-

skoler betegnes som >Skolerne med Biblen<. —
Den nederl. ref. (hervormde) K. omfatter,

foruden de nederl. ref. Menigheder, tillige 16

wallonske eller fr., 3 presbyterianske, engelske

(Amsterdam og Middelburg-Vliessingcn) og 1

skotsk (i Rotterdam, grundet 1643).

De nederl. ref. Menigheder, 1328 i Tallet

med (i Aaret 1889) 2,194,649 Medlemmer, deles

i 44 starre Afdclinger (Klasser), der falde i 138
saak. > Hinge* eller mindre Afdelinger. De 44
Klasser danne 10 provinsieile Grupper, til

hvilke 1 wallonsk Provins-Gruppe slutter sig.

I Spidsen for alle ref. Menigheder staar en
Synode, bestaaende af 19 Medlemmer (13 Pnester
og 6 iEldste), som vielges af Medlemmerne af

Styrelserne for Provins-Grupperne, og disse

sidste vjelges af Klasse-Forsamlingerne, der
danne Tyngdepunktet i Forfatningcn. Klasserne,

der omfatte lige mange Praster og Lsgeldste,
samles 1 Gang aarlig til Droftelse af de For-
slag, der skuile forelaegges Synoden. Den sted-

lige Menighed styres af et Menighedsraad, som
i Reglen taller 4 Gange saa mange iEldste og
Diakoner som Pnester.

Pnesterne uddannes som oftest paa Univer-
siteterne, men den nye Universitetslov af 1877

har berevet de af Staten ansatte teol. Pro-

fessorer det konfessionelle Pneg; til Gengsld
har Synoden ansat 2 af den ndvalgte >kirke-

ligec Professorer (i Dogmatik og prakt. Teol.)

ved hvert af de 3 gamle Universiteter (Leiden,

Utrecht og Groningen). Efter en Bestemmelse
af Synoden for 1899 kunne vordende Prsester

ikke, som i den nsrmest foregaaende Tid, ogsaa
studere Teologi ved Byen Amsterdams Univer-
sitet, men de knnne der modtage den propar-

deutiske Forberedelse. —
Frikirken (S. 128), der 1870 har faaet Kor-

porationsrettigheder, har ogsaa en Synode paa
40 Medlemmer (20 Pnester og 20 iEldste), som
sarnies hvert andet Aar. Dens Pnester ud-
dannes paa en Pnesteskole i Kampen. Den
omsluttede 1889 ialt 388 Menigheder. 1892
sluttede sig til den gl. Frik. de saakaldte do-
leerenden, der navnlig efter 1886, under Dr.

Kuypers (se d. Art.) Ledelse, vare udtraadte af

den ref. K. og havde deres Midtpunkt i det
1880 dannede >frie Universitet* i Amsterdam.
Den forenede Frik. kaldte sig >de ref. (gere-

formeerde) Kirker i Nederlandenec. Da For-
eningen (1892) fandt Sted, havde de forenede
Kirker ialt 684 Menigheder med 491 Pnester;
nogle Steder Andes trods Foreningen to side-

ordnede Menigheder, en for den sldre, en for

den yngre Separation.

Den rom.-kat. K. har efter Genoprettelsen
af den hierarkiske Ordning (1853) dannet 5
Stifter: iErkestiftet Utrecht med Bispedom-
merne Haarlem, Herzogenbusch, Breda og Roer-
mond, og i den sidste Halvdel af 19. Aarh.
har Romerk. ogsaa i H. drevet en energisk
Propaganda. Nu er der 1014 rom.-kat. Menig-
heder med 2310 Pnester, og der er siden 1853
bygget o. 500 nye rom.-kat. Kirker.

Ved Siden af de rom.-kat Menigheder staar

et gammelkat. Kirkesamfund, der stam-
mer fra Jansenismcns Dage. Gammelkat. i H.

have en iErkebiskop i Utrecht og Biskopper i

Haarlem og Deventer. Det var Biskop Hey-
kamp af Deventer, der 1873 gav de tyske Gara-

melkat.'s Biskop, Reinkens, den kat. Bispe-

vielse.

Om Mennoniterne og Remonstrant-
erne, se de paageeldende Artikler. (A. Kohler,

Die niederl. ref. K., Erl. 1856; J. Gloel, H.'s

kirchl. Leben, Wittenb. 1885).

Holland, Henry Scott, eng. Pnest, f. i Under-
down i Herefordshire 26. Jan. 1847, gik i Skole

i Eton, studercde i Oxford, blev pnesteviet 1870.

1880—81 og 1894—96 var han Universitets-

pnedikant, 1882—84 Kannik i Truro; 1883 blev

han exam. Kapellan hos Biskoppen af Truro.
1884 Kannik i St. Paul, 1886 Precentor ved

St. Paul. Han har taget megen Del i den kr.

sociale Bevsgelse i England og er en af Lc-

derne af >The Christian Social Union*. S.-H. har
ogsaa udgivet fiere Priedikensamlinger (God's

City and the Coming of the Kingdom ; Pleat and
Claims for Christ; Creed and Character; On
Behalf of Belief; Christ or Ecclesiasles ; Good
Friday; Logic and Life) og nogle af den kr.

sociale Forenings Skrifter (t. E. Samlingen A
Lent in London, 1895).

Hollaz, David, luth. Dogmatiker f. 1648 i

Wulkow i Pommern. Trods trange Kaar lyk-

kedes det den begavede Dreng at erhverve sig
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en grundig Fordannelse, saa at han i Witten-
berg kunde begynde og fuldende sit teol. Stu-

dium. 1670 blev han Pnest 1 Putzeriin ved
Stargard, 1683 Konrektor i Stargard, 1684 Rektor
for Lyceet i Colberg og Pnest, endelig 1692 Preest

i Jakobsbagen, hvor han dede 1713. H. er den
sidste af de gamle luth Dogmatikere. Hans
Dogmatik Examen theologicum acroamaticum
udkom ferste Gang Rostock og Leipzig 1707
og oplevede adskillige Oplag (8. Oplag 1763
udg. af R. Teller). Standpunkt og Metode er

ganske de stedvanlige ortodokse; Inspirations-

Iseren fastholdes i sine yderste Konsekvenser.
Men Aanden er dog mildere. H. nejes ikke

med at slaa Laeren fast med Skriftens dicta

probantia, han fremhaever ogsaa de enkelte

Laerestykkers praktiske Betydning, ja glider

helt over i det opbyggelige i de suspiria, han
tilfejer efter de storre Afsnit. Forskellen mellem
en Calovius og H. ses bedst, naar man sam-
menligner deres Forhold til de med dem sam-
tidige, afvigende Retninger. Medens Calovius

overalt til det yderste og paa det heftigste be-

kaemper Synkretismen, naevner H. end ikke

Pietismen, der dog den Gang var i fuld Ud-
vikling. Hvor han bekaemper det mystiske,

tager han vel nok — men stiltiende — ogsaa

Sigte paa Pietismen. Men han bar heller intet

Steds af Hensyn til denne foretaget nogen JEn-

dring i de enkelte ncdarvede Laerdomme; paa
enkelte Punkter, som i Laeren om ordo salutis

bar han endog yderligere udviklet det ortodokse

Skema, sjerlig ved sin Behandling af illumi-

natio. Ikke at forveksle med ham er hans
Senneson af samme Navn, Forfatter til adskil-

lige Opbyggelsesskrifter, d. 1771. J. P. B.

Holm. 1) Carl Johan H., finsk Pnest og
Forf., f. 1781 i Helsingfors i Finland, Student
1800, fil. mag. 1805, prsesteviet 1806 og ekstra-

ordinter Batallionspraest ved Savolaks Jceger-

regiment; fulgte sit Regiment under Krigen i

Finland 1808—09 og var med i de fleste Traef-

ninger, hvori dette deltog; blev Batallionspraest

ved det svenske Helsingeregiment 1810, Spr. i

Sjalevad 1 Sverig 1824, Provst 1837, Rigsdags-

mand 1834—35 og 1850—51, dede i Sjalevad

27. Nov. 1867. Har udgivet >Anteckningar dfver

falttagen mot Ryssland 1808—09<, »Kristen-

domsfdrhor med skriftebarn< (1819), >Katekes-

forklaring< (1838), sLarobok i landthushallnin-

gen for Angermanlands allmoge< (1833) og >F6r-

slag til representationsforandring och en enklare

behandling af riksdagsg6romalen« (1837). A. N.
— 2) Jacob H., dsk Biskop, fedt i Viborg 1543,

studerede i Wittenberg og skal der have taget

Magistergraden. Efter Hjemkomsten til Dan-
mark var han ferst Rektor i Viborg, siden Spr.

ved Domkirken der. 1587 blev han Biskop i

Aalborg. D. 29. Maj 1609. Fr. N. — 3) Nils

Johannes H-, blev fedt 3. Marts 1778 i Sender-
Farnp ved Ribe, henlcvede sine Barndomsaar paa
0en Sylt, flyttede derfra til Neuwied, hvor han
uddannede sig farst som Handskemager og senere

som Lakerer, og hvor han lod sig optage som
Medlem af Bredremenigheden. Fra denne blev

han dog udstedt efter nogen Tids Forlob, smittet

som han var bleven afden frivole Tone, der havde
traengt sig ind under Krigen. Efter at han om-
kring 1806 havde bosat sig i Christiansfeld, hvor
ban kom i Arbejde hos en Lakerer, blev han atter

optaget i Bredremenigheden, virkede derpaa
som Laerer paa et Par Steder i Slesvig i en
Raekke af Aar, indtil han 1816 blev betroet
Stillingen som Laerer ved Brodremenighedens
Gutteskole i Fulneck i England, efter at have
underkastet sig Eksamination af Superinten-
dent Adler. Fra 1820 til 1834 virkede han som
Forstander for Bredresocietetet i Kristiania,

hvor han navnlig ved sit Missionsblad ikke
lidet bidrog til en begyndende Udjaevning af
Kleften mellem Herrnhuterne og Haugianerne.
Under Opholdet i Norges Hovedstad udgav han
desuden blandt flere mindre og storre Skrifter,

en Samling af Psalmer og aandelige Sange, be-
titlct >Harpen<, der indeholder dels Bearbejd-
elser, dels originale gudelige Kvad. Blandt disse
ber saerlig nsvnes den populaere Psalme »Hvor
salig er den lille Flokc, der laengst vil bevare
Mindet om ham baade i Danmark og i Norge.
N. J. H. skildres af Pastor W. A. Wexels som »en
Mand med et opvakt Hoved, adskillige Kund-
skaber og varm Felelse for Guds Riges Anlig-
gende«. Han led altid under et svagt Helbred
som Felge af, at hans Fader paa uvittig Maade
havde overanstrengt ham i hans Barndom. I

Kristiania levede han i yderst beskedne Kaar,
idet han, efter hvad gamle Folk har fortalt

naervaerende Forf., for deu viesentligste Del var
henvist til at skafle sig Livsophold ved at fa-

brikere Lak. Efter at H. var bleven tilbage-

kaldt fra Kristiania, virkede han som dansk
Eftermiddagspraest i Christiansfeld, paa samme
Tid som han udstrakte sin Virksomhed over
hele Nordslesvig. Efter laengere Tids Svageiig-
hed dede han 25. Maj 1845. A. C.B. — 4)Otaf
Andreas H., Priest, f. i Bergen 26. Juli 1845,
Student 1866 fra Molde Skole, cand. theol. 1872.
Han blev 1878 Spr. til Tyrfjorden og 1884 resid.

Kap. til Rakkestad, hvorfra han 1896 forflyt-

tedes til Hurum som Spr. Efter at han i for-

skellige Blade og Tidsskrifter havde leveret et
temmelig betydeligt Antal Artikler, viesentlig

af sestetisk og tildels politisk Indhold, hvori
meget frisindede Anskuelser kommer for Dagen,
har han i det sidste Deccnnium for det meste
arbejdet i kirkelig Retning. Det har vaeret hans
Opgave, at bringe Menigheden til Forstaaelse af
Begrcbet >personlig Krdm.< og at hjcelpe den til

at se de bibelske Skrifter i historisk Lys. Hans
Virksomhed maatte her i mange Stykker blive
nedbrydende og komme i Strid med foregaaende
Tiders Opfatning, men flere af hans Beger reber
under den lette Form dyb Taenkning og megen
Laesning. D. T. — 5) Peder H., teol. Prof., f.

paa Gaarden Mourn ved Frederiksstad 6. Juni
1706, studerede i Kbhvn, hvor han blev knyttet
til Familien Hielmstierne. 1732 blev han Ma-
gister, og derpaa holdt han teol. og fllos. Fore-
laesninger. 1735 blev han Provst paa Kom-
munitetet, 1738 Prof, ekstr. i Teol. og Filos.

og 1746 Prof. ord. i Teol. Han dede 4. Juni
1777. P. H. var i uej Grad ortodoks, og hans
kedelige og terre Forelaesninger havde ingen
Tillokkelse. >Man skal here mans Collegia, saa
kunde man nok selv hjselpe dem til Stipendiai,

skal han have sagt. Han modsatte sig Balles

Kreation til Dr. theol. 1774, fordi Balle havde
fornaermet ham uden at ville give ham Oprejs-
ning, hvorfor Balle efter H.'s Mening >levede

ivitterligSynd«. Fr. N. — 6)PetrusH., f. i Ul-

29*
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linger i Angermanland 1. Jul! 1634, Student i

Greifswald 1651, tog senere fllos. Eksamen i

Upsala, men erhvervede sig aldrig M agister-

graden, studerede ved udenlandske Universi-

teter, bl. a. i Jena, hvor ban 1664 udgav et

Skrlft om den muhammedanske Religion, blev

s. A. Docent t Upsala og kort efter Adjunkt.
Ved Lunds Universitets Oprettelse blev H. kaldet

til at vtere dets ferste Professor i esterlandske

Sprog; i Aarene 1671—74 var han tillige ekstra-

ordinser Prof, i det teol. Fakultet og fra 1674
ordineer teol. Prof. Da de danske ntermede
sig 1676, forlod H. Skaane og blev s. A. ekstra-

ord. Prof, ved Upsalas teol. Fakultet og 1679

ordineer Prof, sammesteds; dade 1688. 0. A. —
7) Samuel H. (Carlsson), Henrik Schartaus

>Orest i Christo« (som P. G. Ahnfelt betegnende
kalder ham), f. 16. Marts 1743 i Malma, hvor
Faderen var Rector scholse, Priest 1768, Spr.

1773 I Norra Svalofs Pastorat, som han 01-

traadte 1775, flk Provstetitel 1803. I sine forste

Pnesteaar var han en i Selskabslivet skattet

Verdensmand. I Anledning af et Spegeri, hvor-

ved han vilde sknemme en gammel from Pa-
storsadjunkt ved Navn Kare, ytrede denne:
> Markets Barn eve Markets Gerninger*. Fra
den Stund var det forbi med hans aandelige

Sevn. Gennem en dyb Omvendelse — ferst

efter 2 a 3 Aar, siger han, kunde han gribc

Naadens Forjarttelser — blev han en af disse

med Sjaslesorgens Naadegave srerlig udrustede
Pnester, hvis Gerning lever i Velsignelse paa
en ganske enestaaende Maade. Fra Paasketiden

1785 var det, at H. ifelge Schartaus Forsikring

for Alvor begyndte at anvende 1 sin Herres
Tjeneste de store Naadegaver, som vare ham
givne. 1788 sluttedes det aldrig forstyrrede

Venskab mellem disse to Msend. Ligesom Schar
tan var ogsaa H. en Tid bleven besvseret af

det herrnhutiske >Krdmsmerke<, som paa den
Tid af mange opfattedes som >fuldt Lys<, men
blev siden en af dets Modstandere, samtidig

med at han bekender, at han stedse havde
>sine aandelige 0jne ftestede paa Jesus den
korsfaestede, som er vorden Herrens Kristc, og

at han >i Aanden laa ved Frelserens saarede

Fodder med Banner om Faderens Korklaring

gennem Aanden<. H. blev tillige med Dr. theol.

C. Kullberg i V. Karup en Raadgiver for

mange kr. sindede Mennesker i Goteborg,

som udtraadte af Bredremenigheden. Ligesom
Schartau en Mester i kateketisk Metode var

han i sine Prwdikener langt mindre skematl-
serende end denne. Schartaus direkte Anvend-
else af Blndenaglen i Skriftemaal brugte han
ikke. H. dade paa et Besag hos en Svoger i

Knastorps Praestegaard ved Lund 4. Aug. 1808.

Han, der, som han siger, >icke blifvit af Hen-en
framdragen i kanslovagenc, flk dog Lov til at

»inter jubila mori<. Efter hans Dad er ud-
givne: >Bref till en andeligen bekymrad men-
niska<, trykt 1845 efter Forf.s Manuskript (an-

vendtes laenge i Lund ved Undervisningen af

Pnestekandidater som Monster for Sjselesorg),

og blandt Tillseggene til Schartaus Undervis-
ning i Kristendomskundskab for Born: >Prosten
Sam. Holms kannetecken pa sakre, uppvackte
och omvande syndare< (Blografl af C. W. Skar-

stedt i Bidrag til Lunds Stifts Herdaminne,
udg. af et Selskab, Lund, 1846). O. A.

Holmboe, Christopher Andreas, Prof, f. i

Vang (Valders) 19. Marts 1796, blev Student
1814 og teol. Kandidat med Udmajrkelse 1818.

Han havde allerede som Student lagt sig efter

de esterlandske Sprog, blev 1819 Alumnus ved
det filologiske Seminarium og Amanuensis,
senere Sekretser ved Universitetsbiblioteket.

Han studerede 1821—22 i Paris og blev ved
Hjemkomsten 1822 Lektor og 1825 Prof, i

esterl. Sprog. Fra 1830 var han Medbestyrer af

Universitetets Mentsamling og har som saadan
udgivet Vaerker, der har blivende Vrerd. Han
fejrede 1872 sit 50 Aars Jubilteum, tog Afsked
10. Juni 1876 og dade 2. April 1882. H. var
en herd og meget fllttig Mand, og han havde
Forijeneste ved at indfare begyndende Viden-
skabsdyrkere i den sammeniignende Sprog-
videnskab. Han skrev en Mcengde sterre og
mindre Afhandlinger af lingvistisk og arkteo-

logisk Indhold, der uden at frembsere naevne-
veerdige Resultater indeholder adskillige tvivl-

somme Hypoteser. Ved sine popultere Arbejder
(Bibelsk Geografi 1828, do. Realordbog 1868)
har han indlagt sig Fortjeneste af Menigheden
og ikke mindre ved sin Deltagelse i Arbejdet
paa den nye Bibeloversaettelse. Han var den
eneste af Revisionskomiteens Medlemmer, der
deltog i Arbejdet den hele Tid 1842—69. Han
blev iEresdoktor 1 Upsala 1857 og var Medlem
af mange Iterde Selskaber. D. T.

Holme Kloster (Insula Del a: Guds 0) 1

Sailing Herred, 10 Km. N.0. for Faaborg, Ci-

stercienserkloster af Citeaux-Linien, grundlagdes
o. 1172 for Munke fra Herresvad Kloster 1 Skaane.
Stifteren er ukendt. Det var oprindelig bygget
paa en Holm i Narrese, men brsendte 1243 «g
blev derefter flyttet bort fra Soen og opfort

paa en fastere Grund 1247, men beholdt sit

gamle Navn. Under Rigets Oplasning efter Erik
Menveds Dad beskyttedes det af Hertugen af

Senderjyllaad, der ligesom Grev Gert nsevnes
blandt dets Velgarere. Klostret, hvis Hist, er
lidet kendt, havde et stort Jordcgods, som ud-
gjorde et eget Birk. 1538, farend Munkene
endnu havde forladt Klostret, blev det ind-

draget under Kronen. 1568 blev det solgt til

H. Rantzau til Bredenburg, og deraf oprettedes
Stamhuset Rantzausholm. Da det 1661 var
faldet tilbage til Kronen, blev det bortbyttet

til Manderup Brahes Enke, Fru Birgitte Trolle,

som 1672 af det og flere andre Godser opret-

tede Baronlet Brahetrolleborg for en Linie af

Slsegten Trolle. Efter at denne var udded,
blev Baronlet 1722 forlenet til Grev Chr. D.

Reventlow, hvis Slasgt endnu besldder det
Klosterkirken, der var indviet til St Nikolaj,

har siden Midten af det 16. Aarh. vasret Sogne-
kirke for Brahetrolleborg Sogn. Den skal i sin

Tid have vsret en af vore smukkeste Kloster-

kirker, men staar nu som et sergeligt Vidnes-
byrd om, hvorledes en monumental Bygning
er bleven mishandlet ved smaglese Omdan-
nelser. Levninger af Klosterbygningen Andes
endnu i Herressdets vestre og sandre Flaj

(Daugaard, Klosterhistorie 314 f. ; Rasmussen
Sekilde, Minder om Brahetrolleborg og Omegn;
Aarb. for nord. Oldkyndlghed 1887, 73f.). S.M.G.

Holofernes, den i Judits Rog (2, 4 f. osv.) om-
talte fjendtlige Feltherre, der myrdedes af Jndit

foran Betulia (Betylua). At Kongen, i hvis
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Tjeneste ban stod, kaldes Nebukadnesar, er
naturligvis en stserk Anakroni5me, men H.'s

Person svsever ikke derfor i Luften. De nyere
Historikere henfare H.s Navn og Baggrunden
i Jndits Bog til Perserkongen Artaxerxes III.s

Tid (358—38 f. Kr.), da en persisk Hser under
Anfersel af Orofernes eller Olofernes, Broder
til Statholderen af Kappadokien, tugtede Jo-

derne, der sammen med Fanikerne havde for-

segt et Oprar. Navnet forekommer ogsaa senere

om en kappadokisk Fyrste. Formen >H.< er fra

Vulgata, i LXX er Navnet >01ofernes<, medens
Menter og Indskrifter have >Orofernes<. L.G
Holon. 1. Prsestestad i Jnda (Josva 15, 61.

21, 16), vel det samme som Hilen i 1 Kran.

6, 43 [58]. Maa sages i Bjergegnene vestlig for

Hebron, er muligvis Ruinerne 'Arak-bala i Nser-

heden af Eleutheropolis. — 2. By i Moab (Jer.

48, 21). L. G.

Hoist 1) Christian H., Pnest, f. i Rokens
Prsestegaard 14. April 1743, dimitteret af Fa-

deren, Spr. Ponl Hoist, 1760, flk Attestats 1766,

blev 19. Novbr. 1772 sin Fader adjungeret med
Succession. Efter Faderens Dad 1775 tiltraadte

ban Kaldet, blev 1822 Provst i Drammens
Provsti og boldt samme Aar Jubilteum. Da
han 13. Nov. 1824 dede, bavde bans Fader og
ban indehaft Rokens Prsestckald i 99 Aar. Han
flk af Kongen Medaljen for Borgerdaad og var
bekendt som en udmaerket dygtig, kraftfuld og
vaerdig Pnest. En llden Bog, han 1799 udgav,

barer den besynderlige Titel: >Lys i Market
om den bekjendte Hexeproces paa Modum*.
Den bar imidlertid intet med Hekseri at bestille,

men handler knn om en vidtlaftig Aastedsag,

hvori H. var beskikket til Dommer. Som Sagn-

flgnr (>HeIt til at mane Fanden<) vil ban leve

ved Asbjernsens Eventyr. D. T. — 2) Peter
Nikolaj H., Pnest, blev fedt i Kbhvn 1699.

Hans Fader var Grynmaaler ved Proviantgaarden

og en velstaaende Mand; efter hans Dad ind-

gik Moderen (1718) JEgteskab med Professor

Hans Gram, men dede faa Maaneder efter Bryl-

luppet. 1717 blev han Student fra Frederiks-

borg; 1723 teol. Kand. Han var altid tung-

sindig og led af stserke religiose Anfsegtelser.

1730 skaffede Gram bam Kapellaniet ved Tri-

nitatis Kirke i Kbhvn. Aaret efter kom Zin-

zendorf til Kbhvn og fremkaldte staerkt Rare
i pietistisk-berrnhutisk Retning. H. var en af
de Proester, der blev revet starkest med i Be-

vsgelsen; han var tillige meget paavirket af

Vaisenbuspnesten Ewald (1, 830); ligesom denne
saa ban i den brugellge Form af Skriftemaalet

en Vederstyggelighed og praedikede derimod i

de sterkeste Udtryk; hans Samvittighed forbad
ham at fungere ved denne kirkelige Handling.
Regeringen tog i Begyndelsen meget mildt paa
ham og tilled, at der maatte anssettes en Kap.
bos bam, som kunde sidde i Skriftestolen for

ham. Men Uroen i hans Indre stilledes ikke

derved ; han lod sig fere videre og videre ud
i vilde sekteriske Meninger med Had til Stats-

kirken og dens Sakramentforvaitning. 1734
stilledes han for Provsteret, der demte ham
fra Kald og Kjole, for at han derefter skulde
overleveres til verdslig Ovrighed. Kongen for-

andrede den sidste Del af Dommen til Lands-
forvisning. Han drog til Tyskland, hvor ban
mest opboldt sig i Budingen, et Arnested for

bin Tids Separatisme. Aarene bragte lidt efter

lidt Ro over bam, og han kom selv til den
Erkendelse, at han vel havde handlet i Nid-
kaerhed, men ikke med Forstand. Han flk 1748
Lov til at vende tilbage til Faedrelandet og bo-
satte sig i Ribe, hvor han i al Stilhed holdt
Skole og dede 1774. — Naar Pseudonymen
Theodoras 1884 som >et Jubilaeumsskrift< (150
Aar efter H.s Domfeldelse) udgav en Monografi
over ham og kaldte ham >det 18. Aarh.s S.

Kierkegaard', ligger der en stor Overdrivelse
og Misvisning i denne Sammenstilling ; thi der
var meget lidt originalt hos H., og han stod ingen-
lunde som den enkelte. Hans Sandhedskserlig-
hed og Mod til at ofre sin Stilling og Velfserd

for sin Overbevisning maa roses hos ham. A. J.

Holste, Lucas, se Holstenius.

Holstein, Frederlk Adolf, Lensgreve, blev
fedt 18. Okt. 1784 paa et af Faderens, Grev
Heinrich H.s holstenske Godser. Allerede i sit

12. Aar blev han ved Faderens Dad Besidder
af Grevskabet Holsteinborg. Han studerede i

Kiel og G6ttingen; kom 1807 til Kbhvns Uni-
versitet, hvor ban Aaret efter underkastede
sig juridisk Eksamen. Staerkt optaget af det
18. Aarh.s filantropiske Ideer begyndte han nu
paa sit Gods en stor og frugtbar Virksomhed.
Alt, hvad der herte til Menneskevel, Almuens
Oplysning og Frigerelse for trykkende Baand,
segte ban at fremme; men bvad der User for-

undrede Samtiden, var Grevens Religiesitet og
kirkelige Virksomhed. Ved at udeve Kaldsret
segte han at faa troende, >opvaktec Prtester

paa Grevskabet; men af Partivaesen var han
en Modstander. Han yndede ikke de store,

gudelige Forsamllnger, hvor staerkt han end
vilde haevde deres Lovlighed. For Missionen
flk ban 1827 oprettet en Hjaelpeforening paa
Godset ; og ved Pastor B. F. Ronnes Dad 1833
blev han det danske Missionsselskabs President.

Han foranstaltede fra 1834 Udgivelsen af >Da risk

Missionsblad<, hvori han selv skrev flere Ar-
tikler. Der var naeppe nogen Gren af det, der
nu narvnes Indre Mission, som Grev H. ikke
ivrede for; her skal kun naevnes Anstalten
>Holsteinsminde<, som har vaeret et godt og
frelsende Hjem for mere end 1000 Bern i de
forlebne Aar, og som med Rette bserer Navn
efter denne sin ferste Stifter. Han dede 21.

MaJ 1836, kun 51 Aar gammel. I sin tedle

Hustru Vilhelmine Julie, fadt Komtesse Re-
ventlow (d. 1868 i 81. Aar) bavde han i al sin

Gerning en forstaaende Medhjaelp. >En troere

Mlssionsveninde end hende bar Danmark naeppe
haft<, skrev Dr. Kalkar efter bendes Dad
(Biografl af J. A. L. Holm, 1844). A. J.

Holsten, Karl Christian Johann, tyskTeolog,

f. i Gustrow 1 Mecklenburg 31. Marts 1825,

studerede i Leipzig, Berlin og Rostock, blev
1852 Laerer ved Rostocks Gymnasium, 1870
Prof. extr. og 1871 Prof. ord. i Bern, 1876
Prof, i Heidelberg. D. 1897. Bl. hans Skrifter

maa maerkes: >Zum Evang. des Paulus und
des Petrus« (1868), der bragte de liberale >Re-
formere< i Schweiz til at indkalde ham som
teol. Prof.; >Das Evang. des Paulus* (I— II,

1880 og 98); >Ueber Ursprung und Wesen der
Religion' (1886, i »Protest. K.zeit* Nr. 31—32
og Saertryk) og Prorektoratstalen : »Ist die Theol.
Wissenschaft?c (Heidelb. 1887).
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454 Holstenius — Homiletik.

Holstenins, Lucas, Konvertit, f. i Hamburg
1596, studerede forst Medicin i Leiden, derpaa
Filologi under Heinsius, Vossius og Peter Scriver,

i mert Forhold til Hugo Grotius. Fra Holland
kom han til England og Frankrig. I Paris blev
han Bibliotekar hos Parlamentsprasidenten,
Henri des Mesmes, og gik over til Romerk.
Kort efter kaldte Kard. Barberini ham fra

Paris til Rom og gjorde ham til sin SeUrefccer.

Urban VIII udnaevnte H. til apostolsk Proto-

notar og Kannik ved Peterskirken, Innocents X
gjorde ham til Bibliotekar ved det vatik. Bi-

bliotek; under Alexander VII blev han Kon-
sultor ved Index-Kongregationen. Han var
virksom ved Landgrev Frederik af Hessen-
Darmstadts Overgang til Romerk. (1637), lige-

saa ved Dronning Kristinas (i Innsbruck 1655).

Han dode 2. Fcbr. 1661. H. har forfattet en
Maengde Skrifter og Isrde Afhandlinger og
navnlig gjort sig fortjent ved Udg. af Munke-
Regelerne (Codex Regularum monast. et canonic.

I— III, Rom 1662; I—VI, Augsb. 1759 i udvidet
Skikkelse), ved Forarbejder til en Udg. af Li-

ber pontipcalis (benyttede af Schelstrate og
andre) og af Liber diurnns Rom. Ponlif., som
han opdagede Manuskriptet til i Cistercienser-

bibl. ved S. Croce in Gerusalemme i Rom. En
Samling af hans Breve, som J. F. Boissonade
udgav (Paris 1817), indeholder Bidrag til det
17. Aarh.s litersere Historic (Rass, Convcrtiten
V, 186 f.).

Holtzmann. 1) Karl Julias H., badensisk
Prajlat, f. i Karlsruhe 1804, var 1847—61 >Stadt-

pfarrer« og Lserer ved Pnesteseminariet i Hei-

delberg, derpaa Preelat i Karlsruhe og Medlera
af det evang. Ovcrkirkeraad ; dod i Karlsruhe
1877. Han tog ivrig Del i Arbejdet for den baden-
siske K.forfatning. — 2) Heinrich Julius H„ tysk
Teolog, Son af ovenfor nsevnte, f. i Karlsruhe 17.

Maj 1832, studerede i Heidelberg og Berlin, var
1854—57 Praest i Baden, blev 1858 Privatdocent
i Heidelberg, 1861 ekstraord. Prof., 1865 ord.

Prof, der og 1874 Prof, i Strassburg. Bl. hans
Skr. maa meerkes: >Kanon u. Tradition' (1859);

>Kritik der Epheser- und Kolosserbriefe* (1872);

>Die Pastoralbriefe* (1880); *H\st. krit. Ein-
leitung in das N. T.« (1885); >Die Synoptiker<

(1901). Han har fortsat og afsluttet Bunsens »Bi-

belwerk<, udgav sammen med Zdpflel >Lexi-

kon f. Theol. und K.«, og sammen med sin

Svigerfader, G. Weber, >Gesch. des Volks Israels

und die Entstehung des Chrthumsc (I— II, 1867).

H., der var et ivrigt Medlem af den liberate

>Protestantforening< (se d. Art.), har ogsaa ud-

givet de sidste Bind af den andeu Udg. af R.

Rothes >Ethik<.
Homberger-Kirkeordning, se Homberger-Sy-

noden.
Homberger-Renitenter kaldes nogle hessiske

Menighedcr, som efter at Hessen-Kassel 1866
var bleven preussisk, af koofessionelle Hensyn
dannede luth. Frimenigheder. H.-R.ne, der le-

dedes af Metropoliten Hofmann, ere 1889 traadt

i K.~ og Nadverfeellesskab med Gammel-Luther-
anerne i Breslau (S. 166).

Homberger-Synoden blev i Landgrev Filip

af Hessens Noervaerelse aabnet 21. Okt. 1526
af Kansleren Joh. Feige. Frans Lambert fra

Avignon havde til Dreftelse af Mellemvarendet
mellem den gl. og den nye Krdmsopfattelse frem-

sat 158 Paradoxa eller Saetninger (H. v. der
Hardt, Hist. lit. Ref. Frkfurt 1717 V, 98), som
han begrundede ud af den hi. Skrift i en lang
Tale. Derpaa fik Adam Kraflt fra Fulda Ordet
for at overssette og yderligere stette Lamberts
Ssetninger, og efter ham talte Fransiskaner-
guardianen Nikolaj Ferber fra Marburg imod
dem. 22. Okt. endte Synoden, da kun Ferber
meldte sig med Modsigelse. Men 23. Okt., alt-

saa efter Synodens Slutn., optraadte Joh. Sperber
fra Waldau ved Kassel med et Forsvar for Paa-
kaldelsen af Maria. Han blev dog snart bragt
til Tavshed. —

H.-S. udstedte den saakaldte Homberger-
Kirkeordning (Richter, Die evang. K.ord.
des 16. Jahrh.'s, Weimar, 1856, I, 56 £), der
indeholdt Udkast til en mrerkelig demokratisk
Forfatning for K. (Reformatio eccletiarum Has-
sia>), som dog efter Luthers Raad end ikke
blev trykt, fordi Luther fandt det for dristigt

at prove paa at fore >en Hob Love med saa
mregtige Ord« ud i Livet. uden at Jordbunden
for dem var ganske andcrledes forberedt (de
Wette, Luthers Briefe VI, 80 f.; Tekstforbe-
dringer hos Enders, Luthers Briefwechsel VI, 9).

Hovedkilden til den hombergske K.ordn. var
Luthers > Deutsche Messe< og Udtalelserne d£r
om »en tredje Form* for Gudstjenesten ; andre
Kilder vare de bohmiskc Bredres Ordninger
og maaske ogsaa Ordninger i Strassburg og
Metz (K. Rieker, Die rechtl. Stellung der evang.
K. Deutschlands in ihrer geschichtl. Entw. bis

zur Gegenwart, Leipz. 1893, 75 f.; I. Friedricb,

Luther und die K.verf. der Ref. eccles. Hassie
von 1526, Darmstadt 1894).

Homburg, Ernst Christoph, f. i Mihla ved
Eisenach 1605, levede som Aktuar og Rets-

konsulent i Naumburg, hvor han dode 2. Juni
1681. Han var, under Navnet >den kyske«,
Medlem af det saakaldte frugtbringende Selskab.

H. skrev 2 Bd. >geistl. Liederc (1659), blandt
hvilke den bedst kendte vel er den af Fr.

Rostgaard paa Dsk oversatte: >Jesus er mit
Liv i Livet (Psbog for K. og Hjem Nr. 212).

Homiletik. Ved H., som er en af den prak-
tiske Teol.s Discipliner, forstaas Lteren om Guds
Ords Forkyndelse i Menighedens Forsamliog
ved dem, som ere beskikkede til Pnesteger-
ningen. I Krdm. er Ordet det eneste direkte

Middel, hvorved Mennesker kunne vindes for

Guds Rige. > Uden Ordet due Ceremonierne ikke,

ja, de gore kun Skade< (Luther). Derfor skal

H. vejlede Prassterne med Hensyn til deres

Opgave som Ordets Tjenere og give dem An-
visning til den bedst mulige Losning af denne
Opgave.
Navnet kommer af ifukCa, Samveren, Om-

gang og den deraf folgende fortrolige Samtale
(f. E. Lk. 24, 14—15, Ap. G. 20, 11). I Old-
kirken betegnede Homili den praktiske Slut-

ningsformaning, som ved de troendes Sararaen-

komster knyttedes til og afsluttede den Sam-
tale, der fulgte efter Oplresningen af et Skrift-

stykke. I Tidens Lob blev denne Formaning
til en udarbcjdet Tale, der holdtes af dem,
som stod i Embedet. Derved kom ofukia, Me-
nighedspradikenen til at danne en ModsaHning
til xqQvyfitt, Missionspradikenen. — Man har
segt at indfere andre Navne. Sickel har ud-
givet et >Grundriss der Halieutikc (Mk. 1, 17);
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Homiletik. 455

men Kunsten at fange Mennesker peger dog
paa det anfarte Sted naermest hen paa Kirkens
Grundkeggelsestid. Stier foreslaar >Keryktik<

;

men ved xfovyfia maa der sserlig tamkes
paa Forkyndelsen for Hedningene. Endelig er

Christlieb meat tilbojelig til at bruge >Mar-
tyretik« ; men et Vidnesbyrd kan jo aflsgges

af ethvert troende Menneske. Ved disse Navne
savner man dette specielle, at der skal handles
am en Tale for Menigheden ved et af dens
Organer. Selvfolgelig maatte Missionsprsedik-

encn v«re det ferste, da Menigheden skulde
grundes (Mk. 1, 38; Lk. 4, 43; Mt. 28, 19);

men for denne Art af Forkyndelse lader der
sig nseppe give nogen Teori. Denne Pnediken,
som begynder paa bar Bund og bringer Bud
om noget helt nyt, maa imidlertid cfterfelges

af Menighedsprsdikenen (Hebr. 10, 24—25;
Kol. 3, 16). Selv om der i denne sidste maa
findes et missionerende Moment, da der jo

-stundum tales til uomvendte Mennesker, faar

den dog sin ejendommelige Karakter, ved at

den henvender sig til en Menighed o: saadanne,
i hvis Liv Daaben er en Forudstetning. Og
Menighedspnedikenen staar ikke som noget
lesrevet for sig selv, men den er et Led af et

sterre Hele. Derfor gaar H.n for saa vidt Side

om Side med LHurgiken, som den er Teorien

om Hovedstykket i den evang. Kultus.

Enhver Praksis, som er almindelig aner-

kendt, maa jo have sin Teori. Og nu er ganske
-vist en Pnediken noget mere og andet end en
Tale; den er en Forkyndelse, der indeholder
en Bekendelse og et Vidnesbyrd. Men da den
ikke desto mindre er en Tale, som holdes af

Mennesker, der have udarbejdet Pnedikenen,
liar den en menneskelig Side. Derfor kan der
gives Anvisninger og Regler, som maa indeves
og folges, for at den kan blive saa fuldkommen
som mulig. I den hi. Skrift Andes der ingen
direkte Anvisuing til Udarbejdelsen af Kultus-

pnedikenen; og i de ssrlige Naadegavers Tid
var dette heller ikke fornedent. Men senere

blev det anderledes. Herrens og Apostlenes
Taler, af hvilke mange tilmed kun ere gen-

givne for os i de store Hovedtroek, kunne jo
ikke efterlignes eller efterdannes. Derfor tnenger
den, der skal gaa ind til Forkyndelsens Ger-
ning, til Vejledning og Belsring.
Ganske vist har man villet anvende Jesu

Lofte i Mtt. 10, 19 som et Argument for, at

en Prediketeori var unyttig og forkastelig, men
hvor meget vi end stole og bor stole paa Guds
Aands Bistand, er der dog aldrig sagt, at vi

faa den Hellig-Aand til Erstatning for de Midler,

-som vi selv ere i Stand til at bruge. Det maa
heller ikke overses, at der ikke i de nsevnte

Ord er givet en aim. Forjiettelse. Ikke blot

er det Apostle, til hvem Ordene henvendes,
men Jesus taler desuden med sserligt Henblik
paa det Forsvar, disse skulde fore, naar de
stod som anklagede (Lk. 12, 11). Og endelig

forbyder Herren naturHgvis Ikke sine Disciple

at forberede sig paa deres Forsvar, saa godt
de formaa ; han forbyder dem derimod at gore
sig unyttige Bekymringer. — For at paavise
H.ns Forkastelighed, har man indvendt, at naar
der tales om >den Kunst at preedike<, stemmer
dette kun lidet med Ordet om, at Evangeliet
skal predikes for de fattlge. Man forveksler

imidlertid her Kunst med Kunstlethed. Kunst
kommer af at kunne. Men uden Fordannelse,
Hjielpcmidler og Udvikling opnaar man ikke
at kunne. For enhver Gerning gives der store

Hovedregler, som maa kendes og anvendes i

det enkelte Tilfielde. At Udbyttet bliver sterst,

hvor der findes Talent, siger sig selv, men
Formaalet er ikke at opdrage en Rcekke store

Talere, men at udvikle dygtige Prester, som
kunne tjene i Menigheden. Om vi end ganske
kunne slutte os til Schellings Udtalelse: >Det
gaar med >det dybe< ligesom med dets til-

syneladende Modsstning >det hoje<, indklredes

det i de ligefremmeste Ord, der ogsaa ere for-

staaelige for Arbejdsnuend og Haandvserksfolk,
saa gar det langt storre Virkning<, da maa det
dog ikke glemmes, at dette at kunne tale med
Folkets forstaaelige Sprog er ikke noget med-
fedt. Det er en Kunst at udtrykkc, hvad man
trenker og foler i ganske jcevne Ord, men Teorien
skal netop hjeelpe os til at kende de Love,
som her maa folges.

Da Menighedspnedikenen dels er en Kultus-
akt og dels en Taleakt, er der et dobbelt Mo-
ment, hvortil der maa tages Hensyn i H. Dette
sidste, at Pnedikenen er en Taleakt, har til

langt ind i det 19. Aarh. udgjort Hovedind-
holdet af de homilet. Anvisninger. Vistnok
htevede der sig af og til Stemmer imod Reto-
rikens Indflydelse paa Pnedikenen (f. E. Spener).

Man glemte, at Pnedikenen maa bteres frem
af en troende Personlighcd, at den forudssetter

en kr. Menighed og Kultus, og at den har sin

Rod i Skr.s Ord og ikke i Retoriken. Det er
rigtigt, naar Theremin bsevder, at Veltalenhed
er en Dyd, en Tanke, som forovrigt stammer
fra Quintilian. Det vil sige, Veltalenheden er

en Faerdighed i at virke efter etiske Grund-
ssetninger. Men Veltalenhed er ikke blot en
Dyd. >Man taler for at blive forstaaet, og der-
som man ikke vil blive det eller haaber at

blive det, er det simplere at tie stille< (Vinet).

Derfor bor Pnedikanten ikke vsere ligegyldig

med Hensyn til sin Prsedikens Form. Form er
Klarhed, og de Midler, der kunne hjselpe til

Klarhed, bor kendes og bruges. Som en Tale
er Pnedikenen undergivet Talens Love, og
Teorien om Pnedikekunsten maa have mange
Grundsaetninger failles med den aim. Talekunst;
men Hovedvtegten maa lcegges paa noget belt

andet.

Da Skriften er den Kilde, hvoraf Pnedikenen
skal ese, maa H.en forst stille Forkyndelsen i

det rette Forhold til Guds Ord. Den maa om-
handle Stoffet, som findes i det gamle og ny
Test., i Evangelierne og Brevene. Den maa
drefte Principsporgsmaalene om frie eller faste

Tekster og paavise Forskellen mellem Udlaeg-

gelse og Anvendelse af en Tekst. Den maa
sffittc de dogmatiske og etiske Pnedikener i

den rette, indbyrdes Forbindelse og undersege
Grcenserne for det berettigede i den symbolske og
allegoriske Udlseggelse o. s. fr. — Da Praedikenen

er en Kultushandling, maa den derntest stilles

i Forhold til Menigheden og K.s Liv. Her-
under maa dens konfessionelle Karakter ud-

vikles, og Kirkeaarets Betydning for Forkynd-
elsen paavises. — Saa maa Pnedikenen ses 1

Lyset af Prsestens Personlighed, bans
Trosliv og Erfaringer, hans Kald og Gaver, hans
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456 Homiletik — Homousianere.

Studium, BenogLevnet. — Endeligmaa Pras-

dikeuens Form som Tale og Foredrag be-

handles. Der maa gives Anvisning til, hvor-

ledes den enkelte Praediken kommer i Stand,

og herunder udvikles de forskellige Metoder,

den analytiske og syntetiske, Fremgangsmaaden
ved at disponere, leddele Stoftet og fastsjette

Temaet; tilsidst behandles, hvad der vedrerer

Praedikenens Indledning og Slutning samt selve

det homilet. Foredrag.
I den gl. K. Andes der spredte homiletiske

Udtalelser hos Origenes, Cyprian o. fl. I 5.

Bog af Tugl Ufttaaivtji (om Praestetjenesten)

naevner Krysostomos, men uden systematisk

Orden forskellige homilet. Krav, som maa stilles

til Pnesten. Den farste, egentlige Paavisning af

Praedikenens Opgave i Modssetning til den an-

tike Retorik Andes i Augustins de doctrina Chri-

stiana 4. Bog (Brudstykker af denne ere overs,

i M. Hammerich, Fremstillingens Kunst,

Kbhvn 1881, 29 f.). I det 16. og 17. Aarh. ud-
dannedes H. til en fuldsttendig Videnskab,
veesentlig paa Grundlag af den gl. Retorik,

saaledes i Arbejder af Erasmus, Rcuchlin og
Melanchthon. Men hejt over disse staar An-
dreas Gerhard Hyperius, Prof, i Marburg, d.

1564, hvis store Betydning for den homilet.

Videnskab saerlig er paavist i Steinmeyers in-

teressante Skrift >Die Topik ira Dienste d.

Predigt< 1874. Hyperius's H. er udg. paa Tysk
af E. C. Achelis og E. Sachsse (»A. H.s H. und
Katecbetlk<, Berlin 1901). — Under Pietismens
Paavirkning frigjorde H. sig mere og mere fra

Afhsugigheden af Ketoriken, men kun for at

Oplysningstiden senere igen skulde sjettc sit

Praeg paa Behandlingen. Ved Harms og Schleier-

macher fortes Praedikenens Indhold tilbage til

den bibelske Grand, og nu udkom der en
Maeugde dygtige Arbejder, dels som Afsnit i

de praktiske Teologier af Th. Harnack, van
Oosterzee (overs, paa dansk), W. Otto, v. Zez-
schwitz (i ZSchlers Handbuch), Krauss, Achelis

og H. Heering (ikke afsluttet), dels i selvstaradig

Behandling af Palmer, Christlieb, Krauss, Vinet,

Stockmeyer, Steinmeyer, Bassermann (Hand-
buch d. geistl. Beredsamkeit), O. Quensel (Up-
sala 1901). Ogsaa i Spurgeons: Praesten bjemme
og i Kirken, Kbhvn 1881, Andes der gode ho-
miletiske Bemaerkninger. Af den nyere eng.

Literatur maa isaer mterkes: Biskop W. Bryd
Carpenter, Lectures on Preaching (London 1895);

af den nyere amerik.: H. W. Beecher, Yale-
Lectures on Preaching (I—HI, New York; delvis

overs, paa Tysk) og Phillips Brooks, Lectures
on Preaching (New York 1898). J. P.

Homili, se Homiletik og Praediken.

Homlliarium (homUiarius liber) kaldtes i

Middelalderen en Praedikensamling, hvad enten
denne skyldtes en eller flere Forf., var be-
regnet paa Klerikere i Koret eller paa Laegfolk.

Det mest bekendte H. skyldtes Paulus Diaconus,
som affattede det efter Karl d. st.'s 0nske.
Dette H. har faaet Betydning baade for den
rom.-kat. Farebog (S. 11) og for Luthers Hus-
postil (F. Wiegand, Das H. Karl d. gr. auf seine
ursprungl. Gestalt hin untersucht, Leipz. 1897).

Homilier, de psevdo-klementinske, sePsevdo-
Klementinerne.

Homoier. Navnet stammer fra den arianske
Strids Tid og betegner en Flej af Arianerne.

KejserConstantius stettede Arianerne, men netop
dette fremkaldte en Spaltning indenfor Partiet.

Nogle gik saa vidt i deres Modssetning til Ni-
kaenerne, at de kaldte Sennen for Faderen ulig
(avifioto;). Andre stod Nikaenerne naer (se Art.
Homoiusianerne), og imellem disse to Partier
staar H.ne, der >med Udeladelse af det ikke
skriftmaessige Ord Vaesen (ova(a)< vilde blive
staaende ved Udtrykket, at Sennen er Faderen
lig (Sftoios). Oprindelig fremkom dette Udtryk
som et Maeglingsudtryk mellem de forskellige

Afskygninger af moderate Arianere med Til-
fejelsen >i alle Ting< {xena nana), men denne
blev udeladt i Nikeformlen (360). Som Hoved-
maend for dette Parti kan naevnes Akakios af
Kaesaraea (I, 43) og Valens af Mursa i Pannonien,
og dette Parti maatte, saalaenge Constantius le-

vede, betragtes som det herskende Hofparti. Da
Julian blev Kejser, bortfaldt dets polit. Betyd-
ning, og mange af dets Tilhaengere sluttede sig til

Anomoierne. Under Valens's Regering kom H.ne
atter i Anseelse, og Biskop Evdoxios af Kon-
stantinopel (I, 823), der havde svinget mellem
Anomoier og H., blev nu Partiets Leder, hvor-
for det blev fordemt i Konstantinopel 381 under
Navnet >Evdoxianere<. Selve Udtrykket homoiot
er i Virkeligheden ganske holdningslast, idet

det tillader enhver Udlaegning undtagen den
nikaenske; derfor kunde denne Formel kun
vinde Tilslutning, saa laenge det gjaldt om af
polit. Grunde at se bort fra Modsaetningen bland

t

Arianerne selv. Saa snart dette Hensyn faldt

bort, var ogsaa Formlen i sig selv ubrngellg. J. C.

Homoiusianere dannede den hejre Flej af
Arianerne. Naar de ikke kunde slutte sig til

Nikfenerne, varGrunden, at de frygtede for, at

Ordet >vesensfielles (oftooimot) skulde fore til

Sabellianisme d. e. Naegteise af Sannens selv-

staendige Personlighed ved Siden af Faderen.
De foretrak derfor Udtrykket >vaesenslig< (iftot-

ovmos), men dette lader sig vel forene med en
ariansk Grundbetragtning. Det viste sig ogsaa,

at dette Parti gik sammen med Homoierne til

Nikeformlen 360. I Spidsen for Partiet stod

Basilios af Ankyra, og selv en Mand som Hi-

larius af Poitiers saa med Velvilje paa dem.
Ogsaa Athanasios var villig til at slutte Forlig

med dem ; paa Synoden i Alexandria 362 bleve

mange af dem optagne i Kirkesamfundet, og
Forfolgelsen, som ogsaa de vare Genstand for

under Valens, forte dem sammen med Nlkav-

nerne. J. C.

Homousianere kaldes de Teologer, som slut-

tede sig til den nikaenske Formel ud fra dens
Udtryk, at Sennen er af samme Vsssen som
Faderen (iftooimos np niaf/i). Ordet >vaesens-

faelles< synes at vaere af vesterlandsk Oprind-
else (conmbstantialis) ; dets Indhold er givet

hos Tertullian, der haevder, at Sennen er >af

Faderens Vaesen<, og det er maaske brugt af

Dionysius af Rom i bans Brev til bans Navne
i Alexandria. Athanasios er den betydeligste

Forkaemper for dette Udtryk og Ander navnlig

Stette i Vesten, medens Osten frygtede for, at

der bag ved dette Ord skjulte sig en sabelli-

ansk Betragtning. Det lykkedes dog ogsaa i

Osten at samle flere og flere om dette Udtryk,

navnlig Synoden i Alexandria 362 flk Betyd-

ning for dets Klargerelse, og det bliver belles.

Ejendom for alle Antiarianere (J. F. Bethune-
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Baker, The Meaning of Homoonsios in the
>Constantinopolitan Creed< i »Texts and Stu-

dies. VII, 1, Cambridge 1901). J. C.

Honoring, Flavins, rom. Kejser 395—423,
var Son af Theodosins I og Aelia Flaccilla.

Han blev fedt 9. Sept 384 og var altsaa kun
II Aar, da han blev Vestens Kejser, medens
bans (eldre Broder, Arkadios (I, 141), arvede
0sten. Hans Svigerfader Stilicho forte med
kraftig Haand Regeringen, men H. selv havde
ikke meget at sige. H. var, som Faderen, af-

gjort Niksener og en Ven af K., der stadfsestede

dennes gamle Privilegier og gav den nye. Kaet-

tere bleve udelukkede fra Hofembederne, og
deres Forsamlinger bleve forbudte; Heden-
skabet mistede, is«er efter Stilichos Dod, flere

og flere af sine Rettigheder, og Gladiatorlegene

bleve sjssldnere. 418 greb H. ind i den pela-

gianske Strid ved det saakaldte sacrum rescrip-

ium. Kejseren traadte i neje Forbindelse med
Biskopper som Ambrosius, til hvem Theodo-
sius havde anbefalet sin unge Sen, og Inno-
centius I. Han dede i Ravenna i Aug. 423 af
Vattersot og blev begravet i det kejserlige Mau-
soleum der. H. roses for sit ssdeligc Levned,
og hvad onde Tunger (Olympiodoros) fortalte

om bans Forhold til Stifsesteren, Galla Placidia,

er uden Tvivl kun los Sladder.

Honoring. Paver. H. I (625—38) tilherte en
fornem Famllle. Som Pave gik han navnlig i

Gregorius l's Spor. Han gav Paulinus af York
og Honorius af Canterbury Palliet og sergede

for Evangeliets Udbredelse til Wessez. Grego-
rius l's Arbejde paa at vlnde Langobarderne
for den rom.-kat. Krdm. blev fortsat, og Tre-
kapitelstridens Skisma (se Art. Trekapitelstrid)

blev endt I den monoteletiske Strid greb han
ind med en Erkhering, der bragte det 6. oku-
meniske Koncilium i Konstantinopel til at stette

Kstternuerket paa hans Minde 43 Aar efter

hans Dod (681). Pave Leo II stadfsestede For-
demmelsen over sin Forgsenger, og denne For-

demmelse har Romerk.'s Teologer, ikke mindst
i det vatik. Klrkemodes Dage, paa forskellig

Vis segt at svaekke eller komme udenom. Bl-

skop Hefele (S. 372) hevdede forst (>H. und
das 6. allg. Concil<, Tflb. 1870), at H. var bleven
fordomt, fordi han >fra Katedretc fremkom med
falsk Ltere; senere segte han (Conciliengesch.

III -, 293) at godtgere, at H. >kun med Hensyn
til Udtrykket (im Ausdruck) havde taget fejl,

medens han i Sandhed taenkte ortodokst . Andre
rom. Teologer, som Prof. Pennachi i Rom,
vsltede Skylden over paa det 6. ekumeniske
Koncilium, der havde begaaet en dogmatisk
Vildfarelse. H. dede I Okt. 638. — H. II, Mod-
pave (jvfr. Cadalous, I, 443), oprindelig Biskop
af Parma, var Modpave mod Alexander II

1061—71 eller 72. Efter at Koncillet i Man-
tova 1064 havde anerkendt Alexander II, var
hans Betydning dog helt forbi, men han hsevdede

sig i Parma til sin Dad. — H. II, 1124-30,
bed oprindelig Lambert fra Fiagnano (ved Imola).

Han var af Paschalis II gjort til Kardinal-
blskop af Ostia og havde, far han blev Pave,

vssret virksom ved Afslutningen af Wormser-
Konkordatet. Et halvt Aar efter at han var
bleven Pave, dede Kejser Henrik V, og da
Lothar III bad H. II om at stadteste de tyske
Fyrsters Valg, tog H. II med Glsede imod en

Kejser, der ydmygede sig saa dybt, og satte

til Gengeld 1128 Modkongen, Konrad af Hohen-
stanfen, i Band. S. A. maatte han, da Lothar
ikke kom til Rom for at hjeelpe ham og
hente Kejserkronen, forlene Grev Roger af Sici-

lien med Apulien. H. II dede Natten imellem
11. og 12. Febr. 1130. — H. Ill (18. Juli 1216
—18. Marts 1227) hed oprindelig Cencius Sa-
velli (efter Sabellum ved Albano). Han blev
tidlig Kannik i Maria Maggiore; 1193 var han
Kardinaldiakon af S. Lucia. Under Innocents III

var han Kardinalpnest af S. Giovanni e Paolo,
indlil han endellg blev Pave. Som Kardinal
ledede han Frederik H's Opdragelse (se Fr. II's

Brev til H. Ill i Theiner, Cod. dipl. Dom. temp.
S. Sedls I, 51). Fer han besteg St Peters Stol

(1192) forfattede han Liber censuum Rom. axles.,

paa en vis Maade en Fortstettelse af Liber pon-
tificate og en af de vigtigste Kilder til Oplys-
nlng om den rom. K.'s Indtsegter og Privilegier

i den tidligere Middelalder; desuden har han
som Kardinal forfattet flere andre raindre vigtige

Skrifter og Pnedikener (udg. af Horoy i 5 Bd.,

Paris 1879—83). Hans Papat var ister optaget af
Korstog. 1217 kronede han Peter fra Courtenay
og hans Gemalinde med den gr. Kejserkrone
i Haab om derved at styrke Korstogsbevaegelsen
i 0sten. Samtidlg drog Andreas af Ungarn paa
Korstog (I, 86). 22. Nov. 1220 kronede H. Ill

Frederik II (og hans Gemalinde) til rom. Kejser,

men den nye Kejsers Planer med Hensyn til

Sicilien, der skulde vaere en Operationsbasis
for det paatenkte Korstog, fremkaldte Kulde
imellem Kejser og Pave. Frederik II brugte det
ene Paaskud efter det andet for at udstette Op-
fyldelsen af sit Korstogslefte, og H. Ill splittede

Kristenhedens Krsefter ved ogsaa at pnedike
Korstog mod Albigenserne. Til hans Papat
er Stadfsestelsen af de to store Tiggerordener
knyttet: 22. Nov. 1216 stadfsestede han Domin-
gos, 29. Nov. 1223 Frans's Orden. Han kaldte
Domingo til Rom og gjorde ham til sin Hof-
teolog (J. Clausen, Papst H. Ill, Bonn 1895).— H. IV (1285—87) hed oprindelig Jakob Sa-

velli og tilherte samme rom. Famille som H. Ill,

hans Grandonkel. Han var fedt 1210, studerede
i Paris og blev 1261 Kardinaldiakon af S. Maria
i Kosmedin. 20. Maj 1285 blev han Pave. Hans
korte Regering var for en stor Del optaget af
Bestnebelser for at ordne Forholdene paa Sici-

lien og i Napoii. For at forberede et Korstog
inddrev han den af Lyoner-Konciliet paabudte
Tiende. Han dede 3. April 1287.

Honorius fra Autnn kalder man en ubekendt
Skribent i det 12. Aarh., der har efterladt sig

mange filos., ekseget. og prakt. Arbejder, prae-

gede af Clunys Aand. Meat udbredt var hans
Elucidarium ten dialogut de summa totius chri-

ttiance theologies (se Art. Lucidarius). Om hans
Liv vide vi saa godt som intet; det er ikke
engang sikkert, at han har haft hjemme i Autun.
Han synes forst at vrere ded efter 1152 (Watten-
bach, Geschichtsquelien des MA. II*, 230 f.).

Honter,Johannes, SiebenbQrgensReformator,
fedtes i Kronstadt 1498, studerede i Wien og
Krakau og opholdt sig laenge i Basel. 1530
eller 31 udgav han De grammatica libri duo
og Rudimentorum cosmographies libri duo, 1532
et Kaart over Siebenburgen. 1533 vendte han
tilbage til Kronstadt giftede sig og stillede sig
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i Spidsen for de af Luther paavirkede Sieben-

burgere. H. kom tilbage til sit Faedreland ikke

alene mod mange Beger, men ogsaa med en
Bogtrykkerpresse og Folk, der forstod at bruge
denne, og med ham kom der Fart i den refor-

matoriske Bevtegelse i Landet. Han begyndte
med at udgive en lat. og en gr. Grammatik, men
det mterkedes snart, at ban ikke alene var Huma-
nist, men ogsaa en Discipel af Ref. 1542 oftent-

liggjorde han et Udkast til en Kirkereformation

for Kronstadt og hele Barzerlandet (Formula
ref. eecles. Coronensis ac Barcensis tolius pro-
vincial), og dermed begyndte den egentlige Ref.

i de Egne. Baade Melanchthon og Luther satte

stor Pris paa H.'s Bog, som H. selv forsvarede

i et forsigtigt affattet Skrift, Apologia reforma-
lionis (1543), over for Tilhaengerne af det gamle,
og 1544 blev H. evang. Pnest i Kronstadt. Som
saadan fremmede han paa alle Maader Refor-

mationsvaerket, indtil han dede 23. Jan. 1549.

1898 blev der rejst ham et Broncemindesmaerke
ved Siden af den Kirke, i hvilken han saa ofte

havde forkyndt Evangeliet.

Hontheim, Johan Nikolans von, Viebiskop
af Trier, fedtes der 27. Jan. 1701. Efter at

have studeret hos Jesuiterne i Trier, i Ldwen
og Leiden erhvervede han 1724 i Trier den
jurid. Doktorgrad, og blev 1728, efter et laengere

Ophold i Collegium Germanicum i Rom, prteste-

viet. 1732—38 var han Prof, i Pandekterne
ved Universitetet i Trier; 1739—47 var han
Official i Koblenz, 1749—78 Viebiskop med
Titel som Biskop i. p. af Myrioflri i Gneken-
land og tillige Generalvikar og Prokausler for

Universitetet. Han dede 2. Sept. 1790 paa sit

Slot Montquentin ved Orval. Han har store

Fortjenestcr af Triers Historie, navnlig ved
Udg. af forskl. Samlinger Aktstykker til Byens
Krenike; men kirkehist. Betydn. flk han ved
det under Psevdonymet >Justinus Febronius<
udg. Skrift : De statu eecles. et legitima potestate

Romani Pontificis (1763). Det var en Provelse
af de saakaldte gravamina nalionis Germanica
(S. 252), der bragte ham til at undersoge For-
holdet imellem den gejstl. og den verdsl. Magt
og Grundvolden for Pavedemmets Krav. I sin

Ungdom havde han i Ldwen modtaget stark
Paavirkning af den liberate Kirkeretsherer Z.

B. van Espen (I, 802), og bans Bog blev en
Udvikling af det gallikanske System (S. 162),

omplantet paa tysk Grund, en Haevdelse af

Episkopatets Betydn. og af Statens Ret over
for Pavedommet. 1764 satte Rom Bogen paa
Index, og >Febronianismen< blev fordemt af

Rom og forfulgt (se Art. Emser-Punktationerne
I, 760). 1778 aftvang man H. en i laempelige

Udtryk affattet Tilbagekaldelse. og denne Be-
givenhed blev af Pius VI hojtideligt meddelt
Kardinalerne i Peterskirken Juleaften s. A. Men
H. trostede sig med, at Verden > havde laest,

provet og antaget Paastandene i hans Skrift<

<0. Meijer, F., Tub. 1880; Fr. Nielsen, Paved,
i det 19. Hdaar, I

2
, 124 f.).

Hood, Edwin Paxton, kongregationalistisk
Teolog, fedtes i Piccadilly 24. Okt. 1820, og
1852 blev han Kongregationalist-Praest, ferst i

Gloucestershire og Islington, men derpaa (1862
—73) i Brighton og tilsidst atter i Islington.

1880 nedlagde han sit Embede paa Grund af
polit. Uoverensstemmelse med Menigheden; han

var nemlig selv afgjort liberal. Efter en Rejse til

Amerika blev han derpaa Pnest i Falcon Square
Church i Aldersgate Street i London; 12. Jnli
1885 dede han pludselig i Paris. Det var et
Skrift af ham, The Palace of Pain (1885), der
skaffede det kgl. Hospital for inkurable mange
Bidrag. Han udgav i Here Aar Eclectic and
Congregational Review, senere The Argonaut,
og har udfoldet en omfattende Forfattervirk-
somhed. Bl. hans Skrifter maa isser maerkes:
Self-Education (1851); Old-England (1851); Bio-
grafier af Milton (1852), Swedenborg (1854), W.
Wordsworth (1856), Isaac Watts (1875), Carlyle

(1875), Robert Hall (1881) og O. Cromwell (1882).

Hans to sidste Arbejder vare: The Throne of
Eloquence, great Preachers, ancient and modern
(1885), og The Vocation of the Preacher (1886).

Hoof, Jacob Otto, sv. Pnest og Vaekkelses-

preedikant, f. 1768 i Satila Sogn i Vestergdt-

land, blev praesteviet i Lund 1795, Mag. i Greifs-

wald 1799. Han gjorde Tjeneste som Pnest
forst en kortere Tid i Lunds Stift, siden i den
til Vestergotland herende Del af GSteborgs Stift,

som blev Skuepladsen for hele hans falgende
Virksomhed. 1821 blev han Komminister i

Svenljunga, men var fra 1826 paa Grund af

Sygdom forhindret i at tale offentligt; udovede
dog ogsaa efter den Tid en omfattende og be-

tydningsfuld privat Sjaelesorg, lige til han dede
1839 i Floghult i Hottojjunga Sogn, hvor han
lcenge havde haft sit Hjem. — H. har selv an-
givet 1808 som det Aar, da han blev omvendt.
Fra den Tid blev han en streng og alvorlig

Vaskkelsespreedikant, som udevede en meget
stor Indflydelse i vide Kredse. Han nedskrev
aldrig sine Pncdikener, men de bleve optegnede
af hans Tilherere, saa at der har kunnet ud-

gives en Postil efter hans Ded, for evrigt ud-

kommen i mange Oplag lige til Halvfemserne.

Denne Pnedikensamling vidner om, at H. var

en Pnedlkant med gledende Nidkaerhed og

Evne til en drastisk, ofte grovt drastisk, Freni-

stilling. De efter ham opkaldte »Hoofmannerna«
i Vestergdtland, en Del af Halland og det syd-

lige Smaland, opbyggede sig i Saerdeleshed med
hans Postiller og gjorde sig bekendte som meget

alvorlige Kr., men med et lovmsessigt Preg,

og ofte henfaldt de i en torn Formalistne, f. E.

med Hensyn til Klaededragt og ydre Optrasden

(Hoof, J. O., Hdgmessopredikningar, NorrkOping
1894; Menker, S. J., Llktal ftfver J. O. Hoof,

Norrkdping 1864). Hj. D.
Hoofmannerne, se Hoof, J. O.
Hook, Walter Farquar, eng. Pnest, f. i Loo-

don 13. Marts 1798, studerede i Oxford og blev

prsesteviet 1821. Indtil 1825 var han sin Fadera
Kapellan i Whippingham paa Wight, og der

fortsatte han med Iver sine teol. Studier. Da
hans Fader 1825 forlod Whippingham for at

gaa til Worcester som Dean, blev H. Pnest i

Landsbyen Moseley, 1 dsk Mil fra Birmingham,
og 1826 blev han Lcrer ved St Philip's i Bir-

mingham. 1828 kom han som Pnest til Co-

ventry, og som saadan holdt han for Dronning
Victoria 1838 en Preediken: »Her KirkenN og

udgav nogle Foredrag om »den sidste Dag i

vor Herres Tjenestec, der vakte stor Opsigt

1837 blev han Pnest i Leeds, og der udfoldede

han en stor og velsignelsesrig Gerning. navnlig

paaskannet af de hejkirkelige; H. var nemlig
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bejkirkelig af Ttenkemaade, en Stand for Trak-
tarianismen begyndte i Oxford. Som Priest i

Leeds fik han ogsaa Lejlighed til at udtale sig

om psdagogiske og sociale Spargsmaal, og den
By, som, da han kom til den, var en Dissen-

tersby, var, da han forlod den, en Borg for den
angiik. Kirke. 1859 blev ban Dean i Chichester,

et af de fattigste Domprovstier i England, og
der forfattede han sit flovedvserk, Lives of the

Archbishops of Canterbury (11. Bd., til Laud og
Juxon), der bragte ham til at gore omfattende
Studier til Englands Historic Da Gladstone
var Forsteminister, tilbed han forgjeves H. for-

skellige store Domprovstier, bl. a. Canterbury
og St. Paul; H. foretrak at blive 1 Chichester,

og der dode han 20. Okt. 1875. 2 Bd. af

nans Prtedikener ere udg. af hans Son under
Titlen The Church and her Ordinances (1876).

Selv har han foruden flere enkelte Pnedikener
og Prtedikensamlinger udgivet et Kirke-Leksikon
(Church Dictionary 1842; 15. Udg. 1896) og et

kirkl.-biogr. Leksikon (Dictionary of Ecclesiasti-

cal Biography, I—VIII, 1845—52). HansSviger-
sen, W. R. W. Stephens, har udgivet The Life

and Letters of W. F. H. (7. Udg. 1885).

Hooker, Richard, blev fedt 1553 eller 54 i

Nserh. af Exeter. Biskopperne Jewel og Sandys
hjalp ham til at studere 1 Oxford, hvor han
1577 blev M. A. og Fellow og erhvervede sig

en betydelig Laerddom. 1581 blev han pneste-

viet, og 1584 overtog han et Prestekald paa
Landet, men allerede det folgende Aar kaldte

Biskop Whitgift ham til Master of the Temple
(Pnest ved Temple-K. i London). En literrer

Fejde med Puritaneren Walter Travers affodte

hans store Vserk Laws of Ecclesiastical Polity,

og for at kunne arbejde derpaa i Ro blev han
atter Priest paa Landet, fra 1591 i Boscombe,
Ira 1595 i Bishopsbourne ved Canterbury, men
1600 dode han uden at have fuldendt Arbejdet.

De fire ferste Boger udkom 1594, 5. Bog 1597,
6.—8. Bog la?nge efter hans Dod, udarbejdede
af andre efter hans Udkast, hvorfor det er

usikkert, hvor meget deri der skyldes ham selv.

H. gaar ud fra, at ethvert Samfund, isa?r et

aandeligt Samfund som K., hviler paa Natur-
retten, som er Udtryk for Guds Vilje i Skab-
elsen, og som suppleres af den sserlige Aaben-
baring i den hi. Skrift (1. og 2. Bog). Ud fra

dette Standpunkt imedegaar han Puritanernes
Paastande om, at Skriften er den eneste Regel,

og at der i den er givet en bestemt Form for

Kirkestyrelsen (3. Bog), og deres Anklage mod
den angiik. K., at den mangier apostolsk Simpel-
hed og for meget ligner Romerk. (4. Bog), hvor-
efter han forsvarer den angiik. K.s Liturgi (5.

Bog) og dens Forfatning (de sidste Boger). Det
er Hovedskriftet mod Puritanisraen og den forste

systematiske Fremstilling afAnglikanismen, den
tcoretiske Begrundelse af de Grundstetninger,
som vare fulgte i den under Elisabet afsluttede

Kirkeordning. Vrerket har haft en lignende Be-
tydning for den angiik. Teologi som Melanch-
thons Loci for den luth. og Calvins Institutio

for den ref. Det er betegnende for den eng.
Aands Ejendommelighed, at dette grundloeg-
gende Arbejde handler om Kirkestyrelsen. I

Spergsmaalet om Bispedemmet indtager H. en
Sserstllling midt imellem Hojkirkenuend, som
Bancroft, og Bredkirkemtend, som Whitgift;

han anerkender kun dets guddommelige Op-
rindelse for saa vidt, som han udleder det af
N. T., og anser det ikke for nodvendigt for K.
Han mener, at den biskoppelige Forfatning i

Almindelighed er den bedste, men at K. kan
afskaffe den, naar den vil. Baade i 17. og i

19. Aarh. har den anglokat. Teologi udviklet
H.s Tanker i hojkirkl. Retning, men ogsaa de
bredkirkl. Synsmaader have fundet Tilknyt-
ning i hans System. Vaerkets enestaaende Ind-
flydelse holder sig, idet det, isoer den store 5.

Bog, paa Universiteterne og i de teol. Kollegier

stadig gennemgaaes for de studerende (H.'s

Works, with his Life by Walton, arranged by
J. Keble, 7. ed., revised by R. W. Church and
F. Paget, I—III, Oxf. 1888; F. Paget, An In-

troduction to the fifth Book of Hooker's »Trea-
tise of the Laws of Ecclesiastical Polity, Oxf.

1899). C. E. F.

Hoop Scheffer, Jakob Gysbert de, boll. Kirke-
historiker, f. 1 Haag 28. Sept. 1819, tilhorte

Mennoniternes Samfund og uddannede sig til

at blive Priest i dette. Ferst studerede han ved
det mcnnonit. Seminarium i Amsterdam, senere
i Utrecht. 1842 var han en af Stifterne af Sel-

skabet til Udgivelse af nederl. Kildeskrifter fra

13.— 15. Aarh. 1843—46 var han mennonit.
Priest i Hoorn, 1846—49 i Groningen, 1849—
60 i Amsterdam. 1860 blev han Lserer i prakt.

Teol. og Kirkehist. ved det mennonit. Semina-
rium i Amsterdam, 1877 tillige Prof, i G. T.s
Fortolkn. og oldkr. Literaturhist. ved Univcr-
sitetet der. 1889, da han var bleven 70 Aar
gl., nedlagde han, i Overensstemmelse med de
holl. Love, sit Professorembede, og 31. Dec.

1893 dode han. Som Teolog var han i Beg. en
Tilhsenger af Groninger-Skolen (S. 266), senere

af den moderne Teologi, en Modstander af alle

Yderligheder, og han satte mest Pris paa den
Fromhed, >der tier stille om sit Gudsforhold,

men viser sin Kraft i Livet<. Som Prsedikant

var de H. S. meget skattet, men han blev dog
isa;r bekendt som Kirkehistoriker. Hans Hoved-
vserk er en Skildring af den nederl. Ref.'s Hist,

til 1531 (tysk Overs. Leipz. 1886). Ved Siden

af den maa blandt hans Afhandlinger isa?r

namies >De Brownisten te Amsterdam* (i >Versl.

en mededaelingen der konink. akademie van
wetenschappeu* 1881), der giver et vrerdifuldt

Bid rag til Baptismens ieldste Historic

Hooper (Houper, Hoper), John, eng. Bi-

skop, studerede i Oxford, hvor han 1519 blev

Baccalaureus. Efter at have forladt Univer-

sitetet skal han vsere bleven Cistercienser 1

Gloucester. Efter Klostrenes Ophsvelse kom
H. til London, lterte Zwinglis og Bullingers

Skrifter at kende og blev paavirket af dem.
Da hans Anskuelser bleve bekendte, fandt han
det sikrest at flygte til Fastlandet. 1539 var
han i Paris, 1546 i Strassburg, hvor han giftede

sig, 1547—49 i Zurich, hvor han sluttede sig

til Bullinger og traadte i Brevskifte med Johan
Laski. 1549, da Forholdene tillod ham at vende
tilbage til England, kom han til at spille en
stor Rolle som Leder af det yderligt gaaende
reformatoriske Parti. 1550 blev han udnamit
til Biskop af Gloucester; forst vagrede han
sig ved at aflregge Suprematseden i den geengse

Ordlyd, og da Kongen egenhsendig havde sendret

denne, blev han bebenkelig ved at ifore

Digitized byGoogle



460 Hooper — Horma.

sig Bispedragten, der i hans 0jne smagte af

Afgudsdyrkelse. 1551 gav han dog efter og
lod sig, til Bullingers Smerte, bispevie i den
saedvanlige Dragt

;
hvorpaa han gik til Glou-

cester, som han styrede med puritansk Iver.

1552 fik han ogsaa Bispestolen i Worcester.
Skont han havde vaeret en Modstander af Pla-

nerne om at forbigaa Maria for Lady Jane Grey,
blev han dog straks efter Marias Tronbestigelse

anklaget og afsat, og 9. Febr. 1555 maatte han
bestige Baalet.

Hopkins, Samuel, amerik. Praest, fodtes i

Waterbury i Connecticut 17. Sept. 1721, kom
1737 i Yale College og blev kort efter draget
ind i en stor relig. Vaekkelse, paavirket navnlig
af Jonathan Edwards (I, 717). 1743—69 var
han Prsest for en lille Menighed i Great Bar-
rington, derpaa kom han til Newport. Medens
han var i Great Barrington, havde han selv

en Slave, men i Newport optraadte han energisk
mod Slaveriet og Slavehandelen og rettede en
Henvendelse til Kongressen om Forbud mod
Slaveri. Tillige sendte han nogle i Krdm. op-
dragne Missionaerer til Afrika, for at de skulde
virke blandt Negrene. Uafhaengighedskrigen
afbrad H.'s Arbejde, og 1776, da Newport blev
erobret af Englaenderne, maatte H. flygte. Efter
3 Aars Forleb vendte han tilbage til Newport,
og der dode han 20. Dec. 1803. Som Teolog
var han afgjort Calvinist og Kongregationalist,

og han nsegtede Tilregnelsen baade af Adams
Synd og af Kristi Fortjeneste. Om hans teol.

Ejendommelighed og »Hopkinsianismen« se G.

L. Walker, Some Aspects of the relig. Life of
New England (1897) 130 f. og Art. om Jonathan
Edwards. Prof. Park i Andover har 1853 ud-
givet hans samlede Skrifter og skrevet hans
Biografi.

Hopkinsianistne eller Edwardianisme, se Sa-
muel Hopkins og Jonathan Edwards (I, 717).

Hor. 1. Et Bjerg, hvorved Israeliterne lejrede

sig efter Opbrudet fra Kades (4 Mos. 20, 22 f.

21, 4. 33, 37. 41). Her dode Aron. Den senere
Tradition (Josefos og efter ham mange andre)
soger det ved den edomit. Hovedstad Petra og
identiflcerer det med Djebel Harun (med en
muhammedansk Helligdom over Arons for-

mentlige Grav). Men herimod taler Betegnelsen
jved det yderste af Edoms Land* (33, 37), alt-

saa ved Edoms Graense Vest for Araba-Saenk-
ningeu. Israeliternes Lejrplads var da tilstraekke-

lig nser ved Kana'ans Sydgraense til, at Angrebet
fra Arads Konge (21, If.) bliver forstaaeligt.

H. er saaledes muligvis Bjerget Madara V. for

Araba (Trumbull o. a.). — 2. Et andet Bjerg
H. omtales 4 Mos. 34, 7. 8 paa Israels Nord-
graense i Libanon. L. G.
Hora canonica (kanonisk Time), se Art. Fare-

bog (S. 11).

Horam, Konge af Geser, sogte, da Lakis be-
lejredes af Josva, at undsaHte dette, men blev
overvunden og faeldet (Josva 10, 33). L. G.
Horb, Johann Heinrich, tysk luth. Praest,

fodtes 11. Juni 1645 i Colmar. Fra 1661 stu-
derede han i Strassburg, hvor bl. a. Dannhauer
var hans Laerer, men mest paavirket blev han
dog af Spener, med hvis Soster han senere
blev gift. Han besogte ogsaa andre Universi-
teter, og kom som Hovmester for rige unge
Mennesker vidt omkring paa Bejser. En af disse

unge, som skejede ud og sank dybt, forfulgte

ham siden med Beskyldninger for Uredelighed
i Pengesager, og skont H.'s Uskyldighed blev
klart bevist, benyttede dog senere hans teol.

Modstandere disse Beskyldninger mod ham.
Efter forst at have virket som Praest andre
Steder, f. E. i Windsheim i pietistisk Betning
og til Velsignelse, blev han 1684 kaldet til

Prsest ved Nikolajkirken i Hamburg, og her
opstod da den heftigste og uhyggeligste af alle

de ortodokses Fejder mod den opkommende
Pietisme. De ledende Maend paa ortodoks Side
vare Praesterne S. Schultz og saerlig I. F. Mayer,
der med Harme saa paa de pietistiske Privat-
andagter, som H. og hans Meningsfaelle Winckler
holdt. Og da Schultz som Gejstlighedens Senior,
stottet af Gejstlighedens Flertal, fordrede, at alle

Praesterne skulde underskrive en Fordommelse
af alle jPseudophilosophos, antiscripturarios,

laxiores Theologos* og andre »Fanaticos«, saerlig

Jakob Bohme, samt >saavel den finere som den
grovere Kiliasme«, udbrod der en voldsom Strid,

der yderligere forogedesved at H. uden at kende
Forfatteren udgav et lille Skrift af Mystikeren,
Peter Poiret. Der veksledes over 200 Strids-

skrifter, det kom til forargelige Gadeoptrin, og
det endte med, at H. paa et meget bevaeget
Mode af Borgerskabet, hvor Mayers Tilhasngere
satte Modstanderne paa Doren, blev afsat og
forvist (24. Nov. 1693). H. flygtede til en lille

By 0st for Hamburg, men skont hans Menig-
hed ikke vilde anerkende Afsoettelsen, lykkedes
det ikke at faa ham tilbage. Han dode i sit

Eksil 26. Jan. 1695 (K. I. W. Wolters, Ham-
burg vor 200 Jahren, Hamb. 1892; J. Geffcken,
Johan Winckler und die hamb. Kirche seiner
Zeit., Hamb. 1861). J. P. B.

Horeb, se Sinai.

Horem, By i Naftali (Josva 19, 38), identi-

ficeres af nogle med Hura vestlig for Kades. L. G.

Hores (1 Sam. 23, 15 f.), et af Davids Til-

flugtssteder, i Sifs 0rk S.0. for Hebron. Andre
opfatte det i Lighed med 2 Kron. 27, 4 appel-
lativisk: Klipper, Bjerge. L. G.

Hor-hag-gidgad, en af Israeliternes Lejr-
pladser paa Vejen til Kana'an (4 Mos. 33, 32.

33), i 5 Mos. 10, 7 kaldet Gudgoda. Navnets
Betydning (Gidgads Hule) henviser vel til at

soge det i Horiternes Land. L. G.

Hori. 1. Forekommer 1 Mos. 36, 22 (1 Kron.

1, 39) som Navn paa en horitisk Stamme. —
2. Fader til Safat, en af de 12 Spejdere. L. G.

Horiter, Urbefolkningen i Se'ir S. for det
dode Hav, det senere edomitiske Land. Navnet
betyder formodentlig »Hulebeboere«. De naevnes
allerede paa Abrahams Tid (1 Mos. 14, 6). For
Israels Erobring af Kana'an vare de blevne over-

vundne og fortraengte af Esavs Born, Edomit-
erne (5 Mos. 2, 12. 22). 1 Mos. 36, 20 i., hvor
der naevnes 7 horitiske Stammefyrster ved Siden
af de edomitiske, tyder paa, at Odelaeggelsen
af dem kun har vaeret delvis. L. G.

Horma, By sydligst i Kana'an. Israeliterne,

som imod Moses Vilje vilde traenge ind i Landet
fra denne Kant, bleve i et frygteligt Nederlag
slagne >indtil H.« (4 Mos. 14, 45; 5 Mos. 1, 44).

4 Mos. 21, 1— 3, hvor Kongen af Arad naevnes
som Fjendernes Anforer, horer vel til denne
Sammenhaeng og viser tillige, at Navnet H.
(Bandlysning) er givet Stedet senere hen af
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Israellterne, da de tog Hsevn, hvorom Dom.
1, 17 beretter i Judas og Simeons Krigstog.

Byen regnes snart til Juda (Josva 1 5, 30), snart
til Simeon (Josva 19, 4; 1 Kron. 4, 30). Dens
oprindelige Navn var Sefat, Maaske genflndes
dette i Ruinstedet Sebeta eller Scpflta sydlig

for Elusa raellem Beerseba og Kades. H. nrevnes

ellers i Josva 12, 14 og 1 Sam. 30, 30. L. G.

Hormisdas, Pave 514—23, tilherte en anset

Familie i Campanien. Han besteg Pavestolen

efter Symmachus, og under ham ophcevedes
519 den Spaltning med 0sterleden i Anledning
af Monofysitismen, der var begyndt under Felix

III (S. 31).

Horn, Erik Fredrik Barth, Pnest, f. i Man-
dal 29. Okt. 1829, gik forst i Kristiansands, siden

i Trondbjems Skole og blev herfra dimitteret

1848, tog 1854 teol. Eksamen efter som Stu-

dent at have erholdt acccssit for en Prisaf-

handling de invidla deorum. Han sogte at for-

berede sig til en Universitetsherer-Post, men
det lykkedes ikke, og han maatte ud i det

praktiske Liv, forst som Lrerer ved Drammens
Skole og fra 1858 ved Asker Seminarium. 1867
blev han resid. Kap. til Nses paa Romerike og
tog s. A. den fllos. Doktorgrad ved en Af-

handling om Begrebet iEre. 1861—62 var han
paa Stipendie-Rejse i Tyskland. 1875 blev

han Garnisonspraest paa Horten, hvor der den-

gang var en stark religies Bevtegelse, og her
var ikke den stille Betragtningens Mand hjemme.
Han enskede sig et Embede, hvor han turde

haabe at kunne arbejde med nogen Frugt for

Gods Rige, og et saadant fik han 1882, da han
blev Garnisonspnest 1 Kristiania. Han havde
1866 vovet sig op i Konkurrence om den Pro-

fessorpost t Kbhvn, som C. H. Scharling fik, og
hermed havde han sagt al Tanke om Univer-

sitetsgerning Farvel, og hans megen Syslen med
videnskabelige Sager efter denne Tid sigtede

vcsentlig til Menighedens Oplysning. Hans
mangfoldige Artikler i Aviser og Tidsskrifter

ere for en stor Del at betragte som Ledsagere
til bans Pradiken, der fik en stor Betydning
for den Kreds af dannede Ma?nd og Kvinder,

der stadig samledes om ham. Han forstod saa

godt, at der for Menigheden skal pnedikes
Krdm, ikke Teol., og naar han med stort

Held kunde binde Hjerter og Tanker til det

centrale, var han ogsaa Manden til at vise dettes

Ddstraalen i det menneskelige og Menneske-
Uvets Helligelse deri. Hans betydeligste teol.

Arbejde om »Forsoning og Retfaerdiggerelse«,

hvori Hovedvegten lsegges paa Gudsbilledets

Genoprettelse ved Kristus, medte skarp Kritik
og fik ingen Betydning, medens hans Prsediken-

samling i sin Originalitet og Klarhed har fundet
mange Laesere. H. maatte for Svaghed tage Af-

sked 1898 og dede 9. Aug. 1899. D. T.

Horn ved Hamburg, se Wichern, J. H.
Hornborg, Anders Johan, Biskop i Borga i

Finland 1878—83; f. 21. Dec. 1821 i Alastaro,

hvor bans Fader Anders Johan (dod som Sogne-
pnest i Karkku (1843) da var Kapellan; blev

Gymnasiast i Abo 1839 og Student i Helsing-
<brs 1841, fllos. Hand, og Magister 1844, 1846
Vicenotarius ved Abo Domkapitel ; efter Uden-
landsrtjser 1856 blev han 1858 teol. Kand.,
blev pnesteviet s. A. og 1860 Lie. theol. og 1863
Dr. theol. 1864 blev han Lektor i Gnesk ved

Abo Gymnasium og Medlem af Abo Konsisto-
rium, hvor han i omtrent tre Decennier havde
gjort Tjeneste som Notarius; blev Spr. i St.

Michel 1867, i Helsingfors 1876, var Assessor
ved Domkapitlet i Borga 1870—73 og 1876—78;
blev 1878 Domprovst i Borga og udnsevntes
18. Nov. 1878 til Biskop over Borga Stift, og
dede som saadan 8. Dec. 1883. I Finlands
polit. Liv deltog H. paa forskellig Maade. Paa
Landdagene 1863—64 og 1867 var han Praeste-

standens Sekreter; var en af Prestcstandens
Representanter paa Landdagene 1872 og 1877
—78; var »Talman< paa Landdagen 1882. —
Har udgivet: >Abo erkestifts matrikel< (1854);
> Statistisk biografisk matrikel Ofver rorsam-
lingarne och presterskapet i Finland < (1873);
sin Disputats for Doktorgraden >Den flnska
kyrkans barndopsritualc (1863). For at bringe
til mere almindelig Kundskab de teldre Cirku-
laerer, som kun i Skrift vare udgaaede fra Borga
Domkapitel, udgav han : >Sammandrag af Borga
domkapitels hittills otryckta circularbref 1725
—1829«. En Synodaldisputats udgav han 1871

:

»Om stridigheterne i var tid angaende r&tt-

fardiggorelsen genom tron«. A. N.
Home, Thomas Hartwell, eng. Isagog, f. i

London 20. Okt. 1780, var forst Jurist. 1800
og 1802 udgav han A brief View of the Neces-
sity and Truth of the Christian Revelation og
sluttede sig kort efter til Metodisterne. Efter
et flittigt Katalog-Arbejde i British Museum blev
han ansat i Record Office, og 1818 udkom 1.

Udg. af Introduction to the Critical Study and
Knowledge of the Holy Scriptures. Da han
havde skilt sig fra Metodisterne, blev han 1819
af Biskop Howley af London viet til Pnest for

Christ Church i Newgate Street i London;
senere fik han andre Embeder i denne By. Sam-
tidig ud forte han stadig Biblioteksarbejde. Han
dede i London 27. Jan. 1862. Hans Hoved-
vserk er A Compendious Introduction to the

Study of the Bible (1827; 10. Udg. 1862, ved
John Ayre). Han har ogsaa som Polemiker
spillet en Rolle ved Udgivelsen af flere Strlds-

skrifter imod Romerk.. isser mod Mariedyrk-
elsen og Pavedammet (Reminiscences of T. H.
H., with Notes by his Daughter, London 1862).

Horne-Tooke-Acten er en eng. Lov af 1801,
der udelukker eng. Prsester fra Parlamentet.
Den har Navn efter Politikeren John H. T. (f.

1736, d. 1812), en forhenvserende Pnest og
oppositlonel Polltiker, der ved denne Lov blev
hindret i paany at sage Valg. 1881 blev der
stillet Forslag om Ophsevelse af H.-T.-Loven,

men Forslaget faldt i Underhuset med 110
Stemmer mod 101.

Hornejus, Konrad, tysk Filosof og Teolog,

fedtes 25. Nov. 1590 i Braunschweig. Hans Liv
er knyttet til Universitetet i Helmstidt, hvor
han studerede under den beromte Humanist,
Caselius, hvis Yndlingsdiscipel han blev, og
under Martini, hvis MedhjaUper og (1621) Efter-

folger han blev som Professor i Logik og Etik.

Trods det mod al Humanisme og Melanch-
thonianisme fjendtlige ortodokse Partis Intriger

blev han 1628 fiyttet over fra det fllos. til

det teol. Fakultet, hvor han nu kom til at

staa Side om Side med sin Ungdomsven G.

Calixtus. De forfiegtede ganske de samme Grund-
anskuelser: Hsevdelsen af en grundig filosoflsk
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og sproglig Uddannelsc og Forsvar af Aristo-

teles mod den fremtrcengende Ramisme ; og paa
det teologiske Omraade stod de begge paa et

irenisk, melauchthonsk Standpunkt, det, der af

de ivrige ortodokse Modstandere kaldtes Syn-
kretisme. Her stod dog Calixtus i forste Linie,

medens H. paa det filos.-filol. Omraade havde
et endnu sterre Ry end denne. Men selvfelgelig

blev H. med Nodvendighed draget med ind i den
synkretistiske Strid; den hannoverske Priest,

Statius Buschers Angreb (>Wider den Greuel

der Verwustung an der Juliusuniversit5t«) gjaldt

ogsaa ham, og ban deltog med Calixtus i Udar-
bejdelsen af Gendrivclsen, foruden at ban ud-

gav ssrlige Forsvarsskrifter. Det Punkt, H.
sserlig havde fremhaevet, var Nodvendigheden
af gode Gerninger. Den sachsiske Kurfyrste

begyndte at true de braunschweigske Hoffer,

og alt dette tog strerkt paa H.s let modtagelige

Natur. Han blev syg og dede 26. Nov. 1649 og op-
levede saaledes ikke den 1 'Consensus repetitus<

udtalte Fordemmelsesdom Qvfr. Artiklerne G.

Calixtus (I, 446) og Synkretismen). /. P. B.
Hornemann, Claus Frees, teol. Prof. 1 Kbhvn.,

er fodt 1751. Han blev 15 Aar gammel dimit-

teret fra Herlufsholm-Skole og tog 2 Aar efter

teol. Embedseksamen. 1770 rejste han uden-
lands og opholdt sig hele 3 Aar i GQttingen,

hvor isaer Orientalisten J. D. Michaelis blev
hans Laerer og Forbillede. Efter Hjemkomsten
blev han Alumnus paa Borchs Kollegium og
Dckanus ved Klostret, medens han tillige holdt

private Forelaesninger over esterlandske^Sprog.

Et lterdt Skrift, han havde begyndt at udgive

i Gottingen, skaffede ham Guldbergs Gunst og
1776 blev han ekstr. teol. Prof. Da han dode
1830, havde han altsaa vteret 54 Aar ansat

ved Universitetet. — I denne lange Tid foregik

der store Svingninger i de teol. Anskuelser,

men de berarte kun i ringe Grad H. Han var
fra Begyndelsen til Enden en fuldblods Ratio-

nalist, der neeppe anerkendte nogen overordent-

lig guddommelig Indvirkning paa Menneske-
livet. — Da han blev ansat ved Universitetet,

var han i den Henseende langt foran for

sine Kolleger, og da han i en Fordanskning
og Forklaring af Profeten Mika havde naegtet

demies Profetier messiansk Karakter maatte han,

sikkert efter Forlangende af Guldberg, udgive
et Anhang til Skriftet, hvori han gjorde en
Undtagelse med Kap. 5, 1, som han >ved nojere

Eftertanke< havde fundet dog maatte indeholde
en Forjaettelse. Den bekendteste af hans ikke
talrige Afhandlinger er >Nogle Grundtraek af

en Sammenligning mellem Kristus ogSokrates<,
hvor han stiller dem begge helt paa samme
Standpunkt: >Vi ville af Jesu Kristi og af So-

krates's Eksempel ltere at ndholde enhver
medende Kamp for Sandhed og Ret, og af deres
Fjenders Eksempel ville vi laere, at det er for

sildigt at lade den dydige Mand og retskafne

Laerer ferst da vederfares Ret, naar vi ikke
laenger kunne skade ham efter hans Dod«. —
H. var en Tid en anset Professor; det gjorde
i hans Velmagtstid ingen Skade, at han efter

Michaelis Eksempel gav sit Hang til Vittighed

Luft i mange frivole Udtalelser om de hellige

Personer og Ting. Men hans Forekesninger
blev ringere og ringere med Aarene; dels laa

dette i hans aandelige Standpunkt, der ikke

kunde basre en lang Virksomhed, dels blev ban
ved Devhed udelukket fra Paavirkning, og han
holdt op at studere, da hans Krerlighed til

Naturen og hans Interesse for Landvaesnet drog
ham bort fra Byen. Men han vedblev at vsere
en velvillig og frisindet Mand. Da Grundtvig
havde faaet en Irettesaettelse for sin Dimis-
prfediken, trostede H. ham, og han stemte for
et Rejsestipendium til Rudelbach med de Ord

:

>Han maa vsere som han vil, saa er han dog
en lserd ung Mand<. Mod Slutningen af sit

Liv blev han Genstand for fiere Angreb fra
ortodoks Side, saaledes fra J. O. Thisted, der
udtalte sig haanligt om et Skrift af ham paa
en af hans egne Forelaesninger (1824). Kort
efter gjorde Rudelbach (Teol. Mndsskr. II) det
af med hans trykte gltestl. Fortolkninger. Men
H. stod dengang som en Levning fra en svunden
Tid uden aandelig Berering med den, hvori
han levede. L. K.
Horning, Friearich Theodor. tysk Praest, f.

1809 i Eckwersheim ved Strassburg, blev 1839
Prtest 1 Grafenstaden, 1845 3. Priest ved St.

Peter i Strassburg og 1865 President for Kon-
sistoriet der. Han dede 21. Jan. 1882. H. og
Psalmedigteren F. Weyermuller vare 2 af Ra-
tionalismens ivrigste Modstandere og djaerve
Forkaempere for den luth. Krdmsopfattelse i

Strassburg. Hans Sen, Wilh. H., har skrevet
hans Biografi (Strassb. 1884).

Hornsyld, Jens, Pnest, blev fedt 1757 i Hor-
sens, hvor Faderen var Vrever. Han lterte Fa-
derens Haandvaerk, men kom i sit 18. Aar i

Horsens Latinskole og blev Student 1780. Fire
Aar efter tog han filologisk Eksamen, men
underkastede sig aldrig teol. Attestats. For-
inden han sogte Prsestekald, flk han kg]. Be-
villing til offentlig at disputere over en af ham
udgiven Afhandling, idet da Disputatsen traadte
i Eksamens Sted. 1792 blev han Hospitalspraest i

Randers, 1794 Kap. ved St. Mortens Kirke ssteds;

1800 Sogneprast i Assens; 1820 efter Anseg-
ning entlediget; levede derefter I Aarhus til

1825 og i Kbhvn til sin Ded 1840. H. var en
original Personlighed, meget livfuld og utrsrtte-

lig snaksom. Han var Prtest med Liv og Sja-I,

bibeltro midt i den rationalistiske Tid. Pne-
dikegerningen var ham det hojeste og bedste.

Sterre literare Arbcjder udgav han ferst efter

sin Afskedigelse; saerlig kan nasvnes hans popu-
liere Laerebog »Pra?sten Hornsyld og hans Kon-
firmanterec (1822 ; ny Udg. 1832) og hans bredt
anlagte >Betragtninger over Biblenc (3 Dele,

1831— 37). I sine senere Aar felte han sig meget
tiltrukket af den grundtvigske Retning. it. J.

Horonaim, moabitisk By (Jes. 15, 5; Jer. 48,

3. 5. 34), beliggende sydlig i Moab henimod
Edom, paa Vejen til Soar. Naevnes paa Mcsa-
Stenen som tilbageerobret af Mesa, formodentlig
fra Edomitcrne. Den nejagtigere Beliggenhcd
er usikker, muligvis ved nogle Ruiner i Naerh.

af Vadi-ed-dera'a. L. G.

Horonit, Tilnavn paa Sanballat, Neherojas
Modstander (Neh. 2, 10. 19. 13, 28). Det betegner
ham som stammende fra Byen Bet-horon paa
det tidligere Efraims Graense N.V. for Jerusalem.
At taenke paa det moabitiske Horonaim er
usandsynligt, saa meget mere som Bet-boron
i LXX til Josva 10, 10. 11 kaldes Horonaim. L. G.

Horrebow, Otto, teol. Forfatter, var Sen af
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matematisk Prof. Chr. H., der dede, da Senncn
var 7 Aar gammel; hans medrene Slaegt stod

de herrnhuttske Kredse nrer. Han var fedt i

Kbhvn 1769, blev Student 1785, teol. Kand.
med Udmrerkelse 1793; men fik aldrig nogen fast

Livsstilling. Journalistisk Virksomhed fyldte

hans Tid, og hans Pen var letlebende og splds.

Voltaire blev hans Lseremester, og letfierdig

Kamp mod Krdm og Kirke blev Sport for

ham. Han overtog 1797 Redaktionen af Uge-
bladet >Jesus og Fornuften< og retted e i hej

Grad personligt sine udeeskende Udfald mod
Biskop Balle, der i den Anledning begyndte
sit Religionsblad >Biblen forsvarer sig selv«.

H. fortsatte sit Blad til 1801, og Balle vedblev
ufortrodent med Taalmodighed at svare ham.
Der koem pedes stadigt om dette eller hint enkelte

Bibelsted, idet H. for at soge Publikums Bifald

ikke naegtedc sig de utroligste Plumpheder;
men hen til Principerne blev Striden aldrig

fort mellem Balle og H. Det var ferst A. S.

0rsted, der ved Hants Filosofl fik Munden
stoppet paa H. — Hans senere Virksomhed i

ajsteti.sk Retning og med Oversaettelser gik

uienset forbi. Et Sagn vil vide, at H. i sine

sidste Aar skal have udtalt Fortrydelse over
sin Ungdoms Daarlighed og have segt Kirkens
Trest. Han dede 1823 i Kbhvn. A. J.

Horsens havde 1 Middelalderen 2 Klostre:

Et Fransiskanerkloster, grundlagt 1261 af Ridder
Niels til Barritskov, som dertil skeenkede en
Gaard med store Byggegrunde ud imod den
estre Bygrav og ned imod Bygholm Aa. Hans
Efterstcegt paa Barritskov synes at have bevaret

en Beskyttelsesret over Klostret indtil Reforma-
tionen. Allerede 1275 holdtes Ordenskapitlet

her. 1497 braendte det, og alle dets Privilegie-

og Adkomstbreve gik tabt, hvorfor Munkene
maatte soge ny Stadfrestelse paa Stiftelsen i

Rom. 1504 gik Klostret ind under Observansen.

I Horsens, som i mange andre Kebstseder, hvis

Raadhuse ikke afgav tilstraskkelig Plads til

sterre Forsamlinger, holdtes disse i >Graa-

bredrenes Stue<. Her sluttede Erik af Pom-
mern 1432 Vaabenstilstand med Hansesta:derne,

ber holdt Kongcrne flere Gange Retterting, og
1458 holdt endog den bekendte Adelssltegt Flem-
ming Arveskifte i Klostret. Efter at Munkene
vare udjagne 1532, blev Klostret overdraget

til Byen. Kirken skulde vare Sognekirke, og
Klosterbygningerne indrettes til Prestebolig,

Latinskole og Hospital. 1745 forsvandt de sidste

Klosterlevninger undtagen Kirken, som dog 1794
opherte at vaere Sognekirke og derefter 1 en lang

Aarraekke brugtes som Ligkapel. Efter en om-
hyggelig Restauratlon 1890—92 blev den Byens
2~. Sognekirke. — St. Hans Kloster eller Kors-

bredregaard under Johanniterordenen ncevnes

allerede 1390. Det laa udenfor Byens estre

Grav og ejede betydeligt Jordegods. Efter Re-
formationen blev det Kronlen til 1575, da det
solgtes til Rigsraad H. Rosenkrantz, som kaldte

det Stjernholm. Christian IV kobte det 1616;

men 1661 kom det atter 1 Prlvateje. Kloster-

bygningerne ere forhengst forsvundne. For-

modningen om, at der har vseret et Domini-
kanerkloster i Horsens, lader sig ikke fastholde

O. Fabricius, Horsens Kobstads Beskr. og Hist.

1879; Trap, Danmark, 3. Udg. V, 85 f.). S.M. G.

Horsley, Samuel, eng. Biskop, f. 15. Sept.

1733, studerede i Cambridge, blev font sin

Faders Hjselpepnest, siden hans Efterfelger i

Newington. Han studerede ivrigt Astronomi
og Geometri og blev 1767 Fellow af Royal
Society, 1773 en af dette Selskabs Sekretaerer.

1768 blev han privat Tutor hos Lord Guernsey,
den senere Jarl af Aylesford, der 1774 skaffede
ham Prastekaldet 1 Albury, som han havde
ved Siden af Newington. Da Lowth blev Biskop
af London, gav han H. en Prebende i St. Paul
og gjorde ham til sin Huskapellan. Senere fik

H. Thorley Sognekald, derpaa Arkidiakonatet
i St. Albans, Sognekaldet i South Weald i Essex
og en Prebende ved Gloucester. 1778 begyndte
han, i en Langfredagsprtedlken om Forskellen
paa moralsk og fysisk Nodvendighed, den Pole-
mik mod Priestley (se d. Art.), der gjorde hans
Navn saa bekendt, og som varede til 1790. 1785
udgav hau Isak Newtons Skrifter. 1788 blev han
Biskop af St. Davids, og 1793 flyttet til Ro-
chester Bispestol, 1802 til St. Asaph. Tillige

var han Dean af Westminster. Han dede i

Brighton 4. Okt. 1806. Han har skrevet en
stor Maengde naturvidenskabelige, apologetiske
og poiemiske Skrifter, der ere nsvnede i > Dic-
tionary of Engl. Biogr.c XXVII, 385 f. En god
Biografi af ham savues.

Horst, Johann Kaspar, Jederaissionrer, f.

1715 i Alsfeld i Hessen, var i hej Grad kyndlg
baade i Hebr., Arab, og Syr. Fra Universitetet

i Giessen kom han til Halle, hvor A. H. Francke
anbefalede ham til Callenberg (I, 447). Efter

at have modtaget den fornodne Forberedelse i

Callenbcrgs Institut blev ban udsendt som Jede-
missionrer og 1739 af Fresenius (S. 119) kaldet
til Proselythuset i Darmstadt. 1742 blev han
Prsest og dede 1795 som Spr. i Lindheim, hvor-
til Zinzendorfs Ven, Schrautenbach, 1761 havde
kaldet ham. Hebr. var hans Hovedstudium,
og han var vel bjemme i Talmud. Han har
oversat en Traktat af Maimonides om Guds
Tilvoerelse.

Horstins, rom.-kat. asketisk Forf., f. 1597,

d. 1644, bed egentlig Jakob Merlo, men blev
kaldt H. efter sit Fedested, Horst i Geldern,
Han udgav (1641) Bernard af Clairvaux's Skrifter

og skrev selv Paradisus anima Christiana (overs.

paa Fransk under Titlen Heures chrttiennes)

og Viator Christianas, en Kommentar til Thomas
fra Kempens Jmitatio Chrisli.

Hort, Fenton John Anthony, eng. Teolog, f.

i Dublin 23. April 1828, gik 1 Skole i Rugby,
hvor bl. a. den senere iErkebiskop Tait var
hans Lterer. 1846 kom han til Trinity College

i Cambridge, hvor han ikke alene studerede

Klassikerne og Teologi, men ogsaa Matematik,
Naturvidenskaberne, sserlig Botanik, og Filosofl.

I Cambridge lserte han Westcott og Lightfoot

at keude, og med dem indgik han et fortroligt

Venskab, der satte mange videnskabelige Frugter.

Paa den Tid kom han ogsaa i Forhold til F.

D. Maurice, der atter bragte ham i Forbindelse

med Charles Kingsley, Tom Hughes og J. M.
Ludlow, og gennem denne Kreds fik han Paa-

virkning baade i bredkirkelig Retning og i Ret-

ning af kr. Socialisme. Sammen med J. E. R.

Mayor og Lightfoot udgav han The Journal of
Classical and Sacred Philology (fra 1854) og
lagde Grunden til den Tekstudg. af N. T., der,

udarbejdet i Forbindelse med Westcott, udkom
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464 Hort — Hosea.

1881 med en Introduction skrevet af ham, og
et Appendix, forfattet af begge Udgiverne.

1856 blev han Priest i Gly, Aaret efter i St.

Ippolyts, da hans Giftermaal tvang ham til at

opgive det Fellowship, han havde i Cambridge.
1857—72 levede han som en nidkser Landsby-
prsest, men tillige sysselsat med dybt gaaende
Studier; en Tidlang nodte hans skrebelige Hel-

bred ham til at opgive alt Arbejde. 1871 holdt

han Hulsean-Forelsesnlngerne i Cambridge (The
Wag, the Truth and the Life, ferst udg. efter

hans Dod 1893). 1870 blev han Medlem af det

Udvalg, der skulde gennemse den autoriserede

Overs, af N. T„ og som saadan fik han stor

lndflydelse paa mange Enkeltheder i den nye
Overs. 1872 vendte han tilbage til Cambridge
som Fellow i Emmanuel College og teol. Lecturer

og holdt 1872 Foredrag over N. T. og Patristik.

1876 offentliggjorde han 2 vigtige Afhandlinger

(Om Movoyivijg Btot og det konstpolit. Symbol),

og 1878 blev han Biskop Perownes Efterfelger

som Hulsean-Professor i Teol. i Cambridge
Samtidig vare hans to gode Venner, Westcott

og Lightfoot, Professorer der. 1882—90 var han,

i Forening med Westcott og W. F. Moulton,
sysselsat med Overs, afVisdomsbogen og 2 Makk.
1887 blev han Lady Margaret Reader efter

Swainson ; han dede 30. Nov. 1892. Efter hans
Dad blev en stor Del af hans efterladte Skrifter

udgivne (Judaislic Christianity 1894; Prolego-

mena to St. Pauls Epistles to the Romans and
Ephesians og On the Ante-Nicene Fathers 1895;

The Christian Ecclesia 1897 ; Notes on the Studg

of the Clementine Recognitions 1899; Village

Sermons, preached in the Parish Church of St.

Ippolyts 1897; Cambridge and other Sermons
1898; The first Epistle of St. Peter I, l—II, 17
1898; Village Sermons in Outline 1900). Hans
Sen, A. F. H., udgav en ndforlig Biografl (Life

and Letters of F. J. A. H., I—II, 1896).

Hosa. 1. Slsegtseverste for en Del af de le-

vitiske Dorvogtere ved Templet (1 Kren. 16,

38. 26, 10. 11. 16). — 2. By i Asers Stamme,
formodentlig sydlig for Tyros (Jos. 19, 29). L. G.

Hosaja. 1. En af Lederne i Taksigelsesop-

toget ved Murenes Indvielse (Neh. 12, 32). —
2. Fader til den i Jer. 42, 1 nsevnte Hevding
Jesanja eller Asarja (43, 2 og i LXX ogsaa

42, 1). L. G.

Hosama, Sen af Kong Jekonja (1 Kren. 3, 18).

Hosea. Navn paa forskellige Personer i G.

T., deriblandt 1) H., El as Son, den sidste

Konge i » Israels* Rige. Da Kong Pekah af Israel

var kommen i Krig med Assyrerne (se Art.

Pekah, Ahas), og den assyriske Konge Tiglat

Pileser allerede havde erobret den ostlige og
nordligste Del af Riget, gjorde H. Opror,

dnsbte Pekah og besteg Tronen som assyrisk

Vasal. Derated blev Resten af Riget forelobig

reddet fra Tilintetgorelse. Men ved Assyrer-

kongens Dod lod H. sig forlede af .£gypten til

Oprer; efter en lang og haard Kamp erobrede
Assyrerne i 722 endelig ogsaa den staerkt be-
fcestede Hovedstad ; Landet blev gjort til assy-

risk Provins, dets bedste Borgere bleve bortforte

til fjerne Lande, og den tilbageblivende Befolk-

ning opblandet med fremmede Kolonister. Her-
med odelagdes ogsaa Landets religiose Liv saa-

ledes, at disse Dele af det israelitiskc Folk fra

den Tid fuldstamdig har mistet den Betydning

for Frelsens Historie, som de tidligere i saa hoj

Grad havde ejet (se nedenfor og Art. Elia, Elisa,

Israels Historie, Samaria, Samaritaner; jvfr.

Buhl, Det isr. Folks Hist §68). — 2) H., Beeri's
Son, den eneste Profet fra > Israels' Rige, fra

hvem profetiske Taler er bevarede. Han op-
traadte i dette Rige kort Tid efter, at Jud«eerea

Amos havde i Betel forudsagt Landets Under-
gang (se Art. Amos I, 75), og fra Jerobeams
sidste Aar ndover mod Pekahs Regering segte

han forgseves at viekke sine Landsnuend til

Erkendelse af de store Folkesynder og den
forestaaende Odeleggelse. Medens Amos ud-

mterker sig ved sin klare Taenkning og negterne

Etik, er H. tvertimod en dyb, felelsesfuld

religios Mystiker. Sergelige Familieforhold ud-

dybede og forsedlede hans Karakter: hans hejt

elskede Hustrn blev ham utro, han maatte
forskyde hende, men tog hende senere i en
forkomraen Tilstand tilbage for atter at op-

drage hende for et nyt og bedre Liv (Kap.
1—3). Denne Livsskaebne aabnede hans For-

staaelse for hans Samtids Forhold til Herren;
han folte den som en speciel Guds Styrelse,

et specielt Kald til som Profet at forkynde
Herrens Dom over Folket (1, 2). — Folkets

sanselige, tildels utugtige, afkanaanitiske Skikke
gennemsyrede Dyrkelse af de mange hellige

Symboler og Billeder rundt om i Landet stempler

han som en lignende Utroskab mod Israels

Gud, et >Horeric ligt det, hans Hustrn havde
begaaet imod ham. Saadant er ikke Dyrkelse
af Jahve, selv om Billederne og Symbolerne
skulde betegne ham, og Folket mente at dyrke
ham; det er Ba'als Dyrkelse d. v. s. Afguds-

dyrkelse (2, 5 ; 8, 16 f.). Saaledes ferer H. videre

Elias vteldige Kamp mod Ba'alsdyrkelsen i

Israels Kultus. Forholdet til Jahve er ifolge H.s
Syn saa vsesensforskelligt fra Hedningers For-
hold til sin Ba'al, at selv om Gudsijenesten i

Formen vender sig til Jahve, kan den alllgevel

efter sit Vsesen veere Ba'als, d. v. s. Afgnds-
dyrkelse. Medens Amos saa Folkets Skyld under
Synspunktet uretferdig Samfundsorden, saa H.
det i Grunden under Synspunktet Utroskab
mod Israels Gud. Og blandt de mangfoldige
Former af Synd, som han ser omkring sig i

hin sidste Oplosningens Tid (4, If.; 5, 10 1;
6, 8f.; 7, 1. 5f.; 12, 8f.), er det serlig 3, han
fremhwver som Kardinalsynder, der nedkalder
Herrens Vrede over Folket : Tilliden til hedenske
Stormagter, Tilliden til dets egen politiske Magt,

som for Profetens Blik sterlig er personificeret

1 Kongedommet, samt Tilliden til Kultusen,

som er Afgudsdyrkelse; Fremtidens Forsagelses-

lofte skal lyde: >Vi vil ikke mere tage vor Til-

flugt til Assyrerne, vil ikke mere ride til Hest
(d. v. s. ssstte vor Lid til militsre Rustninger)

og ikke mere fremdeles sige >vor Gud< til vore

Hsenders Vaerk« (14, 4). H. gennemskuer Tidens
moralske Historic, og bag de enkelte Synder
ser han som den fselles Jordbund den kulturelle

og okonomiske Fremgang (10, 1), materialistisk

Egenraadighed og sensualistisk Vellevnet med
Afguderi og Usedelighed i Folge: >Horeri og

Vin og Most har fanget Sindenec (4, 11; 5, 4:

9, 1 f.). Han spotter det frugteslose i at sege

Hjtelp snart hos Assyrerne og saa atter hos

iEgypterne (5, 13 ; 7,11,16; 8,9; 12,2), spotter

ogsaa Kongedemmets aabenbare Gavniashed, de
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Hosea — Hosianna. 465

politlske Lederes taabelige Fasrd (7, Sf.; 8, 4;

10, 3) og fremfor alt de vanmtegtige Guds-
billeder og Symboler (8, 11 f.; 10, If.; 13, 2);

de pncgtige gyldne Tyrebllleder kalder han
haanlig >Kalve<. Men ferst og sidst demmer
han det altsammen som Utroskab mod Israels

Cud: Kultusens Symboler er at llgne med
Elskere, en gift Kvinde hengiver sig til (2); at

kebe sig Assyrernes Gunst ved Gaver er, som
naar en Kvinde vilde nedvterdige sig til at

sikre sig en Elsker for Len (8, 9f.); og Poli-

tikeus Udveje er helt igennem Utroskab mod
Israels Gud (7, Sf.); hele Israels politlske Hi-

storic er Synd >lige fra Gibeas Dage<, d. v. s.

lige siden den forste Konge, Saul, residerede i

Gibea (10, 9, jvfr. 9, 9; 13, 10 f. og 1 Sam. 8,

5f.; 10, 171; 11, 4). Herren alene skal vsere

Folkets Gad, dets Fortrestning og dets Kserlig-

hed. — Medens Guddomsherligheden er det
fremherskende Tnek i Amos's Gudsbillede, har
hos H. Keriigheden denne Plads (2, 19 f.; 11,

8f.; 14, 5). Af Keerlighed var det, Herren i sin

Tid tog Israel til sin Son, og Kerligheden har
varet Hovedmotivet 1 bans senere Forhold til

Israel (11, If.); den er ligeledes Grunden til,

at idet ban i nidkser Vrede over at se sin Kser-

lighed vraget, forstoder det letsindige og ntro
Folk, kan han dog ikke ligegyldig opgive Kolket,

men maa opdrage det til angrende Lydighed
og atter tage den forlorne til sit Hjerte (2 f.

;

11, 8f.; 14, Sf.). Ligedan er det Kaerllghed og
Troskab, Herren knever af sit Folk, som den
rette Gudsdyrkelse (4, 1; 6, 6; 7, 1; 10, 12 f.).

Det er Folkets Hjerte, han vil vinde (2, 17);

gentagende klager H. over, at der mangier
>KendskabtilGud<, til bans Hjertelag ogVilje

(4, 1. 6. 10; 5, 4). Guds tugtende Opdragelse
vil, det er Profetens sikre Fremtidshaab, gen-
nem Tilintetgorelsen og Landflygtigheden fere

Folket til Anger og lydig Genkserlighed ; der-
paa bygger han, midt i den trostesloseste Tid
og bejet af huslig Ulykke, sit lyse Haab om
en herlig Genrejsning (2; 14). — Neppe har
nogen anden af G. T.s Profeter skuet dybere
ind i Aabenbaringens store religiose og moralske
Grundsandheder end H.; i enfoldig og umiddel-
bar Opfattelse af Gnds Kserligheds Vaesen staar

ban over alle de andre; jnst derfor kan han
forene dyb Sorg og bitter Klage med gledende
Trosvished og mandig Kraft. — Blandt hans
Landsmsend blev hans Forkyndelse nden Frugt,
og kort efter gik Israels Rige til Grunde. Men
dets aandelige Skatte bleve bevarede i det lille

jndeiske Rige ; og de israelitiske Profeters For-
kyndelse fik saaledes den storste Indflydelse

paa Judas religiose Historie, stadfsestet som
den blev ved den forfserdellge Opfyldelse af
deres Domsord ; Jesajas Profetier byggede videre
paa dette Grnndlag; H.'s Forkyndelse af Kter-

iigheden mellem Gud og hans troende Folk
Winger kraftigt igen i 5 Mos., der ser alle de
mange overleverede Guds Bud samiede til £t
i dette at >elske Herren din Gud af hele dit

Hjertec; ja, selv de Udtryk og Billeder, H.
brnger, er mangen Gang derigennem blevet
gcngse Betegnelser, saaledes Opfattelsen af

Forboldet mellem Gud og hans Folk under
Billedet af et jEgteskab, Frafald under Billedet
af Horeri, Betegnelsen >Kalve« for Tyrebilled-
erne o. s. fr. — H.'s Bog indeholder ferst

Rrke-LsksftOB for Norden. II.

(1—3) Profetens iEgteskabshlstorie, afbrudt af
Gudsord til Israeliterne, som anvender hans
Livshistorie paa deres Gudsforhold. Medens
dette Stykke tilhorer Jerobeams Regeringstid,
biere Kap. 4— 14 tydelig Spor af at tilbere

den urollge og ulykkelige Tid efter hans Ded.
Fulde af korte, kernefulde Sentenser og liden-

skabelige Slagord, men uden planmsssig Dis-

position eller hengere sammenmengende Udred-
ninger, giver disse Taler og Aforismer et lev-

ende Indtryk af dyb Felelse og af bitter Sorg
over Ulykker, som allerede vare naervserende,

og end mere dem, som han klart forudsaa i

Fremtiden; de vidne om Timer af ensom
Grublen over de enkle og dybe Sandheder,
som dog ingen Indgang fik, om Forhold lig

dem, Jeremja senere levede og virkede under.
Som hos Jeremja, saaledes er ogsaa hos H.
hans Profetier paa det inderligste sammen-
voksede med hans eget aandelige Liv i Troskab
mod Herrens Vilje; det er ikke et enkelt Guds-
ord, som bliver ham aabenbaret, men hele
hans Livsgang bliver en Herrens Tale til ham,
som han forkynder videre. — Bogens Tekst er
vanskelig at forstaa. Forf.s sententiese Stil

forudsntter hyppig hos Leseren et Kendskab
til hin Tids Forhold, som vi ganske mangier.
Og dette har desuden ledet til, at adsklllige

Skrivefejl har sneget sig ind; forskellige for-

klarende eller opbyggelige Randbemaerkninger
er ogsaa kommet ind i Teksten (Eksempel: 1,

10—12; ligesaa en Del af Overskriften 1, 1).— Jvfr. Buhl, Messianske Forjaettelser § 30 f.

— Fortolkn. til H. af Tottermann (Helsingfors

1879), Nowack (Berlin 1880), Cheyne (Cambr.
1884). S. Af.

Hosianna, Folkeskarernes bekendte Udraab
ved Jesu Indtog i Jerusalem (Mt. 21, 9. 15;
Mk. 11, 9. 10; Job. 12, 13). H. betyder: giv

Frelse, eller: hjselp. Folket hilste Jesus som
Messias og istemmede i H. et festllgt Raab til

Gud. Ordene led efter Mt. (Mk.): H. o: giv

Hjtelp, til Davids Sen (Dativ)! Den, som kommer,
vtere velsignet i Hftrrens Navn ! Velsignet vtere

vor Faders Davids Rige, som kommer! H. i

det hejeste (»: Hj«lp komme fra det hojeste,

fra Guds Trone nedover Messias)! — I det
andet Led ber >i Herrens Navn< henfores til > vel-

signet* (jvfr. 4 Mos. 6, 27 ; 5 Mos. 21, 5; Ps. 129,

8). H.raabet (>et Slags helligt Hurra<), hvormed
Folket her udtrykte sin Begejstring, var ogsaa
cllers velkendt, men seerlig paa Levsalsfesten,

den gladeste Hejtid, var det i alles Mund. I

Templets Ritual herte det til denne Fest, hvor
Ordene fra Ps. 118, 25 >Ak Jahve, giv dog
Frelse (H.), ak Jahve, sktenk dog Held !c be-

nyttedes som Festraab under den daglige Pro-

cession om BnendofTeralteret. Paa Festens 7.

Dag gentoges Raabet 7 Gange ; denne Dag kaldtes

selv H., saa vel som de Grene, man da bar.

Ievrigt er H.s Brug altsaa vel formidlet ved
Ps. 118, 25, men i Psalraen selv hidrere Ordene
vist fra et allerede da gengs liturgisk Fest-

raab, som Psalmens Digter har optaget; V. 25
er altsaa lige saa vel en Datter af den gsngse
Brug som Moder til dennes yderligere Vd-
bredelse. Hvad Formen angaar, er H. ved
Luthers Overstettelse genoptaget fra den hebr.

Tekst i Ps. 118. I N. T. lyder det Hosanna
(«W>W), i Vulg. nden Aspiration: Otanna.

30
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466 Hosianna — Hospinian.

Forskellen skyldes muligvis en Paavirkning fra

det aramalske Talesprog, hvorved hebr. ho-
si'a-nna er bleven omdannet til hosa'-nna. L. G.

Hosins (OsIusX Biskop af Corduba, f. o. 257,

blev Biakop o. 295 og dede o. 358. Han var
>Bekender< under Maximians Forfolgelse. Paa
Synoden i Elvira (I, 751) var H. til Stede, og
efter 313 var han Konstantin d. st.'s kirkelige

Raadgiver lige til 326. Paa Konciliet 1 Niksea

spillede han en stor Rolle, og han var rime
ligvis Medets President. Under Beslutningerne

skrev han sit Navn Car de pavelige Legater med
Tilfejelsen : >Jeg tror, som der ovenfor er skrevet

«

(C. H. Turner, Eccles. Occident. Monuraenta,

Oxf. 1899, I, 36). Efter Nikaea-Konciliet for-

svinder han indtil Synoden i Sardica, hvor
han ligeledes pnesiderede, og han var Med-
forfatter af den saak. sardicensiske Fortnel

(G. L. Hahn, Blbl. der Symbole 8
, Breslau 1897,

188 f.). Senere here vi om ham 353 eller 54
i Forbindelse med Biskop Liberius's Styrelse

og Proces. Constantius kaldte ham til Milano
for ved Smlger og Trusler at bringe ham til at

udtale sig lmod Athanasios og slutte Fsllesskab

med Konstantinopels Arianere. Det lykkedes
ikke. Derimod ilk man den lOOaarige Olding
til at boje sig for den af Hofbiskopperne til-

vejebragte saak. >Fredsformel< i Sirmium. I

Sommeren 358 er han rimeligvis ded.

Hosins (Hosz), Stanislaus, Kardinal, fedtes

i Krakan 5. MaJ 1504. Han gik i Skole i Wllna,
studerede 1 Krakau, Padova og Bologna, hvor
han erhvervede den jurid. Doktorgrad i begge
Retter. Efter en Tid at have vteret Privat-

sekretter fik han en Plads i det kgl. polske
Kancelli og forskellige Prsebender, men ferst

1543 blev han prsesteviet. 1545 blev han ud-
naevnt til Inkvisltor og 1549 til Biskop af Kulm
(Bispevielsen fandt Sted 1550). Som Biskop blev
han straks sendt som Orator til Kong Ferdi-

nand og Kejseren, og efter HJemkorasten blev
han 1550 ogsaa Inkvisitor i Pomesanien; 1551
blev han Biskop af Ermland og begyndte et

alvorligt Arbejde for at udrydde alle Dissidenter
(a: Protestanter) i Polen. Paul IV kaldte ham
1558 til Rom, og der blev han en af Hoved-
maendene for de Forholdsregler, der gik ud paa
at fremme Beksempelsen af Reformationen ved
at ind fere vEndringer i Kirkevtesenet, udrydde
Kstteriet og faa Trienter-Konclliet sammen-
kaldt paany. 1560 blev han sendt til Wien for

med Petrus Cauisius's (I, 468) Hjtelp at afstive

den til Protestantismen haeldende Prins (senere

Kejser) Maximilian og vinde Osterrigs Medvirk-
ning til en Fortstettelse af Trienter-Konciliet,

samt virke for et iEgteskab raellem Dronning
Elisabet af England og Ferdinand I's Sen, JErkc-
hertug Karl. I Febr. 1561 blev han Kardinal og
derpaa en af Prsesidenterne for det igen aab-
nede Trienter-Koncilium ; 18. Jan. 1562—4.

Dec. 1563 virkede han i den Egenskab, an-
erkendt fra alle Sider. Efter Konciliets Slut-

ning vendte han tilbage til Ermland og tog
paany fat paa Reformationens Udryddelse, ikke
mindst ved Praester, der vare uddannede paa
det af ham oprettede Kollegium (Hosianum) i

Braunsberg, der endnu bestaar. 1569—79 boede
han atter i Rom efter at have faaet Domherre
Martin Cromer indsat til Koadjutor, og 1 Rom
blev han paany Sjfclcn i Kontra-Reformationen.

1570 oplevede han til sin Sorg, at de S evang.
Kirkesamfund i Polen forenede stg til Unionen
i Sendomir (se Art. Polen og Sendomir), men
andensteds lykkedes hans Planer til en Tid.
Kollegiet i Braunsberg var aabnet med Blikket
rettet mod Norden, og fra Rom begyndte han
1572 en Breweksling med den sv. Dronning
Katharina, Johan Ill's Gemalinde, og flk Jesuit-

erne Warsewitz og Klosterlasse sendt til Sverig
for at vinde Kong Johan for Romerkirken. Senere
blev ogsaa Possevino sendt til Sverig, og ban
havde Lykke med sin Sendelse (se Art. Johan III

og Possevino). Inden Omslaget skete, var H.
ded. Han lukkede sine 0jne 5. Aug. 1579 med
den Bevidsthed, at han havde arbejdet redeligt

og ikke uden Held paa, ved Jesuiternes Hjtelp,

at genvinde de tabte Lande for Rom. Som
Polemiker var H. ogsaa litertert virksom ; men
hans Polemik skyder ofte over Maalet, og i

den optraadte han jtevnlig baade med Heftighed
og Vilkaarlighed. Hos Luther ser han intet

godt, og de slemme Lutheranere ere i hans
0jne Skyld 1 alle Polens og Europas Ulykker
(A. Eichhorn, St. H., vorzuglich nach seinem
klrchl. und lit. Wirken I—II, Mainz 1854; Hip-
ler, Die Biographen des St H., Braunsberg
1879). Hans Skr. og Breve ere ofte udgivne
(sidst i K6ln 1584). Hans og Cromers Pnedi-
kener og Katekeser ere overs, paa Tysk af

Hipler (K61n 1885). Om hans Papirer, der
under Gustaf Adolf bleve slaebte til Sverig fra

H.'s Residens, Hellsberg, se Prowe, Mitthell.

aus Schweden (Berlin 1853).

Hoskoldssan, Hoskold, den sidste kat. Bi-

skop i Stavanger (1513— 37), narvnes ferste Gang
i Matriklerne for Rostocks Universltet 1491,

hvor han tog Magistergraden 1493. Siden kom
han ind i Stavanger Domkapitel og naevnes

1512 som iErkediakon. Efter at vrere valgt af

Kapitlet modtog han i Rom pavelig Udnwvnelse
til Biskop af Stavanger 9. Maj 1513. Svag og
uselvstsendig stod han afraeegtig overfor Tidens
mange Vanskeligheder, navnlig overfor den
indtnengende Lutherdom. I 1529 bad han
indsttendig Eske Bille om ikke at >tilstede

eller styrke den fordemte Vantro og Lutheri«.

Under Christiern IPs Optneden 1 Norge for at

genvinde sin Trone og under Urolighederne
efter hans Tilfangetagelse boldt H. sig mest
muligt passiv. 1 1536 bekvemmede han sig mod-
stnebende til at anerkende den luth. Christian

III. I Juni 1537, straks efter .frkebiskoppens
Flugt, enskede han Eske Bille til Lykke med
hans Sejr over Christians Fjender og sendte

Kongen en Selvbolle i Fonering. Desuagtet blev

han, rimeligvis endnu i 1537. faengslet og fert

til Bergen, hvor han dede, ovist naar. Ferst

1541 fik det oprevne Stift sin ferste evang.

Superintendent (Daae, Om Stavanger Stift i

Mlddelalderen, S. 46—64). A. B.

Hospinian, Rudolf, reformer! Teolog, fedtes i

Altorf ved Zurich 7. Nov. 1547. Han studerede
Teol., bl. a. ved de reformerte Universiteter i

Marburg og Heidelberg, blev derefter Pnest i

Nterheden af Zurich og 1576 Rektor for Schola
Carolina; 1588 Arkldiakon og 1594 Pnest i

Zurich. Ved Siden af disse praktiske Opgaver.
fik han dog Tid til at fordybe sig i kirkehisto-

riske Studier og skrev talrige lserde Vasrker, der
greb ind i Tidens konfessionelle Polemik. Over-

Digitized byGoogle



Hospinian — Hottinger. 467

for Romerkirken vilde ban paavise dens Uover-
ensstemmelse med Oldkirken; sterlig maa
natvnes : De origine et program Rituum et Cere-

moniarum Ecclesiasticorum (1585); De monachis
(1588 og 1609); Historia sacramentaria (1598—
1603) og Historia Jesuitica (1619). I det andet

Bind af Historia sacramentaria behandlede han
Sakramentstridlghederne mellem Protest. ind-

byrdes. Stor Opsigt vakte hans Bog om Kon-
kordieformlen (Concordia discors, sea de origine

et progressu formula concordia Bergensis, 1607),

hvori han fortalte dette Skrifts Historie og saerlig

dvaelede ved den indre Strid mellem Lutheran-
erne, som dette Enighedsskrift og dets Tilblivelse

vidnede om. Lutheranemes Forbitrelse var stor

og Leonhard Hntter skrev iraod H. sin Concordia
concors 1614. H. svarede ikke, vlstnok af poli-

tiske Grande, idet en Fornyelse af de teologiske

Kampe var Fyrsterne ubehagelig paa dette Tids-

pnnkt. H., der i sine sidste Aar var meget svag,

dede 11. Marts 1626. Hans Vaerker ere ndgivne
i Genf 1681, 7 Foliobind, med Levnedsskildring

ved I. H. Heidegger. J. P. B.

Hospitaliter (Hospital sbrod re) er et failles

Navn for Medlemmerne af flere Mandsforenin-

ger, der virke for Sygepleje (Antonlus-Ordenen,

barmbjertige Bredre, Johanniterne, Vor lucre

Fines H. i Paris og i Siena o. a.). Navnet
Hospitaliterinder bruges ligeledes som et

belles Navn om Kvinder, der ofre sig for Syge-

pleje (barmhj. Sastre, Elisabetsestrene, kvindl.

Johanniter o. a.X og i Burgos, Loches (i Tou-
raineX Nancy, Paris, Villenenve og mange andre
fr. og sp. Byer Andes der kvindl. H.

Hospitier kaldes smaa Klostre, der knn be-

bos af nogle faa Munke, som isaer have det
Hverv at vise Gaestfrihed imod forbidragende
Mnnke. Navnet bruges ogsaa om Munkeboliger
i nbeboede Bjergegne, der have det Formaal at

optage alle Rejsende uden Vederlag. Saadanne H.

findes t. E. paa store St. Bernhard (med Fillalet

i Val d'Obbio i Piemont), paa St. Gotthard,

Simplon, Lnkmanier osv. — Paa evang. tysk
Grand er H. Navn paa kr. Hotelier (Missions-

Hotelier), der ofte staa i Forbindelse med de
saak. Gaestehjem (Uhlhorn, Die christl. Liebes-

thatigkeit I—II).

Hossbach. 1) Peter Wilhelm H., tysk Praest,

f. i Wnsterhaasen 1784, studerede i Halle og
Frankfort an der Oder, blev 1815 Kadetprest
i Berlin, hvor han traadte Schleiermacher nser.

Hans aabent adtalte Sympati for de Wette (I,

629) nedte ham til at opgive Stillingen som
Priest for Kadetterne. 1821 blev han da Praest

ved >Neoe Kirche< i Berlin, 1830 Superinten-
dent Han dade 1846. Fornden 7 Bd. Pnedi-
kener har ban ndgivet 2 Monografler, >J. V.

Andrea and sein Zeitalter< (1819) og >Ph. J.

Spener und seine Zeit< (1828; 3. Opl. 1861).— 2) Theodor Johannes H„ Son af foreg., f.

1839, blev 1861 Hjaelpepraest i Berlin, 1866
Hserpnest ved Elbhaeren, 1868 Praest ved St.

Andreas i Berlin. Paa Grand af en Valgpne-
diken i St Jakob (1877), i hvilken han havde
udtalt sin Nyrationalisme, blev hans Valg til

denne Menighed annulleret, efter at et stort

Mindretal havde klaget; men 1881 blev han
aden Indsigelse kaldet til Praest ved >Neue
Kirchec. Han var kenge et virksomt Medlem
af >Protestantforeningen<.

Hostie (hostia, Offerdyr, Offerlam) kaldte

man i den gl. K. det Bred, der blev uddelt til

Nadvergaesterne. Det var, som alt Bred den-
gang, en tynd rand Kage (corona, tortum panis),

i Reglen saa stort som en Tallerken, og det

blev 1 Nadveren brudt i smaa Dele (particula)

til de enkelte Nadvergsster. I 11. Hdaar be-

gyndte man at bage Nadverbrodet i smaa Bred
af en jaevnstor Moots Sterrelse, og man satte

paa H.rne enten Jesu Navn, et Kors eller A
og SI. Den vesterl. K. brugte usyret, den gr.

syret Bred til Nadveren (se Azymiter I, 188),

og den gr.-kat. K. raekker H.n i en Ske (se Art.

Nadver). Til Orobtering af H.rne isaer ved Kristi

Legemsfest indrettedes de saak. Monstranser
(se d. Art.).

Hostrnp, Jens Christian, dsk Praest og Ko-
mediedigter, fedtes i Kbhvn 20. Maj 1818, blev
Student 1837 og teol. Hand. 1843. H. var kon-
firmeret af J. P. Mynster, men dennes Konflr-
mationsundervisning gjorde ikke Indtryk paa
ham ; det var Martensen, Stiftsprovst Tryde og
isaer Grundtvig, der vakte hans kr. og kirkelige

Interesse, og som Praest blev han en afgjort Di-
scipel af Grundtvig baade m. H. til den kirke-

lige Grundopfattelse og Arbejdet for kirkelig

Frihed. Efter en meget paaskonnet Virksom-
lied som Lystspildigter blev han 1856 Spr. i

Silkeborg og Linaa, 1862 Slotspnest i Frederiks-
borg og Spr. i Hillerod. 1881 tog han sin Af-

sked og flyttede til Kbhvn, hvor han en Gang
maanedlig praedikede paa Falkenstjernes Hej-
skole og ogsaa andensteds. Han dede 21. Nov.
1892. Han har, fornden sine dramatiske Ar-
bejder, udgivet 2 Praedikensamlinger (Praedi-

kener over alle Sen- og Helligdage i Kirkeaaret<

1866, 3. Udg. 1885; >Opstandelsen og Livet<

1883) og en Samling >Folkelige Foredrag< (1882;
3. Opl. 1884). V. Nannestad har i >Portraiter

fra Kirkenc (1. Saml. 1895) udforligt omhandlet
hans Ejendommelighed som >BekendelsensPrae-
dikant<. Han har selv i >Erindringer fra min
Barndom og Ungdora< (1891) og i »Livserin-
dringer< (1893) skildret sin Livsferelse.

Hotam. 1. En Slaegtseverste i Asers Stamme
(1 Kran. 7, 32); i V. 35 kaldes han >Helem«. —
2. Fadertil2afDavidsHelte(lKr0n.ll,44). L.G.

Hotlr, Overate for et af Sangernes Skifter

(1 Kran. 25, 4. 28). L. G.

Hottinger. 1) Johann Heinrich H., scbweiz.

Teolog, f. i Zurich 10. Marts 1620, udmaerkede
sig tidlig ved sine Kundskaber i de gl. Sprog,
saerlig i Hebr., og fortsatte Stndiet af de esterl.

Sprog i Geneve, Frankrig og Holland, navnlig
i Groningen og Leiden. 1642 vendte ban til-

bage til Zurich, hvor han blev Prof., ferst i

Khist., senere i de esterl. Sprog, og tog virksom
Del i Kirkelivet. 1655 kaldte Kurfyrst Karl
Lndvig af Pfalz ham til Heidelberg, hvor hans
Laerddom og Laerergaver hurtig haevede Heidel-

berger-Fakultetets snnkne Anseelse. Han fik

indrettet et Trykkeri med de osterl. Sprogs
Typer, og 1656 blev han valgt til Universitetets

Rektor og Kirkeraad. Men Forholdene i Hei-

delberg tiltalte ham ikke i Laengden, og allerede

1661 vendte han tilbage til Zurich, hvor han
tog fat paa en ny Bibelovers. 1664 var han
atter i Holland og tillige i Wittenberg, og da
der kom en Kaldelse til Leiden, mente han at

bnrde folge den. Ferst vilde han ordne noget

30*
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paa sit Landsted ved Limmat, men under Baad-

farten dertll druknede nan og hans Bern 5. Juni

1667. Han forfattede en stor Msengde storre

og mindre Skrifter, bl. a. en hebr. og en kald.-

syr. Grammatik; Thesaurus philol. seu davit

scriptura (1649), en Slags Indledn. til G. T.;

Hist, cedes. N. T. (I, 1651); forskl. Skrifter fra

den sammenlignende osterl. Grammatiks Om-
raade; Hist, orientalis (1651) med Bidrag til

Muhammeds Historie; Smegma orientate (1657

—58), Tillob til en osterl. Literaturhlst. ; Areha-
ologia orientalis (1662). Bl. hans kirkehist.

Skrifter maa isser nsevnes: Hist, ecclesiastica

I—IX (til 1657), der navnlig bar Betydn. paa
Reformationshistoriens Omraade og indeholder

mange vigtige Aktstykker tii Schweiz's Historie.

H. samlede en stor Msengde Breve fra Refor-

mationstiden, der, tillige med hans egne Breve,

som Thesaurus Hottingerianus i 52 Folianter

horer til Zuricher-Bibliotekets dyreste Skatte.

— 2) Johann Jakob H., Sen af fornaevnte, fedtes

1652, blev 1680 Pnest i Stallikon i Kanton
Zurich, 1686 Diakon ved Grossmunster i Byen
Zurich og 1698 Heideggers Efterfolger som
teol. Prof. Hans Hovedvserk er en helvetisk

Kirkehist. i 4 Kvartbd. (1698—1729), der gaar

til Forf.'s egen Tid. Den indeholder mange
vigtige Aktstykker og har derved endnu Betyd-
ning. J. J. H. dode 1735. — 3) Johann Jakob
H., Barnebarn af fornaevnte, f. 1783, varProf.

ved Zurichs Hojskole og er navnlig bekendt
ved en Fortsaettelse af Joh. v. MOilers Schweizer-

hist. og en Biografi af Zwingli (1842). D. 1860.

Houbigant, Charles Francois, Oratorianer

og Bibelkritiker, fadtes i Paris 1686 og traadte

1704 ind i Oratoriet (se d. Art.), var Laerer i

Marseille, Soissons og fra 1722 i Paris. Han
studerede navnlig semit Sprog. D. 31. Okt.

1783. Bl. hans Skr. maa mserkes: Racines de
la langue hibr. (1732); Prolegomena in Scrip-

turam Sacr. (1746). Hans Hovedvserk var Biblia

Hebraica (1—IV, Paris 1753—54) uden Vokal-
tegn, der fik Betydn. ved mange vigtige Tekst-
rettelser efter Codex Samaritanus (tii Moseb.),

Haandskrifter og de gl. Overs. Som Tekst-

kritiker var H. voldsom og vilkaarlig.

Hovedo Kloster. 1147 grundlagde Cister-

ciensere fra Kirkstead i Lincoln Stift paa Hoved-
een ved Oslo et Kloster, der blev indviet til

Maria og den angelsachsiske Kong Eadmund
(I, 704), en Martyrhelgen, for hvem der ogsaa
var rejst et Alter i Oslo Domkirke. Den forste

Abbed skal have heddet Andverus. Klostret

fik af Paverne (Alexander III 1162, o. a.)Vasrne-

buller og af Konger og Stormaend Friheder og
Gaver. 1185 optraadte Munken Jon Kuflung
fra H. K. som Modkonge mod Sverre. Saa lcenge

Sverre levede, synes dog H. K.'s Munke, med
eller mod deres Vijje, at have vaeret paa hans
Parti, og Sverre horte, skont han var en band-
lyst Mand, Messe hos dem, for han slog Bag-
lerne ved Oslo. Dette blev paatalt og straffet

af Generalkapitlet i Citeaux 1200. Siden holdt
de med Baglerne. I det hele synes H. K.'s

Munke at have holdt Venskab med dem, der
havde Magten. Ribbungerne begyndte deres
Opror paa H.en. Da var Askatin Klostrets

Abbed ; han tog Del i Rigsmedet i Bergen 1223
og blev af Kongerne Haakon og Magnus brugt
til vigtige Sendelser til Tyskland, Danmark

(1261), Skotland og England. Da Askatin 1270
blev Biskop i Bergen, blev Laurentius Abbed

;

han blev siden Abbed i det eng. Moderkloster.
Fiere af de folgende Abbeder vare ogsaa frem-
ragende Msend, og de spillede ofte en betydelig

Rolle. Efter Midten af det 15. Aarh. ophoMt
Birgittinerne sig midlertidig i H. K., medens
Cistercienserne derfra tog til Munkeliv, som
de genopbyggede efter Branden 1455. Allerede
1478 eller 79 vendte Cistercienserne imidlertid
tilbage til H. K. under deres Abbed, Paal. I

Beg. af 16. Aarh. havde Klostret 1 Hr. Klaus
en rimeligvis dansk Abbed, og 1511 traengte
den berygtede danskfodte Abbed fra Tutero,
Matthias Henriksen, ind i H. K. for ogsaa at

odelaegge det. Abbeden i Sore sendte derpaa
Hans Andersen 1525 til H. K., for at han skolde
vaere dets Abbed. Da Christiern II 1531 kom
til Oslo sendte han Bud til H. K. for at hente
Proviant til den forestaaende Belejring. Abbed
Hans slog sig nemlig paa Christiern II's Side
og tog, som norsk Rigsraad, Del i de offentlige

Anliggender, men 1532 blev han af Mogens
Gyldenstjerne fasngslet, og han sad i Faengsel,

indtil Christiern II havde forladt Norge. Sam-
tidig bleve Klosterkirken og Klostrets Bygninger
brsendte og edelagte, og Godset lagt under
Akershns Len. Sten fra H. K. blev i over 300
Aar brugt til Akershus Slots Bygning og Ud-
videlse, indtil Foreningen for norske Fortids-

minders Bevarelse lod de tilbage staaende Mure
udgrave og udgav Tegninger og Beskrivelser af

Klosterievningerne i sine Aarsberetninger, navn-
lig i den for 1849 (Jvfr. C. C. A. Lange, De
norske Klostres Historie 1 Middelalderen, 2. Udg.
Kra. 1856, 127 f., 401 f.). Fr. N.
Howard. 1) Edward Henry H., Kardinal.

f. i Nottingham 13. Febr. 1829, blev opdraget
i Oscott og studerede i Edinburgh. I sin Ung-
dom var han Officer, men opgav Krigerbanen
for at blive Pnest og blev 1854 i Rom ordineret
af Kard. Wiseman. Han var en dygtig Sprog-
mand og gjorde et Aar Tjeneste i Indien for

at ende Skismaet i Goa. Pius IX satte stor

Pris paa denne /Etling af en eng. Adelsslssgt

og gjorde ham 1872 til iErkebiskop af Neokje-
sarea in p. inf. Nogle Uger var han ogsaa
Koadjutor i Frascati. 1877 blev han Kardinal
med S. Giovanni e Paolo som Titelkirke, 1881
jErkepnest for Peterskirken og 1884 Kardinal-
biskop af Frascati. 1887 blev han syg og fort

til England, hvor han dode 16. Sept. 1892 i

Brighton. Han var en gavmild Beskytter af det
eng. Kollegium i Rom. Fr. JV. — 2) Joha BL,

eng. Godsejer, er beremt som Fiiantrop og
sterlig som Reformator af Feengselsvaesenet, ikke
blot 1 England, men saa godt som i aile civili-

serede Lande. Han var fedt i London 2. Sept.

1726. Hans Fader var en rig Kebmand og Gods-
ejer af streng puritansk Aandsretning. John H.
blev 16 Aar gammel ved Faderens Dad Arving
til Formuen. Hans Karakter var tidlig ndviklet,

og en ubejellg Energi var en af hans Hoved-
egenskaber. Medens ellers Filantropien, og ikke
mindst den eng., ofte ikke er fri for S«nti-

mentalitet og Mangel paa Kritik, laa alt saadaat
meget fjernt for ham. Hele hans uhyre Virk-
somhed havde praktiske Maal for 0je og dreves
ad praktiske Veje, alt paa Krdm.ens Grand.
Allerede som ganske ungt Menneske foretog
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han sig en toaarig Udenlandsrejse for at laere

at kende, hvad der, sserlig i Frankrig, udrettedes

for fattige Arbejdere. Efter sin Hjemkomst
byggede han Arbejderboliger og oprettede Skoler

paa sit Gods. Paa en Rejse i 1755 for at bringe

Hjaelp til Nodlidende i Lissabon (efter Jord-
skselvet) kom han i fransk Krigsfangenskab og
kom saaledes for forste Gang til at gore Be-
kendtskab med Fsengsler. Den utrolig ubarm-
bjertige Behandling af Krigsfangerne oprerte

ham saaledes, at det efter hans Hjemkomst
blev en af hans forste store Opgaver at lindre

Krigsfangernes Kaar, og hans aalmindelige Evne
til at tale overbevisende og rive Folk med sig

gjorde, at han virkelig udrettede ikke lidet

baade i England og Frankrig. Hans betyde-

ligste og mest banebrydende Virksomhed be-

gyndte, da han valgtes til Sherif i Bedford og
som saadan skulde fere Tilsyn med Egnens
Fsengsler. I disse herskede Vilkaarlighed og
Uretfcerdighed, bl. a. den Sklk, at frifundne

Personer holdtes tilbage i Fasngslet, naar de
ikke kunde betale Omkostningerne ved deres

Ophold der og Sagens Behandling. Han bragte

forgseves saadanne Sager frem for Domstolene,

men opgav dermed ingenlunde sin Sag. Han
begav sig nn paa Rejser, forelobig for at under-

sege de eng. Fsengsler, hvorpaa han anvendte
et Par Aar. Han fik derefter disse Faengsels-

forhold dragne frem i Parlamentet, som det

lykkedes ham at vinde saa fuldstsendigt, at

U nderhuset vedtog at sende ham en Taksigelse.

Unaegtelig maatte han ogsaa fra mange Sider

doje baade Modstand og Spot ; men meget faa

Mennesker have vist sig saa urokkelige som
han. Han begav sig atter paa Rejse for at

nndersege Fsengslernc i andre Lande. Bedst

var Tilstanden i Holland, men ellers vare i det

hele taget Faengslerne snarest skikkede til at

edelaegge Fangerne. At behandle disse paa blod-

agtig, kaelen Maade var langt fra at vsere hans
0nske. Streng Disciplin og forstandigt Arbejde,

og forst og sidst Orden i alle Ting, skulde vasre

Midlerne til at opdrage Fangerne.
Efter de omhyggeligste Undersogelser og For-

beredelser udgav han 1777 sit epokegorende
Vserk : State of prisons in England and Wales
with preliminary observations and an account

of some foreign prisons. Alle senere Faengsels-

systemer ere egentlig grundede paa dette Ar-
bejde. Deportation, som havde vseret yderst

almindelig brugt som Straf, var en Modbyde-
lighed for ham, og han kaempede uforsonlig

mod dens Anvendelse, om det end paa dette

Punkt gik langsomt og besvaerligt at sejre. —
Paa sine Rejser havde han lsert Pesten at kende
og vilde optage Kampen ogsaa mod den. Han
foretog to Rejser til Orienten, men paa sin

anden Rejse blev han syg og dode i Cherson
20. Jan. 1790. I St. Panls-Kirken i London ei-

der rejst et Mindesmserke for ham. Allerede i

hans levende Live havde man villet rejse ham et

saadant jEresmlnde, men det vilde han ikke
tillade. Efter ham baerer et engelsk Faengsels-

selskab Navnet >Howard Association* (stiftet

1866). S. M. H.
Howe, John, eng. Nonkonformist, Sen af en

pnritansk sindet Prsest, fodtes 17. Maj 1630 i

Loughborough i Leicestershire og studerede
baade i Cambridge og Oxford. Omtr. 1654 blev

han Prsest i Great Torrington i Devonshire og
virkede der ud fra puritanske Forudsaetninger

med stor Nidkaerhed. 1656 gjorde Cromwell
ham til sin Huskapellan, men Livet i White-
hall forargede hans puritanske Samvittighed.
1659 virkede han atter i Torrington. Da Uni-
formiteten efter 1660 skulde gennemfores, blev
H. afeat, og han levede da indtil 1670 som
Friprsest. 1676 blev han, efter en kort Tjeneste

i Irland, Praest ved en presbyt. Kirke i London.
1685 gik han med Lord Wharton til Utrecht
for at slutte sig til Vilhelm af Oranien, men
1687 vendte han tilbage til England for at ar-

bejde for Oranleren. Fra det 0jeblik af stod

han i Spidsen for Nonkonformisterne og kaem-
pede djaervt for at sikre deres Ret og for at

forene Presbyterianerne og Kongregationalist-

erne. Han dode 4. Nov. 1702 uden at have
naaet sit Maal og efter en Stund, som Watts
sagde, at have vaeret a great but single name.
Hans Skrifter ere ofte udgivne, sidst i New-
York (I—II, 1869).

Hoyers, Anna Ovena, fodt Owens, relig.

Svsermerske, fodtes i Koldenbuttel i Ejdersted

1584, og blev 15 Aar gl. gift med Stalleren i

Ejdersted, Herman Hoyer. Hun optraadte som
Digterinde og blev staerkt greben af Tidens
Separatisme, der gjorde hende t hoj Grad
ildesindet og ubillig mod de luth. Praester, som
hun stillede i Gabestokken i Satiren »De denlsche

D6rp-Pape< og i andre Rimerier, i hvilke hun
priste >det indre Ord< og varslede forskl. Byers

Tilintetgerelse. Med Alkymisten N. Teting gjorde

hun ogsaa Forseg paa at gore Guld. Da hun
hverken paa sin Gaard Hoyerswort eller i Husum
besogte den offentlige Gudstjeneste, men nojedes

med Husandagter, rejste der sig en stserk Uvilje

imod hende trods hendes storartede Godgoren-

hed, og 1632 solgte hun sine Ejendomme og

rejste til Sverig, hvor Enkedronning Marie Ele-

onora viste hende stor Venlighed. Hun boede
forst i Vestervik, siden i Nserh. af Stockholm.

D. 27. Nov. 1655. Efter Karl I's Henrettelse

skrev hun: >Ein Schreiben fibers Meer gesandt

an die Gemeiu in Engellandt aus einer alten

Frauen Hand, die ungenandt Gott ist bekandU
(1649). 1650 udkom der i Amsterdam en samlet

Udg. af hendes >Geistl. und weltl. Poematac
Hrabanus Maarus, beremt Lcerer og Biskop,

fodtes i Mainz o. 780; han kaldes ogsaa Mag-
nentius, rimeligvis som Mainzer. H. traadte

tidlig ind i Benedictinerordenen i Klostret Fulda,

senere kom han til Tours, hvor Alcuin fik ham
meget kaer og gav ham Navnet >Maurus< efter

Benedicts Yndlingsdiscipel. Efter at vaere vendt

tilbage til Fulda blev H. Lserer ved Kloster-

skolen der, og denne oplevede da en Blom-

stringstid. H., der 814 var bleven viet til Praest,

maatte dog lide en Del under Abbed Ratgars

Styrelse; thi Ratgar brad sig kun om Bygge-

foretagender. 822 blev H. selv Abbed, og der-

ved fik den laerde Laerer Lejlighed til at vise,

at han ogsaa besad fremragende Evner til Ad-
ministration. 842 nedlagde han Abbedvaerdig-

heden og blev efterfulgt af Hatto. Derpaa tog

han Bolig paa Petersbjerget, hvor han havde
bygget en Kirke, og levede der for Studier og

Forfattervirksomhed, indtil han 847 blev Otgars

Efterfelger som iErkebiskop af Mainz. Han dode

4. Febr. 856. H. var en af den Tids betyde-
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ligste kirkelige Personligheder, og han skrev

mange ekseget. og opbyggelige Skrifter (ogsaa

Digte), som Samtiden satte Pris paa. Hans
samlede Skrifter bleve ndg. af Colvenerius (K61n

1627) og ere aftrykte hos Migne i Series Latina

Bd. 107—112. Hans Digte Andes i Monura.
Germ., Poets Latini II, 154 f. ; hans Breve i

Monum. Germ., Epist. V, 379 f. A. Knoepler
har sserlig udgivet det smukke, i Middelalderen

meget paaskennede Skrift: De institutione cleri-

corum (Munchen 1901). Jvfr. Kunstmann, H.

M. R. (Mainz 1841) og DOmmler, Hrabanstudien

(1898).

Hrotsuit (Roswlth), Nonne i Gandersheim,
var af adelig Byrd og ievede i den sidste Tredje-

del af 10. Aarh. Abbedissen i Gandersheim,
Gerberga, opfordrede hende til at forfatte et

Heltedigt til Otto I's Pris, og denne Opfordring
efterkom H. 968. Senere sang nun om sit

Klosters Historie og Here Helgener og digtede

kr. Komedier, der vare Sidestykker til Teren-
tius's. Hendes Skr. ere ndg. af C. A. Barack
(Numb. 1858); hendes hist. Digte ere overs,

paa Tysk af Th. Pfund i >Gesch. schrelber der
deutschen Vorzeit<, 10. Jahrh. V.

Hubald. 1) H. (Humbald), dsk Biskop,

forestod som Biskop af Odense St. Knuds Skrin-

Iaeggelse 19. April 1101. Paschalis H's Brev om
St. Knuds Kloster af 1117 er rettet til ham, og
H. ordnede Biskoppens Forhold til Munkene i

dette. Han dode en 14. Okt rimeligvis 1139.

H. roses for Gudsfrygt og Nidkierhed. — 2) H.,

Kardinal, blev af Pave Eugenius III sendt til

Danmark i Erik Lams Tid (Langebek SRD VII,

219). At han har prediket Korstog her, er dog
vist kun en las Formodning af Hamsfort.

Hnbba, Slsegtseverste i Asers Stamme (1 Kren.

7, 34). K'tib er >Jehubba*, men K're > ve Hubba<
(>og Hubba«) ses af LXXat vare det rette. L.G.

Huber. 1) Johann Nepomuk H., filos. Prof.,

f. i Munchen 18. Aug. 1830, studerede Teol. i

Munchen, hvor han sluttede sig til den >Tafel-

runde< af Studenter, hvis Valgsprog var: >Durch
Zweifels Qual der Hoffnung Strahl zum heiligen

Graalc Fra Teol. vendte han sig til Filos., er-

hvervede sig 1854 den filos. Doktorgrad ved en
Afhdl. om Cartesius og habiliterede sig derpaa
som Privatdocent i spekulat. Filos. og Filos.'s

Historie i Munchen. Hans forste sterre filos.

Skrift, >Die Philos. der Kirchenvater< (Munchen
1859), blev sat paa Index, og dermed indlededes
Brudet med den rom. K. I de fialgende Aar
skrev han forskl. mindre Afhandlinger og ud-
gav en Samling af disse (>Kleine Schriften<,

Leipz. 1871). Han optraadte dels som Kritiker

af Materialismen ved Modskrifter mod Hackel
og D. F. Strauss, dels med Indheg i den sociale

Strid, men isser som kirkepolitisk Agitator imod
Rom og Ultramontanismen. Det var paa hans
Opfordring, at DSllinger sammenarbejdede sine

Artikler i »Augsb. Allg. Zeitung< til det be-

romte Stridsskrift >Janus< (I, 701), og H. var
Ddllingers Medarbejder, saa at >enhver Sset-

ning blev udarbejdet i Forbindelse med H.<

(J. Friedrich, Ign. v. Ddllinger, Munchen 1901,

III, 484 f.). Dog sluttede han sig ikke helt til

Gammel-Katolicismen, men hengav sig i sine

sidste Aar til en udprseget filos. Pessimisme. Han
dode 20. Marts 1879. Foruden de ovenfor
narrate Skrifter maa isser nsevnes hans Mono-

grafi om Joh. Scotus Erigena (Munchen 1861).

E. Zirngiebl har skrevet hans Biografi (Gotha
1881). — 2) Samuel H., schweiz. Prsest, f. i

Burgdorf ved Bern 1547, studerede I Bern og
Tyskland og viste tidlig Sympati for Lnther-
dommen. Som Prssst og Vicedekan for Ka-
pitlet i Burgdorf kom han i Strid med Berns
Prsester om Brugen af Oblater eller Brad i

Nadveren. Denne Strid blev Indledning til en
lang Rtekke Kampe, idet S. H. gjorde fashes

Sag med Lutberanerne og angreb den ret Laere

om Naadevalget som en >grusom< Laere. 1588

blev han afsat og udvist af Bern. Derpaa gilt

han til Wurttemberg, hvor han, efter at have
underskrevet Konkordieformlen, blev Prsest i

Derendingen ved Tubingen. Der skrev han fl.

Skrifter imod de Ref. og den rom. Kat. Et Skrift,

hvori han sagte at vise, at Jesus var dad for alle

Menneskers Synder uden Undtagelse, indviklede

ham i nye Stridigheder. Han blev kaldet til

Universitetet i Wittenberg, hvor man enskede
at have en saa slagfaerdig KampfteUe for den
almindelige Naade; men ogsaa derfra blev han,

efter gentagne Forhandlinger, forvist (1595). I

den felgende Tid drev han hjemles om og boede
navnlig i Brauuschweig-Wolfenbuttel, hvor ban
1608 skrev et stort Skrift i 6 Dele mod Bellarmin

(Anli-Bellarminus), 1 Gottingen, Goslar og Oster-

wick, hvor han dode 23. Marts 1624. — 3) Victor
Aim* H., tysk Nationalokonom, f. i Stuttgart

10. Marts 1800, blev opdraget i Fellenbergs

Institut ved Hofwyl og studerede derpaa Me-
dicin og Historie. Senere rejste han i Frankrig,

Spanien, Italien, England og Skotland, hvor

hau med stor Intcresse fulgte de sociale og

politlske Kampe, og hvor hans relig.-kr. Over-

bevisning blev vakt. 1828 blev han Larrer ved

Handelsskolen 1 Bremen, hvor han sluttede sig

til de ref. Kredse — tidligere havde han staact

1 et rent udvortes Forhold til Romerk. 1833

blev han Prof, i den nyere Filologi i Rostock,

og under Opholdet der bred han helt med
Llberalismen. 1836 blev han Prof, i Marburg,
1843 af Friedrich Wilhelm IV kaldet til Ber-

lin. I Marburg havde han skrevet sit be-

tydelige Skrift, >Die englischen Universitaten<,

(1837 f); men hverken der elier i Berlin lyk-

kedes hans Katedervirksomhed. Han kastede

sig da over Politik og Nationalekonomi og sagte,

med Understottelse af Regeringen, at virke ind

paa den polit. Udvikiing ved Udglvelsen af

Tidsskriftet: >Janus, Jahrbucher deutscher Ge-

sinnung, Bildung und That«. Aaret 1848 til-

intetgjorde alle hans Forhaabninger om >en

monarkisk GenfodeIse«. 1851 opgav han sit

Professorembede og Ievede 1 Wernigerode, sy«-

selsat med Studier og med Virkeliggerelsen

af sine sociale Planer ved forskl. Foreuin-

ger indenfor Grevskabet Stolbergs beskedne
Grtenser. H. dode 19. Jul! 1869. Han bar

skrevet meget oplysende Breve om sine mange
Rejser (>Genossenschaftl. Briefe aus Belgien.

Frankreich und England* I— II, Hamb. 1855)

og en Del sterre og mindre Skrifter og Tids-

skriftsartikler. Der var hos H. noget pro-

fetisk; mange af hans Tanker har Bismarck
baaret frem, og H. saa klart, at den polit Re-

volution vilde blive efterfulgt af en social. Han
virkedc utnetteligt for Association og Kolonis»-

tion og var en varm Ven af den indre Mission,
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rig paa kr. Kerlighed og med en fast kirkelig

©verbevisning. Han stod i Forbindelse med
Menneskevenner og soclale Politikere af alle

Farver (E. Reclns i Frankrig, Ducpetiaux I Bel-

gien, Wichern, GustavWerner, Lassalle, Schulze-

Delitzsch, Dollinger osv.), altid optaget af de
store Samfundsspergsmaal. Munding har ud-

givet et Udvalg af hans Skrifter om Social-

reform og Associationsvaesen (Berlin 1894), og
Elwers har skrevet hans Biografi (I—II, Bremen
1872 og 74).

Hubert, Helgen, en frankisk Adelsmand, var

Hovmester hos Kong Theodoric III og kom
siden til Austrasien til den davaerende Majordo-

mns Pipin. Han blev gift med Floribane, men
da bun dede, modtog han Prestevielsen og blev

708 Biskop af Maastricht H. flyttede sit Bispe-

ssede til Liege og var i he] Grad virksom for

Missionen blandt Omegnens Hedninger. Han
dede 29. Jnnl 727 og blev senere begravet i

Benedictiner-Klostret Ardenne, der blev kaldt

St. H. Han var en stor Jaeger og er derfor

bleven Jaegernes Vaernehelgen. 3. Nov. er St.

H.'s Dag.
Hubert, Konrad, Martin Bucers(I, 407), Med-

hjaelper, f. i Bergzabern 1507, gik i Skole i

Heidelberg, men kom senere til Basel, hvor han
blev vundet for Ref. og sluttede sig til 0ko-
lampadius. 1531 kom han til Strassburg som
Diakonus hos Bucer, som han hjalp paa alle

Omraader, ogsaa paa det literasre. Efter Bucers
Bortgang fra Strassburg oplevede H. vanskelige

Tider, og navnlig efter 1561 blev han angrebet

af de lath. Teologer og til sidst (1563) afsat

fra Embedet ved Thomas- Kirken. Efter 1575
trak han sig mere og mere tilbage fra det

offentlige Liv, sysselsat med en paa 10 Bd. be-

regnet Udgave af Bucers Vaerker; af denne ud-
kom knn Bd. I (Basel 1577). I April 1577 dede
ban.

Hnbmaier (Hiebmaier), Baltasar, Gen-
deber, f. o. 1480 i Friedberg ved Augsburg,
studerede i Freiburg og blev 1512 Ecks Efter-

felger som Praest ved Mariakirken og teol. Prof.,

senere Universitetets Prorektor. 1516 blev han
Domprovst i Regensburg. Her viste han sine

Caver som folkelig Agitator ved at rejse en
antisemitisk Bevaegelse, der endte med, at Je-

derne bleve jagne ud af Regensburg, og et Maria-

Kapel bygget paa Synagogens Plads. 1521 kom
han som Prsest til Waldshut, og der laerte han
baade den luth. og den zwingliske Ref. at kende.

En kort Tid gik han igen til Regensburg, men
ban vendte derpaa tilbage til Waldshut, deltog

1523 (26.-28. Okt) 1 Disputatsen i Zurich og
udgav 1524 sit ferste reformatorisk Skrift >18

Schlussreden<. I den nsermest felgende Tid blev

4en zwingliske Ref. indfert i Waldshut, ikke
nden voldsomme Brydninger. Allerede inden
Aaret 1524 var til Ende, var H. bleven Gen-
deber. Han traadte i Forbindelse med Th.
MOnzer og Zurichs Radikale, og snart aabnede
han en heftig Kamp mod Zwinglis Laere om
Daaben; Barnedaaben er for ham Afgudsdyr-
kelse. Da Bondekrigen udbred, var H. i hej

Grad sympatetisk stemt for Bendernes Krav, og
Waldshut traadte i neje Forbindelse med dem.
Derfor blev Byen i Dec. 1525 indtaget af Re-
jeringens Tropper, og Indbyggerne bleve da
atter rom. Katoliker. H. flygtede til Zurich,

hvor han disputerede med Zwingli om deres
dogmatiske Mellemvterende, og af Frygt for

Osterrlgerne erklaerede H. sig tilsidst for over-
bevist og genkaidte. Derpaa gik han til Kon-
stanz, hvor han paastod, at Tilbagekaldelsen
var ham aftvunget. Senere var han hos Denck
i Augsburg, hvorfra han gik til Mahren for at

virke for Gendeberiet. Nikolsburg blev hans
Opholdssted, og derfra gjorde Anabaptismen
store Erobringer, ogsaa i Tirol, Salzburg, 0vre-
og Nedre-0sterrig. 1527 blev H. ud leveret til

0sterrigerne, og 10. Marts 1528 blev han brsendt
i Wien (I. Loserth, Dr. B. H. und die Anfinge
der Wiedertaufe in Mahren, 1893).

Hncbald, Benedictiner-Munk fra Klostret St.

Amand sur I'EInon (ved Tournay), d. o. 930,
omtr. 90 Aar gammel. Vel bevandret 1 hu-
manistiske Videnskaber havde han tillige et

stort Navn som Toneherer, Masicas perituti-

mus<, kaldes han. Bl. a. har han JErea af at

have opfundet et for den Tid praktisk System
for Melodi-Optegnelser, idet Teksten skreves
som en Art Noder paa et Liniesystem, og ved
den forskellige Stilling af Ordenes Plads an-
skueliggjordes Tonernes Falden og Stigen. I Ger-
berts Scriptores ecclesiastici de musica sacra,

Tom. I (1784) Andes de H. tillagte Musik-Trak-
tater, deriblandt den saakaldte Musica enchi-

riadis, der bringer de teldste Efterretninger om
flerstemmig Sang i Middelalderen ; Organum
eller Diaphonia, hvor Samklangen ivaerksaettes

med lutter parallele Kvinter eller Kvarter. H.
har derfor, naturligvis uden tilstraekkelig Grand,
faaet Navn som >Opfinder< af den musikalske
Harmon!. Det er ievrigt bestridt (H. Muller,

Leipz. 1884), at H. skulde vaere Forfatter til

den her nsevnte Traktat, medens i den nyeste
Tid iEren herfor atter er bleven heevdet for

ham (H. Riemann, Gesch. d. Musiktheorie,
Leipz. 1898). A. H.

Haet, Pierre Daniel, fr. Biskop, f. i Caen
8. Febr. 1630, tilharte en rig Konvertit-Familie.

Han blev opdragen af Jesuiterne og rejste 1652
med sin Ven og Lnrer, Sam. Bochart, til Stock-
holm, hvor han opdagede et Haandskrift af
Origenes's Kommentarer og af Traktaten om
Bonnen. 1670 kom han efter mange laerde

Rejser til Paris og blev Laerer for Dauphinen

;

1676 modtog han Pnestevielsen; 1678 blev han
Abbed for Cistercienser-Klostret d'Aunnay ved
Caen, 1685 Biskop af Soissons, 1692 Biskop af
Avranches i Normandiet. Paa Grand af Skrebe-
lighed gav han Afkald paa sin Bispestol og
trak sig tilbage til Abbediet Fontenay ved Caen.
Fra 1701 levede han 1 Jesuiternes Professhus

i Paris, og der dede han 26. Jan. 1721. Hans
Hovedvaerker ere hans Udg. af Origenes's Kom-
mentarer og det apologet. Arbejde Demonstra-
tio evangelica (Paris 1679).

Haet, Coenraad Bnsken-, holl. Literatur-

historiker, f. i Haag 28. Dec. 1826, begyndte
sin Lebebane som Teolog. Efter at have stn-

deret i Leiden blev han Prsest for den wal-
lonske Menighed i Haarlem. 1858 udgav han
> Brieven over den Bybelc, hvori han gav en
populeer Fremstilling af Tubinger-Kritlkens
Resultater. Denne Bog indviklede ham i en
Fejde, der endte med, at han 1862 nedlagde sit

Prsesteembede for at blive Journalist og Ud-
giver af Tidsskriftet >De Gidsc Efter et Op-
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hold paa Java gik han til Paris og nddannede
sig til literaer Kritiker. En Samliug af nans
li tersere Arbejder er >Lit. Fantasieen< (20 Bd.
1868—87). Hans mest paaskennede Bog er dog
>Het Land van Rembrandt. (1882—84). D. 1.

Maj 1886.

Hufa og Hflfam, se Huppa og Huppim.
Hog. Johann Leonhard, rom.-kat. Teolog, f.

i Konstanz 1. Jnni 1765, stnderede der under
Jesuiternes Led else, senere i Freiburg, prseste-

viedes 1789. Efter at have vreret Leerer ved
det josephinske Generalseminarium i Freiburg
blev han Pnest i Reuthe, 1791 Prof, i de esterl.

Sprog og Bibelfortolkn. i Freiburg. 1827 blev

han Domkapitular i iErkestiftet Freiburg, som
da blev oprettet, 1843 Domdekan. Han dode
11. Marts 1846. Sammen med Hirscher (S. 434)
og andre udgav han 1828—34 Freiburger-Tids-

skr. for Teol. Hans Hovedvserk er hans ypper-
lige >Einleitung in die Schriften des N. T.'s<

(I—II, Stuttg. 1808; 4. Aufl. 1847); 3. Udg. af
denne Bog er helliget til Biskop Fr. Mflnter i

Kbhvn og til Antistes J. J. Hess (S. 419), et

Vidnesbyrd om H.'s egen okumeniske Ttenke-
maade.

Hugenotter, en aim. Benevnelse forde franske
Calvinister, oprindeligt brugt af deres Modstan-
dere som et Smsdenavn, men derefter optaget

af dem selv. Navnet forekommer ferste Gang
1560, men dets Betydning er hojst usikker. Nogle
mene, at Calvinisterne, fordi de under Forfelg-

elser ofte holdt natlige Forsamlinger, ere op-

kaldte efter >Kong HugoiM, et Genfterd, som i

Falge Folketroen viste sig om Natten i Tours.
Andre have sogt Navnets Oprindelse i de Ord,
hvormed en Calvinist begyndte en Tale: Hue noa
venimus (hertil ere vi komne). Begge disse For-
klaringer ere lose Geetninger. Mann og Littr6

have derimod henvist til, at Ordet allerede fore-

kommer 114. Aarh. som Diminutiv af Hugues,
men man ser ikke, hvilken Mand af dette Navn
Calvinisterne kunde opkaldes efter. Mest ud-
bredt er vist den Antagelse, at Benasvnelsen
stammer fra den fr. Udtale af >Eidgenossen<.
men man kan ikke forklare, hvorfor de fr.

Calvinister skulde kaldes saaledes.

Om H. 1 Frankrig se Bartholomteusnatten

(I, 226), Henrik IV (S. 398) og Art. Nantes-Edikt.

Fra Ref.s Beg. flygtede H. til Udlandet Qes
rifugiis, ukorrekt le refuge) i 16. Aarh., isaer

efter Bartholomteusnatten (I, 226), og i 17. Aarh.
endnu mere efter Nantes-Ediktets Tilbagekald-

else. 1685—1700 udvandrede langt over 200,000,

og denne store Udvandring fortsattes til o. 1720.

Frankrig led derved et uberegneligt Tab, som
kom andre Lande til gode.

Schweiz var et naturligt Fristed for for-

drevne II., og dertil flygtede i Ref.s forste Tid
Lambert, Farel o. a., senere Calvin. Efter Bar-
tholomseusnatten var der en stserk Tilstrom-
ning til den lille selvsttendige Republik Geneve
(se S. 185), og et mindre Antal tyede til Stteder

i Forbundet Den storste Indvandring foregik

i de sidste Aartier af 17. Aarh., og trods Ludvig
XIV's Trusler tog Schweiz sig med stor Opofrelse

af de fr. Flygtninger. Paa en Konference i Aarau
15. Okt. 1685, 3 Dage for Tilbagekaldelsen af

Nantes-Ediktet, vedtoges det, at Forbundet
sjiulde hjtelpe H. Omtr. en Tredjedel af disse var
fattige. Til at serge for dem var der allerede 1683

1 Bern oprettet et >Ezulanten-Kammer<, og i

de evang. Byer dannedes der Fonds til Under-
stettelse (bourses francaises) ; de, som der ikke
var Plads til, befordredes videre til Tyskland,
saaledes 1683—88 over 15,000. Omtr. 20,000 bo-
satte sig i Schweiz. Derafoptog Genive med sine

16,000 Indb. ikke mindre end 4000; i For-
bundets evang. Kantoner fordeltes H. i Beg.
saaledes, at af 100 fik Zurich 30, Bern 50,

Basel 12, Schaffhansen 8, og Understettelse
blev ydet af disse Kantoner med ligesaa mange
pCt.; senere fordeltes Byrden over Here Kan-
toner. Efterhaanden fik Landet Erstatning i

det Opsving, som H. gav lndustri, Handel og
Landbrug; fremhteves kan Bogtrykkeriet (Eti-

enne o. a.) og Urfabrikationen i Geneve, Vin-
dyrkningen og Havebruget i Pays de Vaud og
Silkeindustrien i Zurich og Basel.

Til England flygtede allerede i 16. Aarh.
Tusinder af H. I London dannedes der under
Edvard VI 1550 en fr. Menighed, som fik et

Kapel overladt, og o. samtidig en i Glaston-

bury og en i Winchelsea. Elisabet tillod 1561
wallonske Flygtninger at indrette en lille Kirke
i Krypten i Canterburys Domkirke (den brnges
endnu); 1564 samledes der en Menighed af
Franskmeend og Walloner i Norwich, og her-

fra og fra London flyttede nogle til Sandwich

;

ogsaa i Southampton opstod der en Koloni.
Disse Menigheder optog et stort Antal nye Flygt-

ninger efter Bartholomeeusnatten. Ogsaa Jakob i

og Karl 1 beskyttede H. Under den sidstes

Regering sogte dog iErkebiskop Laud at tvinge

dem til Konformitet, men de vsegrede sig og
fandt Stette hos Parlamentet. I Republikens
Tid havde de fuld Frihed, og Cromwell tog sig

endogsaa ad diplomatisk Vej af H.s Sag i

Frankrig. Der vedblev at stromme Skarer til

England, og Regeringen ansaa sig for forpligtet

til at beskytte dem; Karl II tilstod dem store

Rettigheder ved et Edikt af 28. Jul! 1681, og
selv Jakob II maatte efter Tilbagekaldelsen af
Nantes-Ediktet imodekomme Folkets Krav og
tilstaa de nye Flygtninger lignende Begun stig-

elser; da Tronen vaklede under ham, gav han
dog efter for den fr. Regerings Bestrsebelser og
sendte 507 ankomne H. tilbage; men snart

efter kom hans Fald. I Aarene omkring 1685
kom der o. 80,000 Flygtninger til England, og
o. en Tredjedel deraf bosatte sig i London.
En Del drog til Skotland og grundede en
Koloni i Edinburgh, hvor de beboede et belt

Kvarter (Picardiet). I Irland fandtes der
allerede fra 1674 en fr. Koloni i Dublin, og
efter Nantes-Ediktets Ophsvelse indvandrede
der flere Tusinde H., dels til Hovedstaden, dels

til Cork, Kilkenny o. a. Byer; under Forfolg-

elserne i Languedoc i Midten af 18. Aarh. fik

disse Kolonier en betydelig TilvaeksL Vilhelm
III vilde straks efter sin Tronbestigelse natura-

lisere H., men Torierne, som vare i Flertal i

Parlamentet, satte sig imod det. Forst efter

hans Dad vedtog Parlamentet 1709, at alle

Protest, i Landet skulde have Borgerret De
fleste H. gik efterhaanden over i Befolkningen,

idet de tilegnede sig det eng. Sprog, omdannede
eller oversatte deres Navne (Leroy: King, Le-

blanc: White, Lenoir: Black) og slnttede sig

til den biskoppelige K. eller andre protest. Sam-
fund (i 18. Aarh. var der 31 fr. Kirker i London,

Digitized byGoogle



Hugenotter. 473

nn er der kun 2 ref. og 1, hvori der holdes

anglik. Gudsljeneste paa Fr.). — H. have haft

stor Betydning for Storbrltannien og Irland.

Under Revolutionen spillede isser Offlcererne

en politisk Rolle ved at statte Vilhelm af

Oranjen. Men den store Msengde var Haand-
vserkere og Indnstridrivende, der bragte Dyg-
tighed, tildels ogsaa Rigdom, med sig og bidrog
overordentlig meget til Udviklingen af Fabriks-
drift og Handel, dels ved at indfere nye Indu-
strigrene, dels ved at bringe nyt Liv i de gamle
(Silkeindustri, LsBrredsvseveri, Uldspinderi, Pa-
pirfabrikation o. m. a.).

I Nordamerika forsagte Coligny at anlsegge

Kolonier, men uden Held. Derimod fandt i 17.

Aarh. mange H. et Hjem i de eng. Kolonier,

isser efter 1685; de fordeite sig over de fleste

Nybygder, men bosatte sig i storst Antal i Syd-
Carolina, the home of huguenots. De udmser-
kede sig i Landbrug, Industri og Handel, og
ved Gudsfrygt, strenge Sieder og Samfunds-
aand avede de en gavnlig Indflydelse blandt
Nybyggerne. Deres Menigheder ere nsesten helt

gaaede op i de anglo-amerikanske (biskoppelige

og presbyterianske), og Fransk er omtrent ud-
dod som Kirkesprog.

Til Holland flygtede under Dragonnaderne
(I, 677) og efter Nantes-Ediktets Ophsevelse over
50,000 H. De fandt Optagelse i de wallonske
Menigheder, som ved Republikens Deling vare
flygtede fra de sydlige til de nordlige Provinser
i Nederlandene, og tilforte deres Kirkeliv nye
Knefter. De fleste bosatte sig i Amsterdam,
Rotterdam og Haag. Der blev tilstaaet dem
mange Sserrettigheder, og 1715 fik de Borger-

ret. Fra dem udgik der mange fremragendc
Lserde, isser i Naturvidenskab, Retsvidenskab
og Historieforskning (Jacques Basnage, I, 236).

Det fr. Sprog flk stor Udbredelse i Landet, og
der udkom fr. Tidsskrifter ; siden Slutningen
af 18. Aarh. er Fransk mere og mere trsengt

tilbage, men det hollandske Sprog bserer endnu
Marker af den romanske Paavirkning. Mange
H. oversatte deres Navne (Leblanc: De Witt,

Dumont: van den Berg). Fra Frankrig indfartes

flere for Holland helt nye Industrigrene. — I

Kaplandet bosatte en Del H. sig, for Sterste-

delen Landmsend (Vallee des Francais); derfra
stamme mange af de fr. Navne blandt Boererne.
1739 forbad Regeringen det fr. Sprog ved Guds-
tjenesten, og H. gik op i den holl. Befolkning.— Ogsaa i Surinam slog fordrevne H. sig ned
blandt Hollsenderne.

I Tyskland begyndte Indvandringen 1661,

da nogle fr. Familier bosatte sig i Berlin. Ved
Potsdam-Ediktet af 29. Okt. 1685 aabnedes der
H. et Fristed i alle Kurfyrsten af Branden-
burgs Lande, og o. 25,000 benyttede sig deraf.

Berlin forogedes med nye Kvarterer, og dygtige

Arkitekter byggede Kirker i >Hugenotstil«.
Adelige blev stillede lige med Landets Adel,

Indnstridrivende flk Sserrettigheder; der ud-
naevntes Kommissserer til at vaage over de fr.

Kolonier, og der oprettedes sserlige Troppe-
afdelinger af H. Mange adelige udmserkede sig

i Hseren eller i Hoffets og Diplomatiets Tjeneste,

andre H. flk Betydning for Videnskab og Li-

teratur, blandt Prsesterne var der flere, der
vandt et Navn, sserligt Abbadie (1, 11). Kur-
fyrsten oprettede i Berlin et Collige francais

og et Academic des nobles og 1 Halle et In-
stitut francais. Kurfyrstinde Sophie Charlotte
samlede Aandslivets Reprsesentanter om sig ved
Hoffet. I Berlin, Magdeburg, Halle o. a. Byer
opbiomstrede der en betydelig Industri (Uld-
spinderi, Hattefabrlkation, Garveri m. m.),

hvormed der fulgte Opsving i Handelen; Jord-
brugere lagde sig sserligt efter Tobaksdyrkning
og Gartneri. Frederik I vsernede om og fort-

satte sin Faders Vserk. Frederik Vilhelm I

havde derimod kun Interesse for de H., der
kunde bruges i Hseren, og dem, der fabrikerede

Kitede til deres Uniformer; men i den litersere

Kreds, Dronning Charlotte Dorothea omgav
sig med, fandtes der adskillige Medlemmer af
den fr. Koloni. Frederik II, der svsermede for

fr. Aandsliv, viste ogsaa Velvilje mod H.s Efter-

kommere. Nogle af dem bleve Medlemmer af
Videnskabernes Akademi, ved hvilket Fr. for-

trsengte Lat.; bl. de fremragende Navne kan
anferes Achard, Charles og Louis Beausobre,
Lambert; de raest beromte i 19. Aarh. vare
Dubois-Reymond (I, 684) og Savigny, der tillige

vare Professorer ved Universitetet. I de fr.

Menigheder er, isser efter 1830, Modersmaalet
veget for Landets Sprog; indtil 1819 var der i

Berlin 7 fr. Kirker, nu er der kun 1. — Der
grundedes ogsaa fr. Kolonier i Kurfyrsten-
dommet Sachsen, Frankfurt a. M., Hamburg,
Bremen, Lubeck, Braunschweig, Hannover,
Baiern (Bayreuth, Erlangen), Baden, Wurttem-
berg og isser i Hessen. Nsest efter Branden-
burg var Hessen det Fyrstendemme, der op-
tog det sterste Antal H., idet Landgreve Karl I

var gift med en brandenburgsk Prinsesse og
fulgte Kurfyrstens Eksempel; i Friedrichsdorf
har den fr. Koloni (la petite France) holdt sig

for sig selv og bevaret Modersmaalet.
1 Dan mark blev 1672 et Forslag om Reli-

gionsfrihed afvist (I, 595 f.), og da ikke mange
Aar efter nogle fordrevne H. ansegte om fri

Religionsavelse her, advarede Biskop Bagger
og et Par andre Biskopper Christian V mod
den formentlige Fare derved, hvorfor de land-

flygtige maatte drage andensteds hen. Men
fra 1682 kunde de Reformerte frit bossette sig

i Fredericia, og paa Tilskyndelse af Dronning
Charlotte Amalie, der var en hessisk Prinsesse,

blev der ved Privilegierne af Jan. og April 1685
tilstaaet dem fri Religionsovelse i hele Landet
og betydelige Sserrettigheder saasom en ud-

strakt Skattefrihed i 20 Aar og Ret til told-

frit at indfore Raaemner; adelige fik samme
Rang, som de havde i Frankrig, og Offlcerer

traadte ind i Hseren. 1685—1700 indvandrede
der i Kbhvn 268 H. af mange forskl. Livsstil-

linger, deriblandt Feltmarchal Greve F. C. de
la Rochefoucauld, som omordnede den danske
Hser. 1688—89 opfartes den ref. K. i Kbhvn
(genopfort efter Branden 1728). Ogsaa i Altona
samledes der en Menighed. 1720 indkaldte Fre-

derik IV o. 40 hug. Familier fra Brandenburg;
omtrent Halvdelen bosatte sig i Fredericia, hvor
de isser lagde sig efter Tobaksdyrkning, Resten
i Kbhvn. De fleste indvandrede Familier ere

uddode eller have forladt Landet. Jean Monod,
gift med en Datter af F. de Coninck, var 1794
—1808 Prsest i Kbhvn, hvor Sannen, den navn-
kundige Adolphe M., blev fedt 1802.

I Sverige grundedes der en lille Menighed
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i Stockholm. En Skare drog til Rusland, en
Del deraf til St. Petersborg, andre til Moskva;
nogle begav sig endnu lsengere ind i Landet
og anlagde ved Volga en lille Nybygd, hvor de
have bevaret de gamle nationale Dragter og
Modersmaalet, saaledes som det taltes paa
Ludvig XIV's Tld (Ch. Weiss, Histoire des r£-

fugies protestants de France I—II, Paris 1853

;

R. L. Pole, The Huguenots of the Dispersion,

London 1880; I. C. Morikofer, Gesch. der ev.

Fluchtlinge in der Schweiz, Leipzig 1876; J.

S. Burn, History of Foreign Protestant Refugees

in England, London 1846; S. Smiles, The Hu-
guenots, their Settlements, Churches, and Indu-
stries in England and Ireland, 6. ed. London
1889; H. M. Baird, History of the Huguenot
Emigration to America I—II, New York 1885;
H. J. Koenen, Geschiedenis van de vestiging

en den invloed der Fransche vluchtelingen in

Nederland, Leiden 1846; Ed. Muret, Gesch. der
franzdslschen Kolonien in Brandenburg und
Prenssen, Berlin 1885; D. L. Clement, Notice

sur l'Eglise rcibrmee francaise de Copenhague,
Copenhague 1870; J. M. Dalgas, L'Etablisse-

ment des Rlformes a Fredericia, Copenhague
1797). C. E. F.

Hugo. 1) H. af CInny, f. 1024 i StiftetAu-

tun, var Son af en Greve. Da ban havde mest
Lyst til at trade i K.'s Tjeneste, blev han op-

draget hos sin Grandonkel, Biskop H. af Aux-
erre, og kom 14 Aar gl. til Cluny som Novitse.

18 Aar gl. blev han viet til Diakon, 20 Aar
gl. til Pnest. Da Hildebrand (Gregor VII) 1048
var i Cluny, herte H. ham at kende og fulgte

med ham til Rigsdagen i Worms. 1049 blev

H. Odilos Efterfalger som Abbed i Cluny, og
han var en udmsrket dygtig Leder af den
beramte Orden, en Fader for sit Kloster og
dets Skole og en Ven af Videnskaben. Flere

af de gudsyenstl. Ordninger, han indforte,

gik siden over i Romerk.'s Liturgi. I den
store Kamp mellem Pavedommet og Kejser-

demmet indtog han en mteglende Stilling, og
han tog Del i en Mtengde Koncilier i Frankrig
og Italien, tildels som pavelig Legat Han dode
28. April 1109. 1120 blev han kanoniseret, og
29. April blev hans Helgendag (R. Lehmann,
Forsch. zur Gesch. des Abtes H. I, Frankf.

1879; L'HuHlier, Vie de St. H., Solesmes 1888).
— 2) H. fra St. Cher, rom. Kardinal, f. i

Slutn. af 12. Aarh. 1 Viennes Forstad St. Cher,
studerede i Paris og blev 1225 Dominikaner.
1244 gjorde Innocents IV ham til Kardinal,

og som saadan ydede han Pavedemmet mange
Tjenester, navnlig paa Konciliet i Lyon (1245).

Senere kom han som pavelig Legat til Tyskland.

Han skal vsere dod 1262. H. har store Fortjenester

af den lat. Kirkebibels Tekst, og da han vilde ud-
give en Konkordans til hele Biblen, maatte han
inddele denne i Hovedstykker, hvorved han blev

Ophavsmand til den Kapitelinddeling, vi endnu
have. — 3) H. af Fleury, middelalderlig Kirke-

historiker, var Munk i Fleury og skal vasre

dod 1120. Han er Forf. til en Hist ccclesia-

stica, der foreligger i en dobbelt Udg. (1 4 og
i 6 Boger) og til forskl. andre hist. Arbejder,

der vidne om stor Flid. — 4) H. af Payens,
se Tempelherrerne. — 5) H. af St. Victor,

beremt Mystiker, f. 1097, efter nogle i Flan-

dern, i Egnen om Ypern, efter andre i Sachsen.

Sene Efterretninger regne ham til Greverne af
Blankenbergs Sliegt. 1115 blev han optagen
i Abbediet St Victor, hvor han blev Forstander
for Klosterskolen, og hans ejendommelige my-
stiske Teologi gav lsenge Victorinerne deres

Praeg. Han hsevdede, at Oplevelse og Erfaring

er den nodvendige Betingelse for Troen og lagde

mere Vssgt paa Inderligheden i Trostilegnelsen

end paa Omfanget af Troserkendelsen, og han
satte den segte Kaerlighed til Gud hejere end Er-

kendelsen af Gud. Han skildrede Kogitationen,

Meditationen og Kontemplationen som 3 Trin
i den fornuftige Sjiels Selwirksomhed. OgYd-
myghed var for ham Begyndelsen til Viden.
Trods sin Mystik satte han dog ogsaa de em-
piriske Videnskaber hojt, og han har efterladt

sig et Skrift (Didascalicon), der indeholder en
sammenfattende Overslgt over hele den verdsL
og kirkl. Videnskabelighed. Deri gor han skarp
Adskillelse imellem kanoniske og apokryfe
Boger og htevder, uden at forkaste den alle-

goriske Fortolkn., den bogstavelige som nod-
vendigt Grundlag for Forstaaelsen af Skriften.

Han var et betydningsraldt Led i Uddannelsen
af den middelalderl. Sakramenthere, idet han
kritiserede Augustins Definition paa et Sakra-
mente, som altfor vid og kravede til et Sa-
kramente: 1) en virkelig indre Lighed eller

Analog! (som mellem den rensende Daab og
det rensende Vand); 2) en udtrykkeligJ gud-
dommelig Indstiftelse og 3) en virkelig aandelig
Kraft, der kan helliggere. Hans Hovedvserk er
Skriftet De sacramentis Christiana fidei (om
den kr. Tros Lserdomme eller Hemmeligheder).
Han dode o. 1141 (Liebner, H. v. St. V. and
die theol. Richtungen seiner Zeit, 1845; Haa-
reuu, Les oeuvres de H. de St. V. 1886; DeniBe
1 >Archiv f. Lit. und Kgesch. des Mittelalters<

1887, 634 f.).

Hngnenotter, se Hugenotter.
Huitfeldt. 1) Arild H. Denne som dsk Hi-

storieskriver navnknndige Mand var fedt 11.

Sept. 1546 i Bergen, hvor hans Fader, Chri-

stoffer H. til Berritsgaard paa Laaland, da var
Lensmand (d. 1559). Moderen var en Sorter

til den beromte Herluf Trolle. I sine unge Aar
nod A. H. god Undervlsning, sterlig af den
som Ungdomsherer siden hojt ansete Mester
Hans Mikkelsen, der blev den forste Rektor
paa Herlufsholm ogderpaa Christian IV's >Tugte-
mester*. Med denne Lserer drog A. H. 1562
til Strassburg, hvor den vidt bekendte Skole-

mand Joh. Sturm (se d. Art.) havde samlet en stor

Flok Disciple fra mange Lande. I 3 Aar var A. H.
her, indtil hans ovennaevnte Morbroders Dod
kaldte bam bjem. Siden drag han atter ud
og opholdt sig navnlig i Orleans for sine juri-

diske Studiers Skyld. Men da Religionskrigen

vteltede sine Bolger ind over Staden, maatte
han soge andensteds hen. Hjemkommen (1570)

blev han SekreUer i Kancelliet, og nogle Aar
derefter (1573) fik han ved Kansler Niels Kaas's

Yndest den vigtige Post som overste SekreUer.

hvorved han fik meget at gore med den kirke-

lige Styrelse og i det hele med alt, hvad der
vedrorte Aandslivets Fremme. Nu begyndte
han ogsaa, stettet til de historiske Samlinger.

Herluf Trolle havde efterladt ham, at arbejde

i den danske Historic nappe dog endnu med
andet Formaal end selv at vinde Overblik over
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Fortidens Begivenheder og Personligheder. 1580
udtraadte han af Kancelliet og styrede siden

fbrskellige Len og sine egne Godser, Lille og
Odersbjerg i Skaane. 1583 blev han Skole-

herre paa Herlufsholm og 1586 >Rigens Kanslerc,

en Stilling, der naermest svarer til den, som
Jastitiarius i Hejesteret nu indtager. Tillige

fik ban Sasde i Rigsraadet Under Christian IV's

Hindreaarighed vikarierede han jasvnlig i selve

Regeringsraadet. Desnden benyttedes han i

diplomatiske Sendelser til Udlandet, bl. a. 1597
til England og Holland. Sin litenere Virk-
somhed begyndte H. ferst sent; men da han
endelig havde faaet begyndt, lagde han en be-

ondriDgsvsrdig Kraft ind i sit Arbejde. Tanken,
der drev ham frem, var denne: Faedrelandet
burde have sin Historie beskreven, og hvls
han ikke gjorde Arbejdet, var der nseppe nogen
anden, af hvem det kunde ventes. H.s Hored-
vwrk er bans >Danmarks Riges Krenikec, der,

ledsaget af en dansk Bispekrenike ndkom i en
Rekke Kvartbind 1595—1604 og indeholder
en Fremstilling af den danske Historie fra de
ssldste Tider indtil Christian Ills Ded (1559).

Det er et Ksmpevcerk, der trods sine talrige

Mangier har sikret H. et udedellgt Navn inden
bans Fsedrelands Granger, ikke mindst fordi

det er praeget af en varm Krerlighed til Konge
og Folk. Enhver af Skriftets Dele er tilegnet

den nnge Christian IV med indtrangende For-

maninger om at gore Fyldest i sit store Kald
til Faedrelandets Lykke. — A. H. var en reli-

gies Mand ; men i kirkelig Henseende stod han
Kryptocalvinismen nser. De idelige Laerestridig-

heder mellem Protestanterne vare ham hojlig

imod, hvorfor han har udtalt den Tanke, at

disse burde have et faelles kirkeligt Overhoved,
ligesom Katolikerne have i Paven. — Efter et

saare virksomt Liv dede A. H. paa Herlufs-

bolm 16. Dec. 1609. Han var ugift. (H. F. Ror-
dam, Historieskriveren A. H. 1896). — 2) Bir-

gitte Christine H., Datter af Stiftamtmand
Hans Kaas, var fedt paa Elingaard i Christiania

Stilt 2. Okt. 1682. Paa Wedelsborg i Fyn blev hun
1713 gift med Oberstlejtnant (senere General),

Henrik Jergen Huitfeldt. Hon omtales som >et

klegtigt Hoved, munter og beleven* med en
naturlig Gave til Poesi og havde forfattet en Del
>Arier og artige Sangviser<, der dog ikke bleve
trykte. Naar hun senere blev Psalmedigterinde,
skal det vsere foranlediget afMarkgrevinde Sophie
Christiane af Brandenburg Culmbach, Christian
VI's Svigermoder, der under Kongerejsen i Norge
1733 opfordrede hende til at anvende sin poetiske
Gave til gudeligt Brug. Hun udgav da 1734 ano-
nymt >Nogle aandelige Psalmer<, oversatte fra

Tysk. Samlingen omfatter 28 Psalmer, af hvilke

7 Andes optagne i Landstads Psalmebog og
endnu ere i Brug i Norge. Hun dede som Enke
paa sin Fedegaard 14. Aug. 1761. H. F. R.
Hnkkok, By paa Naftali Stammes Vestgnense

(Josva 19, 34), formodentlig Landsbyen Jakuk
N.V. for Gennesaret Se. L. G.
Hiikok (1 Kren. 6. 60 [75]), formodentlig en

Tekstfejl for Helkat, se dette. L. G.
Hal, aramseisk Folk (1 Mos. 10, 23). Af For-

modningeme om, hvor det har boet, kan nsevnes
HenCarelsen til det nordl. Mesopotamien, hvor
et Landskab Huli'a oftere naevnes i Kileind-
skrifterne. L. G.

Hnlda, Profetinde i Jerusalem paa Song
Josias Tid, er os kun bekendt fra 2 Kong. 22,
14—20 (2 Kren. 34, 22—28). Til hende hen-
vendte Kongens Sendebud sig efter Lovbogens
Fond (622) for at adsperge Herren. Dette tyder
paa hendes heje Anseelse, saa meget mere som
der ogsaa fandtes andre Profeter (2 Kong. 23, 2),

navnlig Jeremja, som da rigtignok endnn kun
var ung, og vel ogsaa Sefanja. H. stod i ethvert
Fald Kongen og hans Omgivelser nermest, thi

hun var gift med Hofembedsmanden Sallum,
der havde Opsyn med Kongens Klsdekammer
(jvfr. 2 Kong. 10, 22); formodentlig havde hendes
profetiske Gave og Sanddruhed allerede i Uengere
Tid vaeret kendt og pravet. H.s Svar var en
Bekraftelse af Lovbogens truende Ord, men
Kong Josia skulde selv skaanes for at opleve
Undergangen. L. G.
Hulsean Lectures, en eng. Forehesningsrakke,

har Navn efter John Hulse (f. 1708, d. 1790),

der en Tidlang var Praest i forskl. smaa Em-
beder. Ved sin Faders Ded (1753) arvede han
Elworth Hall. Han testamenterede en Del af
sin Ejendora til Unlversitetet i Cambridge, dels

til Underhold for 2 teol. studerende i St. Johns
Kollegium, dels til Afholdelse af H.-Foreltes-

ninger og andet. Siden 1860 anvendes en Del
af Renten af hans Legat til at lenne en H.-

Professor i Cambridge, en anden Del bruges
til Len for dem, der holde de saak. H.-Fore-
laesninger. En Oversigt over Indholdet af H.-

Forelaesningerne, der ferst begyndte 1820, findes

i J. Hunt, Relig. Thought in England in the 19th
Century, (London 1896) 332 f.

Hultkrantz, Klas Adolf, f. paa Hultakra, en
Bondegaard i Flisby Sogn i Jonkopings Len
16. Jan. 1823. Efter at han i sin Ungdom havde
givet sig af med sin Faders Gerning, Land-
bruget, fik han ved at Isese Famillens Opbyg-
gelsesskrifter Lyst til at blive Praest; blev Stu-

dent i Upsala 1843, Prtest 1849, Mag. philos.

1851 efter en Disputats om Hovedpunkterne i

PloUnos's teoretiske Filosofi; teol. Kand. 1853,

hvorefter han blev kaldet til Docent i Pastoral-

teologi, Adjunkt i samme Fag 1858, ekstraord.

Prof. 1862, ord. Prof, i Eksegetik 1864 og i

Dogmatik og Moralteologi 1865, Censor i >Mo-
genhetsexaminac 1864—74; teol. Doktor ved
Jubelfesten i Lund 1868, Medlem af Katekis-

muskomiteen 1869; Ombud ved Kirkemedet
1873; blev 1876 udnssvnt til Sognepnest
for FOrslOfs Pastorat i Lunds Stift og s. A. af

Lnnds Blskop udset til Prases ved nseste Praste-

mede, men dede i Upsala, inden han var naaet

at flytte derfra, 11. Juni 1877. Blandt hans
Skrifter mserkes: >Om olika slag af religions-

frihet og mojligheten af deras inforande i

Sverige< (1857); >Om den kyrkliga separat-

ismens orsaker och botemedelc (1862); >Om
Ebreerbrefvets cltater ur Gamla Testamentet<

(1864); >Handledning vid undervisningen i Kate-
chesen< (1866, 11. Udg. 1874); >Dr. Martin
Luthers Lilla Katekes och den antagna For-

klaringen med korta anmfirknlngar och till&gg<

(1866; 57. Udg. 1877); >Bibliska ezempel til

Katekesen< (1868, 3. Udg. 1873); >Kateketisk

Lasebok for skolan och hemmet< (1874). O. A.

Hultman, Henrik Gustaf, f. i Nye forsam-
ling (a: >Nykirke<), Wezie Stift 15. Jan. 1817.

Efter Studier ved Wexio Gymnasium, under
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hvilke han i de sidste Aar havde et Hjem i Es.

Tegners Hus, blev han Student i Upsala 1835,

Mag. phil. 1842, teol. Kand. 1846, Docent i Kirke-

hist. 1847, teol. Adjunkt 1853; blev 1857 ud-
nsevnt til Bibelkommisslonens Sekretaer og Skat-

raester og til som Medlem at deltage i dens
Arbejder, ekstraord. Prof. 1858, Prof, i Kirke-

historie og teol. Pnenotioner 1859, teol. Dr.

1860, s. A. Biskop i Wexid, d. 15. Maj 1879.

Han har udgivet akademiske Disputatser, Taler

og Pradikener og var en Mand med stor ad-

ministrate Dygtighed. O. A.

Humanismen. Ved Middelalderens Frem-
brud er den antike Literaturs Magt brudt;

dens Indflydelse fortssettes dog paa forskellig

Maade — ind i 10. Aarh. bestaa endnu rundt
om i Italien Retorskoler med Undervisning i

>Grammatik< (o: hedensk Literatur) og Uden-
adslteren af de gamle Digtere samt med Lsrere
som den ganske hedenske Vilgard af Ravenna
— disse Skoler udryddes af Cluniacenserne —

,

og enkelte Personer udmterke sig ogsaa i Tidens
Lab ved stort Kendskab til den antike Litera-

tur, saaledes Gerbert (Sylvester II), Erigena og
Roger Baco. I Klosterskolerne drives ogsaa
Studier af de gamle Forfattere — de gr. i

Boethius's Overs. — , og Munkene fortssette

stadig deres flittige Afskrivningsarbejde. Denne
Virksomhed, der stottes af Herskere som Karl

d. St., Karl den skaldede, Alfred d. St., Otto-

nerne og Hohenstauferne i Tyskland, bliver

dog kun en slet og ret Laerddomssag, ja, en
lard Syslen, der ikke berorer eller paavirker
vedkommende selv — undtagen i Italien, hvor
Hjerte og Begejstring stedse komme mere med,
uden at dog ogsaa her Skolastikens alnuegtige

respektive Udnytten eller Nedtrykken af den
gamle Literatur hindres.

Det 14. Aarh. bringer iEndring heri. Skola-
stiken er udlevet, blevet til Formalisme og
Systematik, Aandloshed uden Grsense. Samtidig
lsrer Mennesket sig selv at kende som Individ,

saerlig i Italien, hvor der efter Frederik H's
Dad (1250) feres de heftige Kampe mellem Ghi-
belliner og Guelfer, hvorunder Tyranvaslde op-
staar rundt om i Byerne. Man opponerer her-

imod, hader Tyrannerne (saaledes Petrarca);

Staten og alle denne Verdens Ting betragtes og
behandles objektivt, nationale Baand lesnes
(Dante: »mit Hjem er hele Verden«), Person-
ligheden og lndividualiteten modnes, ligesom
Bylivets sUerke Udvikling har udvisket Stands-
forskellen mellem Adel og Borger.

Idet saa Personligheden skal hsevde sig over-
for Skolastiken og Middelalderens Fantasi, soger

den — hvad der ligger nser for Italienere —
Stette i det gamle Italiens Viden. En Mang-
foldighed af Interesser kaldes til Live — Dante
(d. 1321) kaldes alt i levende Live: Digter, Fi-

losof, Tegncr, Teolog, Musiker, og dog er han
endnu den gamle Tids Mand, kun anende noget
nyt. Han folges af en Rskke Digtere og Hi-
storieskrivere i 0vre-ltalien, isser Albertino
Mussato, der 1316 offentlig i Padova krones
som Digter og skriver de uita et maribus, Mid-
delalderens forste Selvbiografi. Digteren Ferreto
af Vicenza stod ham nier.

Den forste Humanist er Francesco Petrarca
(se d. Art.). Forst looser han Cicero og Vergi-
lius; derpaa tnener han i Avignon Munken

Barlaam (I, 218), af hvem han lasrer Gr. Han
samler et Bibllotek, hvori en gr. Homer, som
han dog ikke kan kese. Han angriber Sko-
lastiken og Aristoteles, der vel er en aande-
lig Stormand, men ikke veltalende — som
Platon! Kun det, der umiddelbart angaar Men-
nesker, har Veerdi. Stadig vil han l«re mere.
Begejstret for Genoplivelse af det gamle rom.
imperium bylder han i Rom ferst Cola di Rienxo
og senere Karl IV som Indehaver af dette. Sig
selv til stort Behag digterkrones han paa Ca-
pitolium Paaskedag 1361 under stor Hejtide-

lighed. Hos ham ses Kamp mellem Krdm. og
Stoicisme; dog fastholder han den forste, elsker

Augustins Confessionex og skafter derved Au-
gustin en Haedersplads blandt Humanisteme,
ja, som en ret Discipel af Augnstln forsvarer

han den kr. Enfold overfor >Averroisters< og
>Aristotelikeres< filos. Opbleesthed. Han er be-

gejstret for at vinde Hseder og Ry — derfor

skriver ban, siger han, alle sine Boger, und-
tagen en: sin egen Biografl eller Bekendelse
— , og han opnaar ogsaa et saare stort Navn,
bliver alle Humanisters Afgud.
Med Petrarca ere Portene for en ny Tid aab-

nede. Nu kommer den frem med uimodstaaelig
Kraft, prteget af to Ting: uendelig Foragt for

Skolastiken og hele den gamle Forestillings-

verden, og: umsettelig Higen efter Kundskaber,
efter Fremdragen og Reproduktion af de klas-

siske Rigdomme. Saaledes sserlig i den floren-

tinske >Muserepublik<, hvor den rige og msgtige
Kebmandsadel hurtig kommer med. Giovanni
Boccaccio, Petrarcas ivrige Beundrer, d. 1375
(se d. Art.), Luigi Marsigli, som dog nteppe
har forfattet en ham tillagt Parafrase i Heksa-
metre af den hi. Skrift, og Coluccio Salutato

grunde Firenzes Ry som humanistisk Stad.

I de adeliges Haver holdes Sammenkomster;
en Priest laser Messen, og derpaa felger for-

skellig Underholdning, Foredrag af de store

Laerde (saerlig Marsigli), Samtaler osv. Saaledes
dannes det forste humanistiske >Akademi«,
hvor Modsaetningen til Skolastiken ligesom faar

et Bnendpunkt; selv mange Munke drages over
til H. De rige Familier tager humanistiske Laerere
til deres Bern. Levninger fra Oldtiden soges med
stor Iver, Haandskrifter betales i dyre Domme og
eftersoges overalt — selv hos Cistercienserne i

Soro! Lsererne vandre om fra By til By, an-
tages i Reglen af Byraadet til at holde Foredrag
med Udkegning af et eller andet Oldtidsskrift,

give Undervisning i Gr. og lignende, saaledes

Giovanni da Ravenna og Gasparino da Barzizza.

Alle disse vare bestemt prsgede af Petrarca; de
kunde noget Gr., men segte dog vsesentlig til

Cicero, Vergilius og andre lat. Forfattere.

Ved 14. Aarh.'s Slutning kommer der dog
et Omslag heri. Grskenland kommer mere og
mere frem. I dette Land har trods Tideraes
Ugunst den rige Arv fra Oldtiden stadig vsret
udnyttet, ja, efter Billedstriden er der kommet
en Renaissance, som ret har bragt Studiet af

de gamle Forfattere frem. Mange unge Itali-

enere drage nu til Bysants for at studere, og
fremragende gr. Lcerdc komme til Italien, saa-

ledes Manuel Krysoloras, anset Retor og Filosof,

der kommer til Firenze 1396 og her og i andre
Byer (Pavia, Venezia osv.) giver Undervisning
i Griesk under stor Tilstromning.
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Saaledes er der ved Begyndelsen af 15. Aarh. et

staerkt bevreget litersert Liv i Italien. Medens
der tidllgere i hele Landet kun fandtes et Par
Eksemplarer af Homer, nogle af Platon og Ari-

stoteles samt et Par gr. Kirkeftedre, hentes nu
Masser af gr. Beger til Landet, og endnu flere

lat. fremdragea af Klostrenes Manuskriptsam-
lingers Glemsel. Store Biblioteker dannes, saa-

ledes Laurenziannm i Flrenze. Ogsaa andre
Oldtidslevninger — Rulner, Mooter osv. —
vsekke Interessen. Man rejser fra Land til

Land for at flnde de gamles Spor. Ogsaa ad-

skillig kirkelig Oldtidsliteratnr fremdrages af

Glemslen under denne Segen, bl. a. Tertullians

Vasrker.

Skolastikens Magt er nn brndt — H. bar
sejret, og i fulde Drag nydes Sejrens Glaede.

DiskussioD og Debat, Uerde Dispntationer om
alle mulige Emner, hentede fra Antiken, blive

almindelige overalt.

Unions-Konciliet i Ferrara og Firenze 1439
(S. 38 og 61) bringer en Del Greekere til Landet,
ister Georgios Gemistos Piethon, 83 Aar gl.

Skont han kom for at keempe iraod filioqve,

Tar han fuldstsendig hedensk Nyplatoniker og

forndsagde, at Verden om faa Aar vilde antage

«n ny Religion. Han gjorde stort Indtryk paa
mange, saerlig paa Brodrene Cosimo og Lorenzo
Medici, der i ham saa >en anden Platon < og
grundede et platonisk Akademi, som samledes
i deres Haver. Cosimos Livheges 6aarige Son,

Marsiglio Ficino (se S. 47), ndses til Leder af

Akademiet og opheres i Platon, Plotinos, Psevdo-
Dionysios og Hermes Trismegistos. Mange be-

ramte Laerde samledes her, saaledes Ministeren

Niccolo Niccoli, der, som Petrarca, var over-

maade ivrig Bogsamler og med sin omfattende
Yiden fnngerede som et levende Konversations-
leksikon; Huslsereren Lionardo Brani Aretino,

Kansleren Carlo Marsuppini, Camaldoleser-
munken Ambrogio Traversal-!, Gianozzo Ma-
netti og den beremte Poggio, der senere blev

pavelig Sekreta;r, men stadig felte sig som Fio-

rentiner og ret var en Type paa Datidens Hu-
manisme. Intet Under, at Cosimos Ry blev

stort; >Ftedrelandets Fader* settes der paa
hans Grav. — Ogsaa Universitetet 1 Firenze
blomstrer, sterlig efter at der er oprettet en,

vel knn ekstraordinsr, Lererpost i Gr. og Re-
torik, der indehavdes af Folk som Gnarino,
Aurispa og Filelfo (d. 1481), hvilken sidste,

der var en Type paa den slette Art af Huma-
nister : selvforherligende, tiggerkrybende, strids-

syg, men tillige umaadelig prodnktiv i alle

Genrer (Breve, Poesi, Taler, Fabler, Biografler,

Grammatiker, gr. Overs, m. m.), Iaa i stadig

Strid med Akademiets Msend, en Strid, der
fortes med stor Raahed (stadige Snigmords-
forsog, smudsige Intriger og lignende) og rebede,

at den Dannelse, disse Folk sad inde med,
ingenlunde var den sande. — Ogsaa Kunsten
blomstrer op i Firenze nu; vi nsevne Kunst-
historikeren og Arkitekten Albert!, en tedel

Person, Lionardo da Vincis aandelige Fader.

Store Bogsamllnger Andes ogsaa i Staden, ja,

en Boghandler som den beromte Vespasiano.
Paa lignende Maade, om end i mindre Stll,

gaar det i en Msngde andre ital. Byer. By-
raadene antage, som anfort, de omrejsende
Lan-de til at holde Foredrag, oprette og lede

Biblioteker, skrive Stadens Historie, ja, til at
indtage de mest betroede Embeder, sterlig dem,
der kneve Dannelse. Universiteterne oprette
Lsererembeder, der passe for Humanisterne —
saaledes i Venezia (Lionardo og Bernardo Giu-
stiniani, Fader og Son, d. 1446 og 1489, samt
Francesco Barbara, d. 1454, hvilken som 17aarig
Yngling i 25 Dage skrev sine Beger om jEgte-
skabet — de re uxoria — , der gjorde ham
beramt); i Padova, hvis Universitet havde digter-

kronet Mussato, hvis Tyranner yndede Pe-
trarca, hvor Livins's Skelet fandtes og hedredes,
hyor den ene store Lserer efter den anden
virkede i kortere eller Uengere Tid, og i Ve-
rona.

Men ikke blot i Republikerne blev H. stserk.

NeJ, ogsaa ved alle de smaa Fyrstehoffer vinder
den Indgang. Man smigrer for Fyrsterne, priser
dem som gamle lat. Imperatorer, og bliver til

Gengsld lonnet med lndkomster, Embeder,
Hredersbevisninger — men kommer tillige ofte

i en farlig Tilstand af Ufrihed og Utryghed.
Saaledes hos de — iovrigt raa og tyranniske—
aragonesiske Konger i Napoli, sterlig den hojt
priste Alfonso (1442—58) og hans Son Ferrante
(1458—94). Her flnde selv de mest frittalende,

af Eirken forfulgte Humanister Tilhold, serlig
Lorenzo della Valle, almindeiig kaldt Valla (se

d. Art.), der, beskyttet af Kongen, virker her
indtil 1450, da han efter Nikolaus V's Opfordring
drager til Rom og der der som pavelig Sekretser

1457, efter at have udkaempet en stgte humani-
stisk Ordkamp, med al dens plnmpe Raahed,
med Poggio. I Napoli var ogsaa Digteren An-
tonio degli Beccadelli, kaldet Panormita (d. 1471),

der i Bogen Hermaphrodites skrev Epigrammer,
som overgik alt, hvad H. hidtil havde preesteret

i Retning af Frivolitet. Han soger at efterligne

de gamle Digtere, og— alle mulige, selv hteder-

lige, Humanister yde deres Bifald til hans smud-
sige Skildringer. Fransiskanerne protestere, men
der er ikke Tale om Straf, og forst da han er
bleven en teldre Familiefader, bekvemmcr han
sig til at genkalde sin ustedelige Bog. Han bliver

Hofpoet og priser sin Mfficen i en Bog, der
bugner af Smiger.

I Milano, hos de grusomme Viscontier, sierlig

den sidste: Filippo Maria (d. 1447), gaa Hu-
manisterne ud og ind — fra Petrarcas Dage —

,

baade i selve Milano og i Universitetsbyen
Pavia. Og da Staten bliver Republik, bliver
Fr. Sforza (d. 1466) og de felgende Tyranner
— trods al personlig Raahed og Udannethed —
H.s Beskyttere. Filelfo udnytter ved modbyde-
lig Smiger Sforza; han skal skrive en Sforziade

paa 12,800 Vers, men faar kun fuldendt de
6000, der tilmed ere kummerlige, og ikke bedre
gaar det Decembrio, som i 1447 en kort Tid
havde vseret Repnblikens President. I den
felgende Tid virke i Milano Cicero-Fortolkeren
Antonio Loschi, den fine Latiner Gasparino da
Barzizza og hans Sen Guiniforte.

I Mantova, Vergilius's Fodeby, herskede Gon-
zagaerne. Her lever Venezianeren Vittorino da
Feltre (d. 1446), ikke Forf., men Skolemand,
almindeiig agtet og elsket, Restaarator af Latin-

skolen, idet han ved Siden af og sammen med
Prinse- og Fyrsteskolen, Casa Giocosa, opretter

en ny Skole for alle — fine adelige Junkere
saa vel som fattige Stodderbern — med til-

Digitized byGoogle



478 Humanismen.

herende Bibliotek. Han misbilliger den alminde-
lige Skrivemaade med dens heftige Polemik og
dens Bugnen af personllge Invektlver. Men
som Skolemand virker han altsaa des mere.

Den golde og ensformige Klosterskoles Tid er

forbi; den antike Literatur fremmer fri og
alsidig Paavirkning, Laesning og Legemsevelser
veksle stadig, streng Disciplin holdes, men Vit-

torino fastholder bestemt en alvorlig relig. Tugt,

venlig stemt som han er overfor Tidens mo-
derae Munke, Minoriterne af den strenge Ob-
servans.

I Ferrara holder Familien Este et udpraeget

Mnsehof. Universitetet, der af Pengemangel
var lukket nogle Aar, genaabnes 1402, og man
samler beremte Laerere, saaledes Laegen Ugo
Benzl og saerlig Guarino (d. 1460) af Verona,
der var virksom under Unions-Konclliet. Hans
Digte slaa ikke an, hvorimod hans Oversset-

telser af gr. Literatur blive meget yndede.
Saerlig bliver han dog beramt som Laerer og
Paedagog; Vittorino vil opdrage sine Elever til

dygtige Mennesker, Guarino derimod vil gore
dem alle til Skenaander, Talere og Digtere.

Alle Vegne fra stremme Disciple til ham —
de optages i hans Hus og undervises i Skolen

eller — de aeldre — gennem hans Foredrag
paa Universitetet, hvor ogsaa unge Piger ind-

fiude sig som Tilhorere. Han havde et godt

Navn, var paa sin Vis en from Mand, dog
stserkt hedensk farvet. Stille og beskeden var
han, saa han slap for Strid — forst i sit 80.

Aar maatte han kaetnpe med en Minorit, som
angreb ham, fordl han i Fastetiden teste Te-

rentius med de unge Ferraresere. Ogsaa Gio-

vanni Aurispa (d. 1459) var i Ferrara. Han
var verdslig og vellystig, hvad dog ikke hin-

drede ham i at blive Praest og faa heje gejst-

lige Embeder. Han rejste en Del — var midler-

tidig Sekretser hos 3 Paver. Meget herd var

han, men hans Produktion var ringe, og han
efterlod intet Savn, da han dode. Guarinos
Elev var Markgrev Lionello d'Este, der af sin

Lserer var blevet vaennet til den vanvittigste

Smiger, og som for sin Samtid stod som Eks-
empel paa en humanistisk Fyrste — en Vaer-

dighed, der, ret beset, kan karakteriseres saa-

ledes: forkaelet, blaseret, med overmaade ino-

derat Syslen med den gl. Literatur, med stor

Lyst til Livsnydelse og — naturligvis — Virk-

somhed som Maecen. Universitetet, som atter

var sygnet hen, reorganiserer han og samler
en ny Flok Laerde, deriblandt Theodoros Gaza,

den forste Prof. ord. i gr. Sprog ved et vester-

landsk Universitet.

Bekendte Condottierer, der tillige var stserkt

humanistisk interesserede, var f. E. Hertug Fe-

derlgo di Montefeltro af Urbino, Vittorinos

Discipel og Stifter af det beremte urbinatiske

Bibliotek, som Cesare Borgia senere forte til

Rom, samt Familien Malatesta i Rimini og
Pesaro. En af disse, Carlo, blev af Pier Paolo
Vergerio beskyldt for at have nedrevet en Statue

af Vergilius i Mantova — enten fordi man kun
sknlde have Statuer af hellige Maend, eller

fordi han folte sig kraenket over Vergilius's

store Ry; en anden — Ghismondo — var ivrig

Humanist, en haard, vild og pirrelig Natur,

tejlesles usaedelig — prist af Digterne, omtalt
som >retfaerdig og from' Regent — ekskom-

municeret af Paul II. Mange Humanister sarnies,

hos ham.
Og endelig selve Rom. Allerede Petrarca

sogte Indtaegter hos Paven i Avignon og 8k.

Tilbud om den pavelige Sekretaerpost ; han af-

slog dog dette — paa Grand af Stillingens

Aandloshed. Efter hans Tid kommer der dog
en lang Rsekke beremte Humanister til at inde-
have denne Post, ferst Zanobi da Strado, der-
paa Francesco Bruni, Salutato og isaer Poggio,

der, med adskillige Afbrydelser, var i den Stil-

ling o. 50 Aar, til 1453. Laerd og dygtig var
han, men tillige letfaerdig og usaedelig. Tigger-
munkenes Indflydelse ved Pavehoffet er nn
forbi — Humanisterne hade dem, anse dem
for dovne, krybende og uvidende. Man ler ad
dem — spotter deres plumpe Usaedelighed-

Derimod finder man ingen Vanskelighed ved
selv at tjene >Kristl Statholder<. Dels er man
nemlig selv om ikke ganske hedensk, saa i

hvert Fald saa temmelig relig. uinteresseret,

og dels bliver selve Pavedemmets kr. Prseg
mere og mere udvisket. Allerede Martin V og
Eugen IV ynde disse Folk, omend de ingen-

lunde falge dem. Blandt Kardinalerne ere ogsaa
mange saare venlige imod II., fremfor alle Bes-

sarion (I, 279). Af og til viser dog de gamle
Tiders Aand deres Magt ; under Eugen kommer
saaledes Gregorio Corraro, Vittorinos Elev fra

Mantova, en meget klassisk dannet, digterisk

begavet, men letfaerdig og ganske hedensk Mand,
til Rom 1429, hvor hans Onkel, en gammel
Kardinal, faar ham til at laese K.ns Beger; dette
forer for Corraro til en llaarig Sjaelekamp og
et afgjort Brud med hans tidligere Liv og An-
skuelser. Han er med ved Konciiiet 1 Basel,

men lever ellers stille og tilbagetrukkent til

sin Dod 1464. Paa lignende Vis gaar det med
MafTeo Vegio fra Lodi, der — skolastisk op-
laert og som 12 Aars Dreng dybt grebet af den
store Vaekkelsespraedikant Fra Bernardino fra

Siena (I, 273) — senere optraeder som verdslig,

obsken Digter i Milano, kommer til Rom, hvor
han gribes af Augustin, bliver Augustinermonk
og fortsaetter efter sin Omvendelse sin rige episk-

lyriske Digtergerning, men nu i bestemt kirkelig

Retning.
Dog de fleste pavelige Sekretaerer ere, som

sagt, den ny Tids Maend, som — foruden de
naevnte — Lionardo Bruni, Loschi, Agapito
Cenci, Aurispa, Marsuppini, den dygtige Hi-
storiker, indgaaende Kender af de rom. Anti-
kviteter og Middelalderens Begivenheder Flavio
Biondo osv. Ogsaa ved Universiteterne sejrer

den ny Aand. Eugen restanrerer Roms Univer-
sitet, ved hvilket alt paa hans Tid Georgios
Trapezuntios virker. I Bologna, hvortil saerlig

mange Tyskere sage, virke Folk som Aurispa,
Guarino og Filelfo. Codro Urceo (d. 1500) var
Prof, i Gr. — en stille, beskeden Mand, der
tager Afstand baade fra den hedenske, alette

Livsvandel og fra Praesternes teol. Diskussioner.
Navnlig under Nikolaus V (se d. Art.) bliver

H.'s Sejr afgjort — Paven behover den til

Forbundsfaelle imod Skolastiken og Universi-
teterne. Hedensk Tankegang praeger Ledelsen
paa mange Maader; Usaedeiigheden faar stor

Magt— >deraf mine Landsmaends Irreligiesitet<

,

siger Machiavelli. Modbydelig Smiger slagen

Vej til Ros og Magt. — Kunsten genfedes nu
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ogsaa i Herlighed (Brnnelleschi, Donatello, An-
gelico fra Fiesole). 1450 fejres Byens Jubelaar
— det bliver en Triumnest for det restaurerede

Pavedamme. Herlige Bygningsvserker udferes
og paabegyndes (St. Peter) — maerkeligt nok,

med meget sterU Benyttelse af Materialier fra

Ruinerne af det gamle Rom, hvilke derved

hajlig adelsegges. — Poggios Navn straaler over

Hamanisternes Kreds; foruden de alt anferte

kan endvldere nasvnes Manetti, Albert! og issr

Valla, der hajlig tiltaler Paven, som ynder Folk,

der paa en Gang ere teol. og kiassisk dannede,

Grammatikere og Helleniater, der sv«rme for

Tekstrecensioner og Bogvwsen. Masser af Bager

dediceres bam og betales i dyre Domme —
sserlig Overs, af Bruni, Gnarino, Filelfo osv.

Vatikanerbiblioteket vokser til 6000 Bind. —
Konstantinopels Tnengsel og Fald bringer atter

en Del gr. Laerde til Italien; Theodoras Gaza
docerer i Rom, og den talentfuldeste af alle

disse Indvandrere, Joannes Argyropulos, virker

i Firenze.

De felgende Paver, Calixt III og Pius II, ere

ikke venlig stemte mod Humanisterne, der der-

for betegne Calixt som mnyttig i Paveraekken«,

idet de asrgre sig over hans pietetslese Frem-
fserd overfor bans Forgasngers rige Bogsamling,

og af Hjertet klage over den Skuffelse, som
Pius II (Enea Silvio Piccolomini) bereder sine

tidligere Aandsfraender ved at foretraekke Arki-

tekter og Malere, Billedhuggere og Guldsmede,
for deres smigrende og sledskende, uforskam-
mede og paatraengende Flok — idet han mener,
at ban selv kan fortjene sig Udodeligheden ved
sin egen Pen, uden dertil at behave deres Lov-

taler.

Ogsaa Panl II er uvillig overfor Humanismen.
Men denne er dog nu blevet saare megtig og har,

trods Pavernes Uvilje, forstaaet at blive domi-
nerende i selve Kurien — som Sekretterer,

Abbreviatorer og Scriptorer. De Laerdes Kreds
holder sig taet sammen, formet som >det rom.
Akademi*, med Vallas Discipel, Prof. Pom-
ponio Leto (d. 1498), som Leder og stottet af

Pavehlstorikeren Platina (Bartolommeo Sacchi),

Vittorinos Discipel. Dette Akademi havde lavet

sig en Slags praestelig Rangordning: Medlem-
merne bed tacerdotes, Formanden pontifex

maximus, men det hele var ganske hedensk;
Leto vilde genindfare de gamle rom. Tilstande

;

han foragtede Krdm. og priste Usaedeligheden.

Den knnstelskende, men saare lidet sproglig

interesserede Pave, der tilmed var misfornejet

med — dog desvserre mere irriteret end for-

arget over — de Laerdes modbydelige Smiger
og tajleslese Faerd, oploser Akademiet 1468 og
straffer flere af dets Ypperste med Faengsel.

Dog — denne Storm driver snart over. Den
nydelsessyge Nepot Sixtus IV tillader Leto at gen-

aabne Akademiet. Arkitekten Pontelli hjaelper

Paven at befordre Kunsten, ombygge Byen osv.

Det vatikanske Bibliotek organiseres nu som
fast Institution, farst ledet af Bogtrykningens
ivrige Befordrer Bussi og derpaa af Platina.

Jakob af Volterra skildrer i sine Dagboger —
hvilke fortsaettes af Tyskeren Johann Burk-
hard (indtil 1506) — Paven med fortneffelig

Objektivitet og bemaerker, at Videnskabernes
Udvikling nu havde kulmineret og allerede be-

gyndte at dale — og sandt er dette; thi under

Innocens VIII og Alexander VI stiger Demo-
ralisationen, samtidig med at H.'s aandelige
Kraft udmarves. Vel stattes den af Paverne,
men ingenlunde for dens aandelige Vaerdiers
Skyld, nej, blot fordi den fremmer Usaedelig-

heden. Imidlertid vedvarer Kaerligheden til

Oldtiden. Bartolommeo Fonte, Guarinos yngre
Ven, skildrer Fundet af et Lig, som ansaas
for hidrerende fra Oldtiden, og maler levende
hele Roms Begejstring og — Beundring af
Ligets Skanhed! Alt antikt er skantt Leto har
— naar han da ikke har vseret paa en af sine
mange Rejser til Orienten eller Tyskland — i

det rom. Akademi fremmet den af Filelfo hejt

priste incredibilis libertas, der bragte dette Aka-
demi langt dybere ind i Hedenskabet end det
platoniske i Firenze, hvor Ficino (d. 1499) dog
slutter sin Fremstilling af den platoniske Teo-
logi med at sige, at han i al Fald kun vil

holde fast ved, hvad K.n billiger — et Stand-
punkt, der illustreres i Fyrst Johannes Pico
af Mirandola (d. 1494, se d. Art.), der bringer
H. i dens Alsidighed til glimrende Kulmina-
tion, men tillige viser dens Afmagt til at treste

en tengstet Samvittigbed.

Men Hedenskabet var altsaa ved denne Tid— o. 1500 — blevet maegtigt indenfor K.s
Rammer. Vel havde ingen vovet aabent og
principielt at erkltere sig imod Krdm. og K.
— man var paa en Gang saa hofmandsagtig,
at man holdt paa det konventionelle, og saa
Iigegyldig overfor dogmatiske Spergsmaal, at

man slet og ret lod dem ligge. Selv Valla frem-
saetter sine forkaetrede Paastande mere for at
aergre og drille Modstanderne end af Over-
bevisning og Trang. Men i det akjuite lever

det hedenske Vaesen, og aabenbart ytrer det
sig i en systematisk Kamp imod Munkene,
saerlig Tiggermunkene. De store Opvaekkelses-
pnedikanter, der Tid efter anden drage rundt
i Italien og pnedike for nhyre Skarer, kunne
vel ogsaa ofte udsske en berettiget Kritik.

Dog, selv saadanne Folk paavirkes af den nye
Aand, saaledes Bernardino, der studerer den
antike Retorik, og hans Discipel Alberto af
Sarteano, der er Poggios Ven. Mserkelige Kon-
flikter kan da fremkomme, saaledes bos Tra-
versari, >den Tids eneste Phanix<, og hans
Tilheenger, Benedictineren Girolamo Agliotti

(d. 1480), der havde studeret i Siena under
stserkt hedensk Paavirkning, men var fattig og
blev Munk, samtidig med, at han, >til For-
friskelse for sin trsette Aand «, fortsatte sit Sta-
dium af de hedenske Digtere og Iejlighedsvis

forfattede stajrkt smigrende Skrifter til Paven
— uden dog at glemme, at han var gejstlig!

H.'s Betydning var dog overmaade stor. Den
reddede Oldtidens Literatur fra Undergang og
Glemsel. Sserlig den klassiske Filologi, Kri-

tiken og Grammatiken staa i stor Goeld til den.
Men ogsaa som Led i MenneskesUegtens Ud-
viklingshistorie er dens Betydning umaadelig.
Dens store Navne betegne alle ikke blot en
fllol. Fornyelse, men ogsaa en Strom af almen-
menneskelig Dannelse, som har vreret af stor

Verdi — ogsaa som forberedende Ref., idet

man lserer at bryde den overleverede Skrift-

fortolknings Aag og gaa tilbage til Grundteksten.
Men, som sagt, ved Aar 1500, da H. do-

minerer overalt i Italien, raber den paa flere
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Maader, at den har levct ad. Og Begiven-

bedernes Gang stadfaester dette. I Milano have
et Par Tyranner segt at danne et >Akademi<,
men de have kun naaet at samle sig en Flok

Smigrere. I Mantova, hvor Fyrsteparret Fran-

cesco II og Isabella d'Este (d. 1539) staar i

intimt Forhold til Skenaander som Ariosto,

Bembo, Bandello og Bernardo Tasso og til

Kunstnere som Lionardo da Vinci, Tizian og
Benvennto Cellini, straeber Karmeliteren Bat-

tista Mantovano (d. 1516) >at lefte Saederne og
bringe de gamle Guders Anseelse til at dale<

ved i en alvorlig og vserdig Tone at polemi-

sere mod >de Digtere, der tale skamlest*, lige-

som Benedictineren, Teofllo Folengo (d. 1544),

efter at have angret sin Ungdoms Forvildelser,

1 sine makkaroniske (blandet lat. og ital.) Digte

spotter Tidens saedelige Brest og store Overtro

(Astrologi — de vises Sten), ja selve Homer. —
I Firenze har Lorenzo magnifico, Cosimos
Senneson, hersket (d. 1492). Herlige Gaver
havde han, klog og klar, men vellystig var nan,

ofte i polit. Kampe. Stor Kunstelsker — Dona-
tellos Yndlingsdiscipel Bertoldo bliver Laerer

ved hans >Knnstakademi<, hvor bl. a. Michel-

angelo oplaeres. Sserlig beskytter han Poesi og

Videnskab, hvorfor han smigres af mange, men
dog vinder enkelte personlige Venner, som
Digteren Angelo Poliziano og Fyrst Pico. Selv

skriver han Hymner og religiose Digte, i hvilke

han — i Modsaetning til Middelalderen — ser

Verden som Guds Kaerliglieds Vaerk. I sin

glade og muntre Kreds har han dog mange
irrelig. Folk, bl. a. Digteren Luigi Pulcl, der

er Fritaenker og Spotter af alt og alle. Savo-

narola (se d. Art.), som braendes 1498, er i Fi-

renze Talsmand for den kommende Reaktion
— han blaeser til Kamp imod alle Rensessan-

cens Principer. — I Urbino og Ferrara samles

ogsaa mange Skenaander, som Forfatteren Bal-

dassare Castiglione, Pietro Bembo (1, 255), Tito

og Ercole Strazza, Matteo Bojardo og Ludovico
Ariosto — dels Digtere, dels Laerde, de to sidste

hver for slg besyngende Roland — Orlando
inamorato og furioso — . I Napoli var der i

Beccadellis Dedsaar (1471) blevet stiftet det

endnu bestaaende Academia Pontaniana, stettet

af den ivrige Humanist og Kosmopolit, Viden-

skabsmand, Digter og Minister Giovanni Gio-

viano Pontano (d. 1503), der er ski Idret af den
ved biograflske Arbejder hejt forljente Tristan

Caracciolo (d. 1517) og var Ven med >den kr.

Vergilins<, Digteren Jacopo Sannazaro (d. 1530),

der i 20 Aar udarbejdede Digtet de porta Vtr-

ginis, hvor Krdm.s Evangelinm er sat paa Vers.

Ogsaa 1 Venezia spores Reaktionen til Krdm.
hos Venneparret: Digteren og Politikeren Nava-
gero og den beromte Bogtrykker Aldo Manuzio,
som i Fortalen til en Bog anbefaler at for-

kaste alt, hvad der >modsiger vore Teologers
Anskuelser<.

Og no selve Rom. — >Hvorfor taler du til

mig om Beger; giv mig en Kaarde i Haanden;
jeg forstaar Intet af Literaturen<, siger Julius II

til Michelangelo, der vil fremstille ham med
en Bog i Haanden. Man er tract af Literaturen
— Konsten faar nn sin Stortid (Bramante

—

Michelangelo—Rafael), sserlig under Leo X. Ved
hans letfserdige Hof samles mange Skenaander,
som Bembo, hans >Hofnar< Bibiena (I, 304),

som han gor til Kardinal, og Jacopo Sadoleto
(d. 1547), Sekretser, Biskop, Kardinal— ypperlig
Epistolograf, Filosof og Psedagog, men tillige

from Teolog. Paa hans Tid laerer ogsaa, i Pa-
dova og Bologna, den maerkelige Pietro Pom-
ponazzo (se d. Art.), hvis peripatetiske Skole,

der mangier den medicaelsk-platoniske Skoles
lyse Syn, i Vlrkeligheden viser os en Raekke
»traette Maend<. Hans Betonlng af en human
Moral hjaelper ikke her, og Ankomsten af nye
Graekere til Italien, som Markos Musoros, kan
ikke paste nyt Liv i de gamle Interesser. Mod-
ref., som Leo begynder ved at bandlyse Lather,
bliver med indre Nedvendighed en Reaktion
mod Renaessancen, som under Hadrian VI og
Clemens VII drager sine sidste Krampetrsek-
niuger. Machiavellis nkristelige Politik og
Pietro Aretlnos (d. 1552) usaedelige Komedier
og Noveller, Dialoger og Breve knnne ikke
forhindre, at Karl af Bourbons Tropper ved
Roms Erobring 1527 sprede den ital. H.'s Epi-
goner, bl. a. den brave Benvennto Cellini (d.

1571), for alle Vinde — deres Tid er omme!
Men H. var i sin inderste Grand kosmopo-

litisk — intet Under derfor, at den, baaret
paa sit universelle Sprogs, Latinens, Vinger,
breder sig ud over Landene! I Roms Kurie
banker i mange Henseender Aandslivets Hjerte.

Herfra sendes Legater og Agenter til alle Lande,
og fra disse stremme igen Gesandter og Keb-
maend, Gejstlige og Laegfolk, sammen i den
evige Stad. Reformkoncilierne i Konstanz og
Basel, Unionskonciliet i Ferrara-Firenze bidrage
msegtig til H.'s Udbredelse. Af og til besoge
italienske Laerde de andre Lande, og sserlig

fra Nikolaus V's Tid sage mange ital. Huma-
nlster Levebred ved fremmede Hotter, dedicere
dem deres Beger og lignende, ligesom huma-
nist. Skrifter, saerlig Poggios Breve og Pius II's

Taler, spredes i Afskrifter viden om. Naar
fremmede Fyrster komme til Italien, haedres
de efter Antikens Regler; Statsmsend og Keb-
maend se her med Forbavselse Hundreder af

Studenter flokkes om de almenagtede Laerdes
Katedre, og hjemkomne sende de deres Senner
denied. I de romanske Lande sker H.'s Ind-
traengen — nationalt fremhjulpen — nden
Brydninger; Germaneme derimod made den
ferst med MistUlid.

I Tyskland vare baade Bredrene af Faelles-

livet (1, 406), som holdt Skoler og drev klasslske

Studier, og deres Elev, >den nyere Filos.'s Be-
gynder«, Nlkolaj fra Cues (I, 569), naermest
hjemmeherende 1 Skolastiken. Men ad andre
Veje kom H. frem. Karl IV breweksler saa-

ledes med Petrarca, som beseger ham og kalder
ham til Italien. Mere grebne ere dog Biskop
Johann Ocko af Olmutz og isser hans Efter-

mand, Kejserens Kansler, Johann v. Nenmarkt
(d. 1380), hvem Petrarca glad hilser som For-
aarsbebuder i det tyske Aandsliv. I OlnaQU
holde disse Interesser sig; Domdekan Andreas
v. Wittingau, Kansler hos Markgreven i Mahren.
foranlediger, at man begynder at sage efter

Haandskrifter. Kejser Sigismund traener Huma-
nister baade paa Koncilierne og i Italien, og
under Frederik III kommer Enea Silvio fra

1442—55 ofte til Tyskland. Ganske vist klager

han maegtigt over Tyskernes Uimodtagelighed.
haaner og spotter deres Domhed og Uviden-
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hed, Raahed og Smudsighed, men ban foran-

lediger dog de nye Tanker satte nnder Debat.

1 den lerde og sonde tyske Humanist Gregor
Heimbnrg (S. 250) faar ban en dygtig Mod-
stander, der bekemper den ital. H.'s Ord-
gyderl — baade til Smiger og til Skelden —
og Irreligiasitet samt tiltaler Enea som Pave i

et dristigt Sprog — til sine Landsmends store

Forbavselse! Men Eneas Virksomhed sietter

-sig dog Spor 1 Wien, som bliver Centrum for

sodalitat literaria Danubiana. Vel kemper Teo-
logen Konrad S&ldner ivrigt imod »Poeternes«
>sminkede Eloquensc, men Hofjuristerne og
Universitetslererne, bl. a. Georg Peuerbach og
Johann Muller, slutte sig til den nye Retning,

og 1501 opretter Kejser Maximilian det nevnte
Sodalitet som et EoUeginm af >Poeter og Mate-
matikere<, der skal >genoprette tidligere Tiders

Veltalenbed< og tildele de Ynglinger, der stu-

dere Poesi og Retorik, efter omhyggelig Prove
de af dem attraaede Laurber. Medlemmerne
have i Reglen heje Charger ved Hoffet, og imod
al humanistisk Skik betegne de sig — f. E. 1

Roger, ndgivne af dem alle i Faellig — med
disse deres Titler og tillige med deres Specialer:

>Matematiker< etc. — i det mindste kalde
de sig, i Mangel af bedre, >Paedagog«. Saerlig

Matematik og Naturfag, som Geografl, Karto-

grafi, Astronomi og — Astrologi, dyrkes, op-

muntret af Kejseren, i denne Kreds, og ad-

skillige Matematikere indtage Stillingen som
kejserlige Livleger. Ogsaa Poesien dyrkes, bl.

a. af Johann Crachenberger (Pierius Graccus),

der skriver latinske Vers, elsker de latinske

Digtere, men tillige vil udgive en tysk Gram-
matik, og af den meget vidende Hofmand og
Diplomat, Fllolog, Mediciner og Taler Johann
Spiesshaimer (Cuspinian, d. 1529), der tillige

udgav rom. Klassikere og middelalderlige Hi-

storikere, ja, selv i Rogen Austria fortalte sit

Lands Historic i Middelalderen. Han var, i

kort Tid grebet af Protest., en from Mand, der
oprigtig elskede sin Kejser. Som Kredsens
Mtecen virkede Kejserens Ven Johann Fuchs-
mag (d. 1510), der opfordrer sine Venner til

at skrive en Samling Digte, der ikke — som
Corycius's Samling — prise Helgener, men Hu-
manister, ikke Paven, men Kejseren og Tysk-
land.

En anden Kreds af Lerde, sodalitas literaria

Hhenana, samler sig, med Ssede i Heidelberg

og omliggende Byer og Lande : Worms, Schwa-
ben, Franken, Nfirnberg, Regensburg, Augsburg,
om Pfalzgreverne Friedrich og Philip. Den
ferste egentlige tyske, i Italien oplerte, Huma-
nist Peter Luder (d. o. 1474, se d. Art.) havde
virket i denne Egn, dragende om fra By til

By, men overalt bortvist paa Grand af sine

lose Seder — man skonnede ikke paa hans
Iver for >at udrydde Tyskernes Barbaric. Han
fear dog flere Disciple og Venner, saaledes i

Leipzig Heinrich Strecker, Hartmann Schedel
og Samuel Karoch, og i Augsburg Sigismund
Gossembrot, der sender sine Senner til Gua-
rino i Padova. — Kredsen, der samler sig i

nsevnte Sodalitet, med Biskop Johann Dalburg
i Worms (d. 1503) som sin hojt heedrede Leder,
teller store Aander 1 sin Midte. Dalburg selv

havde studeret i Erfurt og Italien, blev som
Biskop Pfalzgrevens Ven og Kejserens Raad-

Klrke-Leksrfkoa for Norden. II.

giver. Han samlede mange Rager, og til hans
nermeste Venner herte flere gode Folk, som
den fortreffelige fromme Heidelberger-Professor
Rudolf Agricola (I, 39), den store Reuchlin,
den ejendommelige Konrad Celtls (I, 491) og
den merkellge >Sydens Magus*, Johannes Tri-

themius, en af Renessancens mest karakteri-
stiske Figurer (se d. Art.).

Ogsaa andre Steder i Landet dannes der dog
mindre Kredse af Lsrde, serlig ved [de nye
Universlteter i Freiburg, Rasel, Ingolstadt, Tu-
bingen, Wittenberg og Frankfurt a. d. O. I Tu-
bingen samler Eberhard af Wurttemberg bl. a.

Angustin Tfinger, Facetiernes Forfatter (i Poggios
Stil), ligesom Heinrich Rebel, der tillige advarer
imod de ital. Humanister, men kritiserer de
tyskes slette Latin, samt Conrad Summenhart,
en selvstendig Tsenker, der tllraader at studere
Biblen og afholde sig fra Strid om Trossager;
i Wittenberg — Frederik den vise — Andes
alle Ref.'s Mend, som Politikeren og Histori-

keren, Teologen og Humanisten Georg Spalatin
(d. 1545), Luther, Melanchthon osv.; og Kur-
fyrst Albrechts Kreds i Mainz teller Navne
som — foruden hans Ven Reuchlin — Eitel-

wolf v. Stein, Ulrich v. Hutten (se d. Art.),

Heinrich Stromer (Lege og Klassiker) og Lo-
renz Truchsess (Dekan ved Kirken — eu edel,
videnskabelig dannet Teolog). I Strassburg op-
trader Jakob Wimpheling (se d. Art.); hans
>Elsasserkredsc er meget moderat humanistisk
— mediut Reuchlinista—, angriber vel Munkene,
men ikke Kirken og Presterne; — tillige er man
sterkt patriotisk begejstret, saaledes ogsaa Za-
zius og Conrad Wimpina. Jakob Locher (d.

1528) angriber Wimpheling for hans ensidige

teologiske Retning, og Thomas Murner, der
ikke egentlig er Humanist, skriver imod hans
>Germania< og dens overdrevne Patriotisme,

ligesom han — heri efterlignet af Wimphelings
Ven Sebastian Rrant (I, 380) — benytter Lej-

ligheden til at satirisere over Humanisternes
Fornemhed, Gejstlighedens Usedelighed og Ti-

dens Umoralitet; men trods dette over Wim-
pheling en megtig Indflydelse i konservativ
Retning udover Landet I Augsburg, Hans Hol-
beins (S. 447) Stad, samles de Lerde om den
rige Patricier Conrad Peutinger (se d. Art.),

saaledes Ottomar Lusclnnius (d. 1537), Wim-
phelings Dlscipel, en meget alsidig dannet,

ogsaa teol. interesseret Filolog, der angriber

Skolastiken og Presterne, forsvarer H. og Ribel-

studium, men er — til Forskel fra Bernhard
Adelmann (d. 1523) — imod Luther. I Nflrn-

berg virker Hartmann Schedel (d. 1514), der
havde studeret i Italien og skrevet et stort

Verk, den nye Verdenskronike, .som er blevet

meget brugt. Han var tillige flittig Samler af

gamle Sager. Astronomen Johann Konigsberg
(Regiomontan)ogRyens Kronikeskriver, Munken
Siegmund Meisterlin, leve ogsaa her, hvor Hu-
manismen — samlende sig om Patricieren Will-

bald Pirckhcimer (se d. Art.) — stadig beholder
et forholdsvis verdsligt Preg.

Serlig i Erfurt Andes den rorige, friske, yngre

H. ; Peter Luder var her 1460. Dog spores her
2 Retninger: den besindige, overfor de gamle
formidlende, hvis Representant er Luthers

Lerer, Jodocus Trutvetter fra Eisenach (d. 1519),

en fllos. og teol. dannet, from Mand, som vist

31
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med tungt Hjerte sammen med sit Fakultet

optraeder imod Reuchlin, og: den hensynslese

og kamplvrige, der ledes af den alle overstraa-

lende, Erfurts Glans, H.'s Lys, Conradus Mu-
tianus Rufus (d. 1526, se d. Art.)- Blandt nans

Elever skal naevnes den ivrige Humanist, Gi-

stercienseren Heinrich Urban, der breweksler

med Mutianus og bl. a. faar hans relig. Be-

kendelser, den meget omtalte, men lidet kendte,

ivrige Latiner, Petrejus Aperbach, Ungdomme-
lighedens varme Talsmand, Reucblins Beundrer,

ligesom Crotns Rubianus (d. 1540, se I, 567).

Ogsaa andre, som Hutten og Eoban Hesse (1,

776), sluttede sig til denne Kreds, der gennem-
gaaende stillede sig venligt til Ref., om end med
den ssedvanlige humanist. Forsigtigbed, der er

Mart afbildet i Erasmus fra Rotterdam (I, 781)

og hans Kreds i Basel, bl. a. den beromte Bog-

trykker Johannes Amerbach (d. 1514) og hans
humanistiske Sanner, saerlig Juristen Bonifa-

cius, samt den dygtige Henricus Glareanus (se

Loriti, H.), der var Geograf og Musikelsker, ivrig

Patriot (Schweizer) og en stserkt udpraeget Per-

sonlighed — i Modsaetning til H.'s ellers aim.

Dusinmennesker. I lesere Forhold til Erfurter-

Kredsen stod >H.'s Klassiker<, Hermann v.

Busch i K61n (d. 1534). Han var Rudolf Agri-

colas Discipel, gennemstrejfede hele Tyskland,

gjorde sig bemaerket ved karakterlos Genkald-

else af fremsatte Anskuelser, en Genkaldelse,

som han dog fortred, og skrev vallum humani-
talis med et dygtigt Forsvar for de humanist.

Studiers Berettigelse, bilagt med et laerd Bevis-

materiale hentet alle Vegne fra. Hans Mod-
stander i K61n er Ortuin Gratius (S. 250), selv

ivrig Humanist. Hans Kammerat Arnold v.

Tungern var heller ikke belt konservativ; men
iavrigt var Tonen i KSln staerkt imod den nye
Aand, og der udbredte sig Rygter om, at

de humanistiske Studenter bleve forfulgte der.

Vandrelaereren Joh. Rhagius Aesticamplanus (d.

1520) og den fattige, men lterde >Graeker< Joh.

Caesarius (d. 1551) blive saaledes >H.'s Martyrer*

,

hvorimod dens popultere Fanatiker, den ansete

Rigmand Hermann v. Neuenaar (d. 1530), ikke

lader sig forknytte 1 sin ivrige Kamp mod For-

tidens Traditioner.

Det er store aandelige Vserdier, som den
tyske H. indskyder i Menneskeslaegtens Udvik-
lingshistorie. 1 Poeslens Verden traeflfer man
farve- og karakterles Lovprisningsdigtning —
af Personer som af Byer — ved Folk som
Eoban Hesse, Busch og Wimpina, Komedier
skrives af Reuchlin, Wimpheling — i belaerende

Dramastil —, Bebel og Hegendorf (lystigt!),

Satire af Bebel, Tflnger, Ottomar Luscinius

og den for Luther begejstrede Euricius Cor-

dus (I, 555). Tragedie, relig. og national De-
klamation, skrives af Jakob Locher, og Seb.

Brant laegger Vind paa didaktisk Digtning.

Locher digter ogsaa kr. Vers, men opnaar kun,

at Wimpheling erklaerer ham for at vaere en
Hedning, og ganske vist, han gar det, som
Herm. v. Busch, der mat besynger Jomfru
Maria, med den udtrykkelige Bemaerkning, at

han har gjort det for at vise, at han ogsaa
formaar dette! Men selv naar Poesien bliver

allerfriest, som i Celtis's Kaerlighedsdigtning,

holder den sig dog fjernt fra Italienernes Slibrig-

heder. — Og hvad saa det videnskabl. Arbejde

angaar, fremmes dette betydelig i fl. Retninger.
Reuchlin og Celtis fore Graesken frem og efter-
felges af en Skare yngre, deriblandt alle Refor-
mationens Folk. Hebraisk, der tidligere kun
har vaeret lejlighedsvis doceret af omvendte
Jeder af tvivlsom Ledighed, f. E. den Job.
Boschenslein, om hvilken Luther siger, at
ban er >dem Namen nach ein Christ, in der
That aber ein Erzjudec, faar nu sin ivrige For-
svarer i Reuchlin, der udboldende forer den
lange, interessante Humaniststrid, hvis forste
Stadium, hvor Kampen staar med den debte
Jede Johannes Pfefferkorn (d. 1522) og bans
gode Venner og Aandsfraender, Dominikanerne
i KSln, saerlig drejer sig om Tilintetgerelse-
eller Bevarelse af den samtlige kabbalistiske
Literatur, men som efterhaanden udvikler sig
til en det hele Land omspaendende maegtig
Kamp mellem Humanister og >Merkemaend«,
en Kamp, der kalder alle >ReuchIinister< frem
til at navngive sig som viri clari — i Modsset-
ning til alle de viri obscuri, som Huttens og
Crotus's fortraeffelige Skrift Epistulce obtcuro-
rum virorum (1515 og 17) saa redningslost faar
domfaeldt i den aim. Mening (I, 780 og Art.
Reuchlin). — Den saaledes vundne Sejr i Prin-
cipet ses nu virkeliggjort paa mange forskl.
Omraader. Skolevaesenet er blevet reformeret.
I Schlettstadt og Deventer (Alexander Hegius,
Grundheggeren af den hollandske H., den altid
ivrige Kundskabssager, der om Natten iioldt
en Kaerte i Haanden, som vaekkede ham, naar
han slumrede ind, og hans Disciple) er der op-
staaet nye Skoler, efterfulgte af andre i Emme-
rich, M unster (Rudolf v. Langen, d. 1519, og andre
fromme Paedagoger) og Alkmaar; overalt straeber
man, praeget af Wimphelings paedagog. Syn, at
fremme en national og opdragende (moralsk og
relig.) Undervisning. Ved Universiteterne er der
fart en levende, sejrrig Kamp ikke blot for de
nye, humanist. Fags Indfarelse, men ogsaa imod
Misbrugen af de akademiske Grader (saerlig An-
dreas Karlstadt og Hutten, se de Art.). — Geo-
grafi og Botanik, Mineralogi (Georg Agricola, d.
1555), Astronomi og Matematik fremmes betyde-
lig— samtidig med, at Astrologien ogsaa dyrkes
ivrig, saerlig af den maerkelige Joh. Stoffler (d.

1531), Praest 1 Justingen, Prof, i Tubingen, en from
Mand, der kaldte sig >Jesu Kristi Kirkes Ridder*
og haevdede, at Stjernerne tale Guds Sprog til os.
Teologerne protestere imod hans Forudsigelser,
han forsvarer sig med deres Ubestemthed ; de
opfyldes ikke, men han vedbliver — selv filos.

Grubler og ikke Bedrager — at vaere lige anset
afFolket! Filosofien dyrkes ellers ikke videre
— Gregor Reysch's farste fllosofiske Encyclo-
paedi, margarita philosophica, indeholder den
hele Viden i kort Begreb. —

Maegtig er den tyske H. praeget af national
og patriotisk Falelse; den feler sig selv som
noget for sig. Trods al Italienernes Spot og
Haan bringer Tyskland dog Videnskaben Bog-
trykkerkunstens herlige Gave. Og stadig for-
bliver den tyske H. sund og djaerv; man be-
kaemper Skolastiken, men med blanke Vaaben

;

man satiriserer over Munkene, men ikke slib-

rigt og obskent. Man elsker sit Sprog og skaber
en stor Literatur af Oversaettelser. — Hans
Sachs sager naesten alt sit Stof i disse! Han
elsker sit Land, gransker dets gamle Historie
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(Trithemins, Wimphelfng, Bebel, Peutingcr, Cos-
pinian) og skildrer — ofte med Hyper-Begej-
string — dets Sktebne gennem Tiderne, sserlig

Franz Irenicos (d. 1559), Beatus Rhenanus (d.

1547) og Joh. Aventin (d. 1534), for bvem Hi-

storieskrivningen er en hellig Opgave, en >Naade
og Gave Ira den almsgtlge, gode himmelske
Fader<, og hvis Maal er moralsk-polit. Erkend-
else af Menneskenes Trang og Pligter for Nutid
og Fremtid. Med Trang til Klarhed soger man
overalt tllbage til Kllderne: Skriften, Romer-
retteu (Ulrich Zazius i Freiburg, Jurispruden-
sens Reformator, d. 1535) og Hippokrates, idet

man tillige bestemt fastholder en dyb Interesse

for K. og Krdm. Munkene feres der stadig

Krig med ; et Stersyn i saa Henseende er Niko-

lans Ellenbo (d. 1543), Mnnk i Ottobeuern,
som laver Trykkeri og Luereanstalt i Klostret

og vil gore sine Disciple til homines trilingues,

men ievrigt bestemt hffivder den gamle Moral
og, mandig forsvarende Reucblin imod de andre
Munke, skriver heftige Traktater mod Luther.

Men ellers beje alle sig for Krdm., de fleste

dog saaledes, at de ikke enske Trossagerne
debatterede og derfor blive ved den nedarvede
Religionsform, trods alle personlige Anskuelser
i anden Retning. Saaledes Reuchlin, der taler

dristig om den rom. K., kritiserer Vulgata og
den traditionelle Eksegese, Pavedemme og Re-

likvievresen, roser Luther — og dog forbliver

sin K.s tro Son, ja, udtaler sig imod Luther
i et nu tabt Brev — et Skridt, der foranlediger

Brad med bans ksereste Tilhenger, Hutten. Og
saaledes Erasmus, der er >en Mand for sig

selv«, og som i Strid med Hutten htevder, at

man skal virke Ref. ved klog Forhandling og
ikke ved Void. Ved denne Maade at stille sig

udenfor de store, Folkets Mtengde rerende, Livs-

spergsmaal praeflgurere de det lterde Arbejdes
kommende ufolkelige Udvikling, hvorimod H.'s

almene Udbytte kendetegnes i Huttens og saa

mange ligesindedes friske, glade Tilslutning til

den lutb. Ref, den tegte H.'s modne Frugt.

Span i en. Dette Land havde beremte Uni-

versiteter, men Videnskaben var skolastisk og
tilmed egentlig en fremmed, maurisk Plante

paa den iberiske Halve. Landet drev stor

Handel, men den indehavdes nsesten udelnk-
kende af Jeder. Der fandtes store Helte og
beremte Riddere, men der fandtes ikke en
dygtig Borger- og Bondestand. Der var megen
relig. Iver, men den holdt paa de ydre Former
og viste ret sin Fanatisme i den forfterdelige

Inkvisition, der strsebte at kvtele al friere Aands-
rerelse. Og dog — ogsaa hertil kommer Re-

ruessancens Aand ! Boccaccio skildrer Spanierne
som forvildede Halvbarbarer ; men baade ved
Hoffct, ved Universiteterne og i Klerus brede
de nye Interesser sig. Det er dog ikke Petrarca,

som faar Betydning for Spanien. Nej, ferst i

Poggios Tid og efter de store Koncilier here
vi, at Fernando del Diaz lader Poggios Breve
afskrive til sig. Kong Juan II af Castilien og
Leon prises som Videnskabens Ven af Folk
som Barzizza og Decembrio. Da Alfonso af

Aragon kommer til Neapel, er han alt fra sit

HJem Humanist. jErkebiskop i Saragossa, Dal-

matins de Muro, af Poggio prist som Ven af
alle Videnskaber, bar vteret bans Storkansler!
No vokser Humanisternes Tal. Adelsmanden

Anton fra Lebrija (I, 110) var en beromt sp.

Humanist Dronning Isabella ynder, som sin

Fader, Videnskaben, som saerlig stettes af Spa-
niens Primas, iErkeblskop Ximenez de Cisneros
(se d. Art.) i Toledo. Ved nans Hjaelp aabnes
1508 i Alcala, det gamle Complntum, en Hoj-
skole, bvorfra i 1502—17 Complutenser-Poly-
glotten med tilherende gr. og hebr.-kald. Ord-
bog udgaar. — Meget stor Indflydelse paa den
lterde Verden I Spanien faar Erasmus af Rotter-

dam. Saerlig er det hans sterke Interesse for

Overs, og Udbredelse af Oldtidens litersere Stor-

vterker, i fortrinlig Grad den hi. Skrift, som
finder Tilslutning i Spanien, hvor H. i det hele
taget ikke bliver hedensk som i ltalien. Der
havde Erasmus Disciple i Luis Vives (se d.

Art.) og de 3 Bredre Vergara fra Cortona, der
alle bleve Ofre for Inkvisitionen — ligesom
selve Karl V's laerde Hofkapellan, Alonso Virues,

som i mange Aar holdtes ftengslet. — Side om
Side med denne lserde Bevtegelse gaar den re-

formatoriske, ogsaa hejlig pneget af den ny
Tids Aand, tilmed stserkt paavirket af Luthers
Skrifter; vi naevne Ferrer, Pedro de Osuna,
Karl V's Moder, Dronning Juana la Loca, Al-

fonso og JuanValdes, San Roman, Kredsene i

Valladolid: Don Carlos de Seso, Agostino Ca-
zalla, Domingo de Rozas m. fl. og i Sevilla:

Juan Gil (S. 216) og Constantin Ponce de la

Fuente og m. fl. Ogsaa alle disse forfelges

stadig af Inkvisitionen, hvorfor mange udvandre,
deriblandt adskillige Disciple af den lterde Prof.

Pedro de Lerma i Alcala, saaledes Brodrene
Francesco og Jaime Encinas (I, 776), Juan Diaz
(I, 635) m. fl. Saaledes lykkes det Inkvisitionen

at nedslaa Rensssancens humanist, og ref.

Straeben i Spanien. —
Portugal. Ganske paa samme Maade som i

Spanien gik det de Tilleb til H., som fremkom
i dette Land. En vis Velasquez henvender sig

til Poggio og beder om Vejledning i Veltalen-

hed. Interesserne i Landet ere dog hejlig fcengs-

lede af de store Opdagelser, om bvilke al

Folkets baade materielle og aandelige Kraft

samles. I 1459 tilbyder Flavio Biondo at skrive

de vidunderlige Efterretninger om >Afrer og
Maurer< paa Vers og soger Oplysning om disse

fra Alfonso V's Hof. Man svarer, at man i

Portugal selv kunde overlevere Fortidens be-

rommelige Bedrifter til de kommende Tider!

Men H. faar dog ikke her nogen videre Be-

tydning — forenet med Spanien giver ogsaa

dette Land sig i Inkvisitionens Void!

Frankrig. I godt 2 Aarh. havde Pariser-Uni-

versitetet med sin skolastiske Teol. behersket Vi-

denskaben. 1 14. Aarh. begynder dette at tendres.

Petrarca levede sin Ungdom i Frankrig og be-

segte senere flere Gange Paris. Han finder, at

Udheggelse af de rom. Klassikere herer med
til den propsedeutiske Undervisning ved Uni-
versitetet, men desuagtet tilfredsstilles han ikke

heraf, idet man i Frankrig ejensynlig strseber

efter ikke at kopiere, men at oversaette An-
tiken. Han vinder sig dog nogle Venner i dette

>barbariskec Folk, saaledes Philippe de Vitry,

senere Biskop i Meaux og Overstetter af Ovid,

og Benedictineren Pierre Bercheur, Pnest ved
Paris, som overstetter Livius til Kong Johan
den gode, samt Nicole Oresme, Karl den vises

Laerer og senere Kapellan, der overstetter Ari-

31*
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stoteles og ved detteArbejde tilfarer sit Sprog

en Maengde nye Ord. Paa denne Tid oversaettes

mange andre gamle Forf, ikke blot Sallust,

Suetonius og Seneca, men ogsaa Augustin. Sam-
tidig blive Kongerne og Hoffet grebne af en
sand Mani for at samle Beger; Johan den gode,

selv ulserd, begynder, og Karl V, VI og VII

fortsaette, selv mere oplyste og kyndige, med
stor Iver, men tillige med stor Kritikloshed,

idet man mest interesserer sig for Begernes
luksuflse Udstyrelse, uanset deres Indhold —
Ridderromaner eller slette Overs, af Klassikerne.

Under denne lOOaarige Bog- eller snarere:

Pragtbindsamlingsmani fremkomme ogsaa de

ferste Spor af egentlig H. Man har haft Folk

som Pierre d'Ailli (I, 42) og Jean Charlier fra

Gerson (S. 206), der stille Krav om Reform af

Kirken, idet de henpege paa enfoldig Under-
sogelse af den hi. Skr. Men Karl VI's Kansler,

Jean de Montreuil (d. 1418), soger at indfore

den ital. H.s frie og lette, men ogsaa hedenske
Tone; han beundrer Salutato, den fiorentinske

Statskansler, og efterligner 1 sine Breve ham
og andre store Laerde. Dog — denne Mand
staar i Frankrig som en enlig Skikkelse. Den
fr. H. er ellers ikke hedensk, og dens Strseben

bliver ikke at efterligne den klass. Latinitet,

men derimod at opbygge den nationale Lite-

ratnr. En sscriig Stand af Laerde og Digtere

dannes heller ikke her; man ser stadig den
gejstlige Klaedning som den ejendoramelige for

Laerddommen, og Kirkens Anskuelser fastholdes.

Dette ses saaledes hos Nicolas de Clemanges
(I, 520). Ingen af disse naevnte kender det gr.

Sprog. Forst 1455 anstettes en Humanist, der

har vserct i Gnekenland, Gregorio fra Citta di

Castello, som Laerer i Gr. og Retorik; men
stadig bevares den kr. Tone. Sorbonnen til-

lader, at Bagerne trykkes indenfor dens Mure,
men passer vel paa Ortodoksien. — Landets
polit. Forh. Iammer dets aandelige Liv meget i

de felgende Tider. Forst under Ludvlg XII og
Frans I, >Videnskabernes Fader<, kommer der
atter ret Liv i Studierne. Sorbonnen stiller sig

nu, stejlt holdende paa den gamle Skolastik,

i bestemt Fjendskab til den nye Dannelse,
Fordammelser regne ned over dens Talsmsend,

ja, endog Bogtrykkerkunstens Udovelse for-

bydes en kort Tid. Men H.s Maend kiempe
tappert; i 1529 paabegyndes Skolen College de
France, der stedse mere fordunkler Sorbonnen,
i hvis 0jne det allerede var et Kaetteri blot

at kunne stave Gr. og Hebr. Forskellige store

gr. Laerde undervise lejlighedsvis i Paris, saa-

ledes Johan Laskaris; Kong Frans samler en
bel Del Laerde ved sit Hof, og flere andre Stor-

maend, som Stephan Poncher, Biskop af Paris,

og Frans de Luynes samt de 3 Bredre du
Bellay, folgc bans Eksempel; sterlig Frans's

Soster, Margrete af Valois, senere Dronning af
Navarra, selv laerd og staerkt interesseret, stetter

Videnskaben meget og skeermer dens Dyrkere
imod Sorbonnens Forfelgelser. Saaledes virker,

nhindrede, Folk som Hebraeeren Paul Paradis,
kaldet le Canosse, Digterne CI. Marot og Bona-
venture Desperiert, Sprogmaendene Italieneren

Hier. Aleander, Schweizeren Henrik Glarean og
Franskmanden Cheradamus, men fremfor alle

Frankrigs Erasmus, den laerde Jurist Vilhelm Bu-
daeus (se Bude 1, 414), Hjertensven med Erasmus

og Vives, paa Rejse til Rom fejret af Leo X og
hans laerde Hof, eeret og heedret af Kong Fran*.
Sammen med Vilhelm Petit faar Bndaeus Kongen
til at opfordre Erasmus til at blive Laerer i

Paris, men den forsigtige Nederkender undslaar
sig. Den fr. H. bliver nemlig nu mere og mere
reformatorisk sindet. Vel fortsaettes det laerde Ar-
bejde paa gammel Vis af Folk som Sprogmanden
Julius Caesar Scaliger (d. 1558) og de laerde

Bogtrykkere, Robert Stephanus (d. 1559) og hans
Sen Henrik Stephanus (d. 1598), men Reforma-
tionens Ideer, saerlig gennem Luthers Skrifter,

finde dog frodig Jordbund hos mange fr., ved
det ivrige Bibelstudinm forberedte, Humanister,
saaledes Martyren Louis de Berquin (I, 274),

men isaer Lefevre d'£taples (se d. Art., Faber
Stapulensis) og hans Discipelskare : Jasse Clich-

tou (Jodocus Clichtoveus), Gerard Roussel (Ru-
fus), Martial Mazurier, den laerde Hebraist,
Frans Vatable, maaske ogsaa Michel d'Arande
og Pierre Caroli, samt ikke at forglemme Vil-

helm Farel (S. 13) og Biskop Vilhelm Briconnet
i Meaux (I, 387). Alle disse ere laerde Viden-
skabsmaend, men tillige i forskellig Grad be-
gejstrede for Kirkefornyelsen, hvorfor de ogsaa
rejse en Kamp, i hvilken den rom.-kat Kirke,

i Pagt med Sorbonnen og Parlamentet (Dom-
stolen) i Paris, vinder blodige Sejre og knuser
denne farlige H. Dette udelukkede dog ikke,

at den humanist. Bevaegelse fik stor Betydning
for Frankrigs Aandsliv ogsaa i anden Retning
— her skal endnu blot naevnes den hedensk-
epikuraeiske Michel Montaigne (d. 1592), F.

Rabelais (se d. Art.) og den om Ronsard samlede
Literaturens >Plejade< : J. du Bellay, Ant de
Balf, Jamyn, Belleau, Jodelle og Ponthus de
Thiarn. Alt 1 alt kan den fr. H., til Forskel
fra den ital., siges at have formet sig ikke som
>Videnskabernes<, men snarere som >Stndi-

ernes Genfadel.se*.

England. I Middelalderen vare Angelsach-
serne ivrige for at forskaffe sig Beger fra Itallen,

udvikle Skolevaesenet og studere de rom. Klas-

sikere; men trods dette var Aandslivet prasget

af Dvaskhed og Tunghed, ikke mindst i Aar-
hundredet efter Undertrykkelsen af Wyclib
Beveegelse. Det er derfor rent sporadisk, at

Englaendere komme i Berering med de ferste

Humanister. I 1433 traeffer Richard d'Anger-
ville eller af Bury, Edvard Ill's Laerer og
Kansler, senere Biskop i Durham, Petrarca i

Avignon og ger Indtryk paa denne. Han er
dog, med al sin Laerddom, staerkt middelalderlig.

og det samme gselder Chaucer og hans Discipel

John Lydgate. iErkebiskop Thomas Arundel i

Canterbury (I, 152) skal have brewekslet med
Salutato. Reformkoncilierne bringe ogsaa her
mere Konfluks. Henry Beaufort, Henrik Vs
Onkel, faar Poggio med hjem fra Konstanz,
men han vender snart skuffet tilbage — har
dog paavirket flere, saaledes Nicholas Bild-

stone og Richard Pettworth. Under Baseler-

Konciliet kommer Piccolomini til England og
vinder Adam Mulin. Hertug Humphrey af Glou-
cester, Henrik IVs Sen, virker som Mscen,
stifter Bibliotek i Oxford, indkalder flere Ita-

lienere, men er selr en intrigant og overtroiak
Person. — John Tiptoft, Jarl af Worcester,
opholder sig henge i Italien, hvor han er fin

og dannet, medens han hjemme er raenkesyg
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og grusom. Sammen med ham studere i Fer-

rara — hos Guarino — William Grey, Robert
Fleming, John Free og John Gunthorpe under
Sixtus IV. Nn tager Bevaegelsen mere Fart!

1491 anssettes Graekeren William Grocyne som
Laerer 1 Gr. i Oxford, og det vaekker stor Op-
sigt, da han, efter megen Kamp, erklaerer sig

enig med Lanrentins Valla i Naegtelsen af Areo-
pagitens Forfiitterskab til de dionysiske Skrifter.

Stadig Here nnge Mssnd drage nn til Itallen,

aaaledes Munken William Tilly og Grocynes
Ven, Thomas Linacre (d. 1524), der blev Henrik
VIII's Lege og Prinsesse Marias Laerer samt
oversatte Skrifter af Galen. I 1496 koramer
John Colet (I, 533) hjem fra ltalien. Hans
yngre Ven er Englands senere Kansler Thomas
More (se d. Art.). I 1498 kommer Erasmus til

Oxford for at optages i den Mile, for Gr. be-

gejstrede Vennekreds. Colet bliver Domprovst
ved St. Pauls i London, grander St. Pauls-

Skolen, hvor 150 Drenge here Lat. og Gr. Han
angriberSkolastlken, fastholder Biblen ogSymb.
Apostl. I Cambridge stetter Universitetskans-

lerne, Richard Fox og William Warham, H.;

de haevde, at den nye Laerddom ikke skal

bortstodes, men udnyttes og ledes af K.s Maend.
Oxford derimod stiller sig nu afvisende over-

for Gr.; man vejrer Haeresi, kalder sig >Tro-
janere< 1 Modsaetning til »Gnekerae« i Cam-
bridge, bekaemper dem ivrig. Thomas More
optreder imod denne Obskurantisme og paa-

viser de gl. Sprogs Gavnlighed for Teologien.

Universitetskansleren Thomas Wolsey (se d.

Art.) kalder Spanieren Luis Vives til Oxford,

og han trsenger >Trojanerne< helt tilbage. Nu
har H. sejret, og Erasmus befasster dens Sejr
ved gentagne Beseg og Ophold 1 Landet. Alle
fastholde det rom.-kat. System, men angribe
Mnnke og Praester. En lille luth. sindet Kreds
i Oxford tilintetgeres af Henrik VIII, som nu
gaar sine egne Veje i kirkl. Henseende, stottet

af Folk som Th. Cranmer, Th. Cromwell m.
fl. Det laerde Arbejde fortsaettes dog, ikke blot

af Latinister som William Lelly og John Ice-

land, men ogsaa af Oversaettere. W. Tyndale
og M. Coverdale oversaette saaledes den hi.

Skr., 1 hvilket Arbejde ogsaa Rogers og Cranmer
tage Del. Nogen egentlig hedensk H. som den
ital. fremkommer ikke i England; dog viser

en Raekke Digtere som Surrey, Th. Wyatt,
Henry Howard, Th. Tusser og Th. Sackville

sig i stigende Grad paavirkede af Italienerne,

ligesom ogsaa Hoflivet prseges af den nye Aand.
Under den blodige Maria traenges dennes Ytrin-

ger for en Tid tilbage, men kun for under
Elisabet at bryde saa meget des staerkere frem.
Nu kulminerer H. — the Elisabethean age —

,

men nationallseret, i the merry England. Ved
Parkers Hjaelp gennemferer Dronningen, selv

mere paavirket af Renaessancens end af Ref.'s

Aand, sin Kirkefornyelse. En Del videnskabe-
ligt, ogsaa teol. (Hooker, Andrewes m. fl.), Ar-
bejde geres, men nu 1 protest. Aand; interes-

santest er dog nu Poesien, hvor en stor Maengde
Digternavne kredse som Planeter om Solen,
William Shakespeare. — Alt i alt bliver H.
af overordentlig Betydning for Englands Aands-
liv; dets kraftige Folk formaar paa en sund
Maade at tilegne sig den Aandslivet frigerende
Strom, som den bringer.

Ungarn. Som H. i alle disse nsevnte Lande
udenfor ltalien overalt i nogen, om end saare
forskellig, Grad former sig som kirkeligt re-

formerende Kraft, gaelder dette ogsaa Ungarn,
om end dens udenlandske Praeg, opretholdt
ved en stor Maengde indkaldte Italienere, i Be-
gyndelsen bliver bevaret her. Ungarns forste

Humanist er Joannes Vitez fra Zredna, der,

fattig af Byrd, havde studeret i ltalien og endte
som iErkebiskop i Gran. Han sender sin Nevo,
Janus Pannonius (d. 1472), til ltalien, og denne
bliver Ungarns aandrigste Digter i 15. Aarh.,

men vel at maerke: paa Latin! Hans Digt-

nlng er fjern fra Religion og Kirke — trods

det, at han var blevet Biskop! Disse 2 Mtend
paavirke Kong Matthias Corvinus (d. 1490), saa

han optneder som ivrig Maecen, grander et

stort Bibliotek 1 Buda og indkalder en Maengde
laerde Italienere, ja, holder et Musehof, som
minder om Kong Alfonsos 1 Napoli, og hvor
let og livlig Samtale om filos. og teol. Spergs-

maal bliver saare yndet. Der skabes berved
en Interesse for literaert Arbejde, som giver

sig Udslag 1 lat. Vaerker 1 alle Videnskabens
Grene. Men alt dette bliver en udelukkende
Laerddomssag, og forst Ref.'s Fremtnengen
(Martin Cyriaci) bringer Nationalsproget 1 Agt

og JEre. Der fremkommer nu dels en livlig

Faedrelandshistorieskrivning, dels Iver for Overs,

af den hi. Skr. og Digtning af aandelige Sange,

hvortil kan fejes episk Poesi over nationale

Emner, sproglig Forsken m. m. Modreforma-
tionsbevaegelsen kvalte dog alt dette. Fra nu
af fik alt, hvad der medte frem i Folkesprogets

Klaedebon, Prteg af Hteresi, og Latinen, der

aldrig havde vaeret helt tilbagetraengt, fik atter

enevaeldigt Herredomme i Landet.

Pol en. Her er det under Kardinalbiskop af

Krakau, Sbignew Olesnickys, Auspicier, at H.

holder sit Indtog. Hans Sekretaer er Johannes
Dlugoss, Polens forste Historieskriver i stor

Stil. Som Digter af Rang optneder den urolige

og usaedelige, i Tale og Ficrd lige letfaerdige

Gregor af Sanok, der blev iErkebiskop i Lem-
berg og indkaldte Here Italienere. Dog lykkes

det ikke at holde H. i Polen i samme Af-

hsengighed af ltalien som i Ungarn. Den husit.

Bevaegelses Indtraengen fra BShmen havde forud

givet Folket et aandeligt Opsving, og 1 16. Aarh.

hjaelper Ref.'sbevaegelsen (Johan a Lasco), delvis

stettet af Sigismund August (1548—72) og ved
Warschauer Generalkonfoderationen, pax disti-

dentium, af 1573 stillet lige med de kat. Kirke-

samfund, maegtig til Folkesprogets Frigorelse

fra Latinens Laenker — trods det, at selve de

teol. Stridsskrifters Indhold er ringe. Som teo-

logiske Skribenter kan ntevnes Calvinisterne

Seklucyan og Andr. Wolan, gr. Katoliker som
Stefan Zyzani, Theophil Ortolog og Bronski,

rom. Kat. som Leopolita og Wujek. Ved Siden

heraf har Digtningen sin Gnldalder; den herlige

Johann Kochanowski (d. 1584) synger smukke
Elegier over sin afdode Datter og giver en

monstervaerdig Overs, af Psalmerne; den demo-
kratiske Seb. Fabian Klonowicz (d. 1608) retter

ikke blot staerke Angreb paa Adelen, men slynger

en bidende Satire — >Judas-Pungen<, victoria

deorum — mod Praesterne. Men Poesiens na-

tionale Preg skaemmes dog meget ved hyppig

Brug af Latinen, og vaerre endnu er det paa
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Historleskrivningens Omraade — et Forhold,

som bliver sksebnesvangert for den polske H.,

der bogstavelig talt tilsidst edelaegges af Hang
til Sprogblanderi.

Norden. Paa sin Gang freraad gennem Lan-
dene var den egentlige H. i mange Maader
blevet svsekket. Det siger sig selv, at en Gen-
oplivelse af den klass. Oldtid navnlig i de ro-

manske Lande maatte kunne bllve af Betyd-

ning for de store Skarer. Naar det samme ogsaa

skete i de nordlige Lande, ja, skete paa en
langt mere gennemgribende Maade end i Syden,

kommer det af, at H. sluttede Pagt med Ref.,

eller rettere: blev taget i Tjeneste af denne.

Man mene om M. Lather, hvad man vil; man
bensegte, at nan var >den nye Tids Mand, en
opstigende Tidsalders Helt eller Skaberen af

den moderne Aand<, og betegne ham — i Mod-
stetning til Erasmus og hans Fseller — som
vaerende, >i Periferien af sin Tilvserelse«, >en

old-katolsk middelalderlig Skikkelse< (Harnack,
D. G. Ill) — £t staar dog fast, at det overalt

udenfor Italien — og i stigende Grad, jo lsengere

vi fjerner os fra dette Land — er den af Luther
rejste Bevaegelse, som nddyber H.s Vterk og
giver den dens store Betydning for Folkene.

Med dette in mente vil vi, henvisende Omtalen
af Ref. til sit Sted, kortelig belyse den huma-
nist. Periode i de nordiske Lande.

I Dan mark indledes denne — alt imedens
Morten Berup i Aarhns (I, 442) bereder Skarer af

Ynglinge til at blive dens Msend — af Poul Helge-

sen (S. 382) og Chr. Pedersen (se d. Art.). Allerede

fer 1517 ere disse Msend stserkt lnde paa den
humanist. Bane, og trods deres forskl. Stilling

til Luther faa de begge i den felgende Tid stor

Betydning ikke blot som lserde, men ogsaa som
fremragende folkelige Skribenter paa Moders-
maalet. Nu udvikler Kirkekampen sig ; Helge-

sen forsvarer det gamle — om end selv kritisk

overfor meget af dette — imod Ref.'s Mend,
der dog ikke blot drive Polemik (endog i Form
af Viser og Satlrer — jvfr. den oversatte >Dia-

logns om den syge Messec og den — vistnok
— originate >Historie om Peder Smid og Atzer

Bonde<), men ogsaa Isegge stor Iver i Arbejdet
for Overs, af Skriften og Dele af samme, for

Forfattelse af Psalmer m. m. Saaledes virkes

der ivrig fer Billedstormen i Frue Kirke 3.

Juledag 1530. Unlversitetet er indtil da ud-
praeget humanistisk, men tillige luth. sindet —
under Ledelse af Pommeraneren Peder Svave,

og med en Leerer som Chr. Morsing. Nu faar

imidlertid den rom.-kat. Reaktion Magten, og
Universitetet bliver i det felgende Aar omtrent
spnengt. Efter Krigen og Ref.'s Indferelse gen-

aabnes det 1537 og ordnes af Bugenhagen.
Christian III viser megen Interesse for Viden-
skaben; Universitetet bliver Danmark-Norges
almindelige Praesteskole, tilmed Kongernes Raad
1 kirkelige Sager; dets videnskabelige Arbejde
stettes og fremmes, >uden Hcnsyn til, om der
laeres mange Ting, hvis Nytte den menige Al-

mue ikke indser«. Samtidig indrettes der en
Latinskole — med 2—3 Lserere — i hver Keb-
stad; Undervisningen sker her helt igennetn
paa Latin, i everste Klasse lieses lidt Gr., hvor-
imod Modersmaalet slet ikke litres i Skolen.
Svarende hertil udvikler H. sig i den felgende

Tid, stettet af Frederik II og Christian IV, i

ensidig herd Retning. Niels Hemmingsens Ry
gaar viden om Lande, men Resen og Broch-
mand dominerer med den stive ortodokse Teol.
Den rige Adel, hvis overdaadige Liv bserer Re-
nsessancens Prseg, er stserkt litereert interes-

seret. Sserlig Historien og Naturvidenskaben
dyrkes. Ved Siden af Interesse for Middel-
alderens gamle Folkedigtning (Mette Gjee, An-
ders Serensen Vedel) og dansk Historie (Vedel

;

Arild Huitfeldt) gaar en stadig voksende Iver

for lat. Historieskrivning ved >kongelige Hi-
storiograferc som Niels Krag og Udlsendinger
som Pontanus — >den latinske Huitfeldt* —
og Meursius. Ole Worm samler sit historiske

Museum, og Islaenderne Arngrim Jonsen og
Brynjulf Svensen samle islandske Haandskrifter.

Naturvidenskaberne dyrkes selvstaendig af Folk
som Kaspar og Thomas Bartholin, Ole Borah,
Tyge Brahe og Ole Renter. Tilleb til Studium
af Modersmaalet gores af Jakob Madsen Aar-
hus, Erik Pontoppidan, Peder Syv m. fl. Chri-
stian IV udvider Universitetet, opretter Fort-
ssettelsesskoler (Gymnasier) ved de sterre Latin-
skoler og indretter Sore til adeligt Akademi —
i Samklang med Adelens Interesse for Viden-
skaben, hvilken ses hos beremte Lserde som
Henrik Rantzau og Holger Rosenkrantz samt
hos Mscener som Herluf Trolle og Christoffer

Valkendorf. Poeslen er stserkt bundet i uden-
landske Former, og ferst lidt efter lidt Iesgeres

den (Peder Syv, Arrebo, Anders Bording og Nord-
manden Petter Dass). Det kendes her som i

Aandslivets andre Grene, at skent Latinen syne*
alt beherskende, rarer der sig dog stadig Knefter,
der bebude nye Tider. Folket, dets Sprog, dets

Historie og dets Land, er nu blevet Parthaver
i Aandslivets Udvikling i Danmark.
Norge. Til dette Land kommer Ref. nden

at fremkalde nogen selvstaendig Literatur eller

kirkelige Meningskampe. Derimod danner der
sig om Latinskolerne i Stiftsstsederne mindre
eller sterre Kredse af Lserde, som ikke blot
virke for Reformationens Sag og for god Ud-
dannelse af nye Prsester, men som ogsaa er
sterkt humanistisk interesserede. Den vest-

landske H. — omkring Skolerne i Bergen og
Stavanger og under Ledelse af Folk som Bergens-
bispen Geble Pederssen — bevarer et vist natio-

nalt Prseg. Man studerer Norges gamle Sprog,
overscetter de gamle Sagaer, beskriver Landet
osv. Til denne Retning herer Folk som Absalon
Pederssen Beyer, MattisSterssen, Laurents Hans-
sen og Peder Claussen. Den estlandske H., der
samler sig om Oslo, er vel ogsaa interesseret for

Landets Natur og Folkets Historie, men dens
Msend ere fremfor alt lat. Poeter. Latin er ene-
raadende her, hvor ret Anseelse er betinget af
at have studeret udenlands. Mangeartet Lserd-

dom Andes her; Sjaelen i denne Kreds, Jens Nils-

sen, d. som Biskop i Oslo 1600, viser sig saa-

ledes hjemme i Fag som Astronomi, Astrologi,

Naturhist., Mineralogi, Botanik og Geografi. Til

Oslofolkene herte ogsaa Jakob Jakobsen Wolf
og den teol. Lektor Halvard Gunnarssen, en
dygtig Teolog, som tillige var Humanist af
bedste Slags, med stserke hist. Interesser og
Nationalfelelse. Denne norske H. har, alt i alt,

ikke blot stor Betydning for Fremme af Landets
Ref. og Dygtiggerelse af de nye Prsester, men
ogsaa for Vsekkelse af Folkets nationale Be-
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vidsthed og Bevarelse af ForUdsliteraturen fra

Snorres Dage.
Sverlge. Noget stserkt litenert Rore frem-

kaldes ikke ved den nye Kirkehsres Indtnengen.
Fornden de relig. Strldsskrifter, hvoraf Olaus
Petri ndsendte en Del, som dog blev ube-
svarede fra rom.-kat. Side, samlede Reforma-
torernes Arbejde sig naturligvis ssrlig om Overs,
af Biblen (Lanrentius Andrea;, Laurentlus Petri)

og Udgivelse af Psalmebeger, Postiller og Haand-
beger for Pnesterne (Bradrene Petri). Ogsaa
hist Literatur fremkom — ikke blot Gustav
Vasas Stridsskrift mod Danmark, men ogsaa
Kroniker og Fsdrelandshistorie (Olaus Petri;

Bradrene Johannes og Olaus Magni, der skrev
paa Latin og fra kat. Stade). I den felgende
Tid feres Ref.'svaerket videre — i Pagt med
Iver for humanist. Oplysnings Fremme. Det
laerde Skolevesen forbedres, Upsala Universitet
omordnes, Hejskoler stifles 1 Abo og Dorpat.
Sarakvera med Udlandet ages stadig ved de
polit. Forhold ; Landets Fyrster— Gustav Adolf,
Kristina — og Stormrend — Axel Oxenstierna,
Karl Karlsson Gyllenhielm, Adler Salvius, Per
Brahe d. yngre, Johan Skytte og hans Datter,
Digterinden Vendela — sysle selv med Litera-

turen eller stette den. Teol. udvikler sig ogsaa
her til stiv Ortodoksisme (Laur. Petri Gothus,
Abraham Andrea; Angermannus, Nicolaus Olai
Bothniensis), underlig blandet med Arvegods
fra tidligere Tider, som Overtro, Utaalsomhed
og Vankundighed ; selv fremragende Kirkemtend
som Olaus Martini, Petrus Kenicius, Lauren-
tius Paulinus og Johannes Lenieus pneges af
dette. Den herde og kraftige Biskop Johannes
Rudbeck i Vesteras beserger Bibeludg. af 1618.
Har end den nye Tid.skabt det sv. Literatur-
sprog, er de Lserdes Sprog dog vedblivende
Latin; paa dette Sprog skriver Johannes Messe-
nius, der var et af Tidens sterste literaere Navne,
sin store sv. Historie Scondia illustrata, og den
samme Mand forsegte sig ogsaa i Dramaet, i

Olaus Petris Spor (Toblae Comedia — ferste

Drama paa Sv.), idet nan paabegyndte en Skil-

dring af Sverigs Hist i 50 Skuespil, hvoraf
dog kun de 6 fuldendtes. Efter at Girs og
Tegel havde arbejdet paa Nationalist, efter-

fulgte af (Jdhendinger som Loccenius og Chem-
nitz, forte den som Mediciner og Botaniker
bekendte Olof Rudbeck Historiestudiet ind i

et saare uheldigt Spor ved at fremme Iveren
for arkseolog. Hypoteser indtil Latterlighed.
Poesien yder intet af Betydning i Ref.'stiden;
senere hen kommer den for det sv. Sprog be-
gejstrede, alsldig hsrde Digter Stiernholm, der
skriver dels lyriske, dels didaktiske(>Hercules<)
Digte. Alt i alt faar ogsaa den sv. H. stor Be-
tydning, ferst og fremmest ved at bringe Landets
Sprog frem, men derua-st ogsaa ved at vickke
Sansen for Landets Historie, dets Fortidsminder
(Johannes Bureus strides med Ole Worm om
Runernes Oprindelse) og dets Fremtidsudvik-
ling gennem forbedret Skolevesen. Hvad H.
ievrigt bringer Landet, er i Forh. dertil lidet,

og det bliver vaesentlig inden de Leerdes snsevre
Kreds. —

Vi have nu i kortest mulige Trsek fulgt H.s
Gang gennem Landene. Det er Rensessancens
Utenere, krit. og psedagog. Side, som det har
vseret Opgaven at belyse — sserlig 1 dens Forh.

til K. VI have set Formerne veksle, men be-

standig have vi medt som Bevasgelsens lnderste

Nerve den stcrke Begejstring for de gamle
Sprog, ssrlig Latinen — en Begejstring, der
finder sit typiske Udtryk i Erasmus's bekendte
Ord, at han ved sine Samtaler vilde gore Folk
latinioret et melioret. Hvor denne Begejstring

for de gamle Sprog forencs med levende Kaer-

lighed til Fzedreland og Folk, fremkommer ikke
blot Trang til at granske Folkets seldste Hi-

storie og Sprog samt skrive dets Saga, men
ogsaa Iver for at delagtiggere det i Arven fra

den antike Oldtid gennem Overs, af dennes
Vsrker. Saaledes ssettes de aandelige Vasrdier

i Omleb, det gamle Aandslivs hsmmende Skran-

ker brydes, rige Tider oprinde for mange. Og
i de Lande, hvor den relig. Trang er stserk,

samles Folkene om Skriftens opladte Rigdomme
og hoste af dem det rlgeste og varigste Udbytte
for Folkelivet Hvor H. stutter Pagt med Ref.,

faar den derfor ogsaa sin mest almene Betyd-
ning ikke blot for de faatallige Laerde, men for

Befolkningens brede Lag.

Literatur. En samlet Fremstilling af H.s

Historie i alle de ntevnte Lande Andes ikke.

Ang. den ital., tyske og eng. Renaissance kan
anferes: J. Burckhardt, Die Kultur der Renais-

sance in Itallen I—II, 3. Aufl. Leipz. 1877 ; G.

Voigt, Die Wiederbelebung des class. Alterthums

I—II, 3. Aufl. Berlin 1893; K. Brandi, Die Re-

naissance in Florenz und Rom, Leipz. 1900;

J. Gulraud, L'eglise et les origines de la Re-

naissance, Paris 1902; J. L. Heiberg, Genop-
livelsen af Studlet af Gr., Kbhvn 1891 ; E. Geb-
hardt, Les origines de la renaissance en Italie,

Paris 1879; M. Creighton, The early Renais-

sance in England, Cambr. 1895; L. Geiger, Re-

naissance und Humanismus (Del af Onckens
Vavk); G. Saintsbury, The earlier Renaissance,

London 1901; M. Carriere, Renaissance and
Reformation (Bd. 4 af Vserket >Die Kunst im
Zusammenhang der Culturentwickelung und
die Ideale der Menschheit<). Se Art Huma-
nitet H. H.

Humanitet. Til den det hele Menneskeliv
omfattende, fra Hedenskabet (Dlgteren Terents)

stammende, eksistentielle Bekendelse: homo
sum et nil humani a me alienum pnto (o : jeg er

et Menneske og intet meuneskeligt anser jeg

som mig uvedkommende) svarer en Idealitet,

om hvis Rskkevldde Hedenskabet ingen Fore-

stilling kunde have, et Formaalsbegreb af en
Kulturens og Ssdelighedens Tilstand, frem-

kommen gennem en harmonisk Uddannelse af

Menneskets ejendommelige, saavel intellektuelle

som etiske Egenskaber, Begrebet H. Den saa-

ledes begrundede og opfattede Bekendelse, hvor-

ved Mennesket paa kongelig Vis (Ps. 8), som den
hele synlige Skabnings overate, afsluttende og
forbindende Led, tager den i Tjeneste (1 Mos. 1,

26. 28), gor det paa Forhaand af med sin fodte

Modsaetning, Bestialitet og Brutalitet (Material-

isme, Nihilisme), tildels ogsaa med Naturalismen

og den fantastiske Descendenshere, af hvilken

sidste dog et Ssdelighedsformaal ikke tor siges

at vrere udelukket. Kun det menneskevsrdige
(honestam, modsat turpe) ligger indenfor H.'ens

Omraade, men set nnder Formaalets Synspunkt
er det ubegra;nset, en levende og livsvarig Op-
gave, som hverken totalt eller indlviduelt nogen
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Sinde fuldkomment loses. I sidste Grand felger

detteaf, at Msket er skabt i GudsBillede.
Allevegne, hvor H.'ens Bestraebelser i Alvor
samle sig om det mskevaerdige, vil den, hvad
enten Msket er sig Gudsbilledet bevidst eller

ikke, med eller imod dets Vilje, paa en eller

anden Maade traede i Forh. til Mskelivets hejeste

Fonnaal. Thi under denne Stneben vil Guds-
billedet, til Trods for Syndens Fordservelse,

uden hvilken H.'en vilde have vteret identisk

med den gudsbilledlige Tilstand og en H.'ets-

ndvikling selvfelgelig ikke have eksisteret, be-

holde sin Natur af det ideale: jo mere den
mskl. Bestrsebelse nsermer sig det, desto mere
drager det sig tilbage. En anden Sag, men tillige

her en Hovedsag, er det, at H.sudviklingen fore-

gaar indenfor to forskellige Kredse, hvis For-

skel bestemmer dens, folgelig hele Mskelivets
Verdi, nemlig den autonome og den teonorae.

Medens den autonome H. som saadan beror
paa et selvstsendig villet og energisk tilstraebt,

menneskevaerdigt Formaal, stiller den teonome
H. sig fra Begyndelsen som tjenende en gud-
dommelig, under Forsynet indbegrebet For-
maalsvilje, i hvilken den ser Principet for sin

etiske Frihedsudvikling. Men for enhver, som
er bundet til en objektiv Betragtning af disse

Kredse, vi kunne gerne sige : af denne dobbelte
H.s Verden, vil det vise sig, ikke blot, at der
for de paapegede to H.etskredse bestaar en
udstrakt Faellesbesiddelse af Kulturomraader,
men ogsaa, at enhver blot virkelig human Be-
straebelse af sig selv gaar ind i Sporet af det
sig gennem hele Menneskelivets indre Historie
udformende Gudsbillede: selv hvor det ikke
vides eller vil vides, staar dog Alteret for den
ukendte Gud (Ap. G. 17, 23) oprejst i Mske-
hjertet. Deraf felger, ikke blot, at begge disse

H.s Kredse ere koncentriske, men ogsaa, hvad
der klarer sig, saa snart Sporgsmaalet bliver

om Sjsslen 1 begges Rerelser, at deres Perife-

rier ere vsesentlig og vidt adskilte.

Indenfor den ferste, den autonome Periferi

ligger altsaa den blot verdslige, kosmiske H. med
sine naturbundne, realistiske Interesser, der
hvad Aandens Verden angaar, kun modes i det
negative, at Hellighedskravet i Guds Billede er
dem ubevidst. Stoflig kan den bestemmes som
alt, hvad der middelbart eller umiddelbart
gaar ind under den borgerlige Samfundsmoral,
for saa vidt ogsaa det gode, som der kan vaere

Tale om dette, hvor Stedelighedens Kilder
gennem et aandeligt Lov- og Pligtbegreb ikke
have afklaret sig i en tilsvarende Saedeligheds-

bevidsthed. Videre hvad der paa en eller anden
Maade tjener det borgerlige Samfund, det mske-
lige Snilles Idrsetter, som Teknik og Industri,

i deres Udvikling stettede af bestandig ny-
opdagede Naturkrsefter. Fordi Mskelivet som
saadant er en Enhed, griber denne autonome
H. ogsaa ind i aandelige Enemserker. Ikke blot,

hvad der jo felger af den for Enheden til Grand
liggende Dobbelthed, Aand og Natur, at den
indtager store Partier af Videnskab og Kunst,
men den griber ogsaa dybt, etisk bestemmende,
ind i det naturlige Felelsesliv og vil beherske
endog dets stterkeste Rerelser, f. E. baade i

Had, 1 Forholdet lige over for Fjender, som i

Krigen, under religiese Stridigheder, hvor H.
viser sig som Tolerance, og i Kterlighed, i

Opofrelse, Troskab mod Venner. Ogsaa gives
der indenfor den samme Kreds en velbekendt
H., en Kilde til Hjaelpsomhed, vi kunne gerne
sige Barmhjertighed mod fattige og elendige,

som tilsidst udspringer blot af dette: de ere
Mennesker ligesom jeg selv. Disse Trek, kun
Eksempler, kunne selvfelgelig ikke skilles fra

Virkningen af Kristendommens Surdejg, der
gennemtrsnger den dede Masse, men giver-

dog Billedet af en autonom H., som endog Re-
formationens ferste og store Humanist ikke
naegtede sin Anerkendelse.

Sin gennemsigtigste Skikkelse har denne blot
kosmiske H. utvivlsomt i det antike Heden-
skab, navnlig det gr. Den fllos. Tenkning i

dens akademiske, endnu ikke afblomstrede Hej-
hed har formaelet sig, ikke blot med den Skon-
hedsdrift, som har gjort dette Hedenskab til

et uforgcengeligt Kunstens Forblllede, ogsaa da^
naar det i Stedet for at forme Mennesker I

Guds Billede, skaber Guder i forkraenkelige Men-
neskers Billede (Rom. 1, 23), men tillige med
den Menneskekaerlighed, hvis naturlige Krav
det uimodsigelig har gjort Tilleb til at ind-
optage i sin etiske Forestillingskreds. Saaledes
har det gr. Hedenskab ved Siden af dets mytolo-
giske Urenhed udfoldet en egen H., der i Here
Stykker gaar Krdm. i Mode. Et vaesentlig andet
Karaktermserke har den rom. H., grundet som.
den var i den naturlige Retfaerdighedsviljc, som
denne kunde Andes indenfor den autonome Peri-

feri, i det praktiske Borgersind og Bestraebelsen

for den politiske Storhed baade i Fred og isser i

Krig. Det ter nu ingenlunde overses, at den her
fremtonende Adskillelse mellem det estlige og.

vestlige Europa, der ievrigt med et helt andet Iod-
hold kommer igen paa ki; Grand, ikke er sterre,

end at de to H.'sformer fremvise en Forbind-
else, vel navnlig reprsesenteret af Cicero i hans
ofte tilbagevendende Krav og personlige For-
billede paa Velvilje og Flnhed i Omgang med
Msker. Dog er det indlysende, at vil man sege
de ferste Straaler i Hedenskabet af Mskelig-
hedens kommende Evangelium, saa maa man
se paa Hellas's lyse Folkehimmel. Ogsaa paa
H.'s Grund er det Ord (af Tholuck) sandt, at
>Kristus kommer ikke som Solen i de tropiske
Lande, der opstaar uden Morgenredec I dette
antike Hedenskab er den ferste udpraegede H.'s-

skikkelse, hvortil kun Spirer kunne opdages
paa Indiens, Kinas, iEgyptens og Semitones
Dannelsestrin. Det er ikke Opgaven her at

fremstille, hvorfor eller hvorledes denne H. gik

til Grunde ; der skal kun peges paa de enkelte
store Verdensbegivenheder, det vestrom. Riges
Undergang, Folkevandringen, Arabernes Ver-
denserobring, Hierarkiet og, fra en Side be-
tragtet, Munkevaesenet, som de Belger, der ud-
slettede den antike H., hvis Bundfald bjergedes
over i Bibliotekerne. Kun i de gl. Sprog fort-

saetter den gennem Middelalderens laerde Ver-
den et Skyggeliv uden Forbindelse med den
evrige, derfor ogsaa uden H.ens egentlige Formaal
og Karaktermserke. Resultatet af denne Om-
vaeltning blev en autoritetsbunden Kirketeologi,

der til Trods for nogle Munkeordeners Lys og
navnlig Karl den stores og hans Msends Be-

strsebelser (Klosterskolerne og Domskolerne) var
Middelalderens eneste Dannelseskllde, og efter

Ref., endnu da 3 Aarh.'er ere omme, f. E. i
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Sgttabut rejser et udelukkende Krav paa An-
erkendelae som Verdens eneste virkelige Kultur-

magt. Men i disse middelalderlige Lserddoms-
saeder, fra den anden Side set, i Munkelivets
Ensomhed (de irske Klostre), var der lagt en
Jordbnnd til Rette for den teonome H., som
er sig beyldst at have sin Rod og sine Opgaver,
de hejere som de lavere, i Aabenbaringssfseren
og det deri grundede Menneskeliv. Af denne
Jordbnnd, befrugtet af den anselmske Skola-

stik og af Victorinernes mystiske Aande, frem-
bryder med det 12. Aarh. de forste Hjerteskud

af den teonome H. Denne udgar Indholdet af
den anden koncentriske Kreds, hvls Periferi

som ideal tilstnebes nden at knnne naas i

Timeligheden. Thi den sidste Periferi for denne
og al menneskelig Udvikling er givet med Ordet

:

naar Han aabenbares, skulle vi blive ham lige

(1 Joh. 3, 2).

Udviklingen foregaar ad en Omvej. Samtldig
med det ostrom. Riges Fald og Konstantinopels
Indtagelse rejser den gamle H. sig paany og
gennem Humanismen (se d. Art.) gor den sit

verdenshistoriske Forsog paa at tilbagevinde

det tabte. Det blev en ny Skikkelse, hvori H.
nu fremtraadte. Paa alle Punkter af Aandslivet
frembrod Magter, som skulde gribe ind i og om-
danne den antike H.'s Vsesen, om end Frugterne
behevede Aarhundreder for at modnes. Dette
vaeldige Omslag i Erkendelsesvejene skete gen-
nem en med den saaUenge tilsidesatte Sans-
ningserkendelse forbundet Naturerkendelse, som
fulgte af det 15. Aarh.'s store Opdagelser, Haand
i Haand med Bogtrykkeriets nye Kunst. I Ref.'s

Kreds stod H.en endnu, skent teonom i sitVsesen,

klffidt 1 Sprogenes Kledebon. Sin Adkomst til

Navnet kr. kunde denne H., beseglet ved Navne
som Melanchthon, Flacius, tildels Erasmus og
her i Norden Palladius og A. Sorensen Vedel,

sikkert nok betragte som godtgjort ved Overs,

fra de gl. Sprog, navnlig af det N. T., siden
af hele den hi. Skrift. Men den krsevede mere
end dette, hvad der blev kendeligt, da den stive

Laerddoms Tid afloste Renaessancens ferste Blom-
string. Sin Fserdighed i den aristoteliske Logik,

men ister sine antike Sprogstudier, paastod den
at vaere de eneste aegte Laerddomsbevlser, og
denne rent formelle Dannelses Eneret til Navnet
humanita* hasvdede den sammen med sine Dyr-
keres Snpremati 1 den laerde Verden. Herved
fremkaldte den en Strid, som 3—4 Aarh. have
vaeret for kort en Tid til at afslutte. Forveks-
lingen af Middel og Maal, afAand og Bogstavblev
dog for iejnefaldende, til at Reaktionen kunde
udeblive. Allerede Ramismen (se Art. Pierre

de la Ramee) havde rejst den staerkeste Ind-

sigelse mod denne Dannelse, navnlig mod den
aristoteliske Skolastiks udbredte Herredemme
i Fllos.'s Heresale. Men en tilintetgarende Dom
over denne H., isaer for os i Norden, blev Hol-
bergs Erasmus Montanus. Det uforlignelige

Mesterskab i denne Skikkelse beror derpaa, at

hvis Montanns's Dannelse ikke havde vaeret

blot formel, men aegte klassisk, vilde det ikke
haft sit Forblivende ved Ridefogdens Samvittig-
hed og Degnens Smaedeord, men Montanus
havde — parallelle Omgivelser forndsatte —
endt som Galilei eller Salomon de Caus. Uden
Maskens og Latterens Hjselp, tildels 1 Rous-
seaus Fodspor, arbejdedes denne Dom videre

ind i den almlndelige Bevidsthed af Basedow
(I, 229) og Campe (I, 466), i det Hele af den
saakaldte filantropinske Retning. Men disse

Angreb paa den formelle Logiks og Sprogenes
Suprematl medferte paa den anden Side en
Kraenkelse af Rensessancens nye Tanker, der
forbindrede denne Reaktion i at blive Tids-

alderens gennemgaaende Aandspraeg. Etiseret

som den blev ved Hants kategoriske Imperativ

og Fichtes moralske Verdensorden, havde den
samtidig gennem Herders >Briefezur Forderong
der H.t faaet Syn for dennes inderste Vsesen

som Maalet for Menneskenaturens Udvikling

henimod dens Idi, og siden levede den sig ind

i den romantiske Anskuelse, der netop beror
paa to Verdener og har sit bibelske Udtryk i

Rom. 8, 18. Her indtrseder nu ogsaa Nordens
Humanist, Grundtvig, i sin Ret. Han blev det

under Tidsalderens i flere Henseender baade
aandlose og forskruede Taenkning og Fremstil-

ling ved under de forskelllgste Forhold stadig

at gentage H.ens Lesen: jeg er et Mske! og ved
sin utraettede Indskserpelse af det humanes,
det mskeliges Ret. Fra Grundtvigs maegtige,

lige over for den filos. Formalisme og isaer >de
dede Sprog< eksklusive Indflydelse paa den
nordiske H.sudvikling er en dobbelt Eftervirk-

ning kendelig. Ferst, og til Lykke for den nor-

diske, sserlig den natlonale H., en besjselet og
besjselende Sammenslutning af Grundtvigs Di-

sciple omkring den nordiske Aand i Sagn og
Sang, ogsaa i Kirkens. Men tillige negativt i

en fra den germaniske Kultur, afvigende baade
hos enkelte, og hos de nordiske Folk, isaer i

Norge, rodfaestet Tilbojelighed ikke blot til at

give efter for, men til energisk at forstaerke

Kravet paa de gamle Sprogs Udelukkelse eller

dog deres naergaaende Begrsensning i den aka-

demiske Dannelse. Hertil kunde endnu fejes

den for den kr. H. uden Tvivl vildledende Paa-

stand til Bedste for det mskelige, at K.'s Prse-

diken kun er en mskelig Tale om guddomme-
lige Ting. Denne Strid om H.ens rette Grundlag

er staaende endnu ved det 20. Aarh.'s Beg.,

og der fattes ikke Lserde, som ingenlunde have

opgivet Haabet om, at den saa haardt trsengte

klassiske H. vil tilbagevinde sit Hejssede i Vi-

denskabens Verden. Lige over forderadikale Be-

strsebelser for at fortraenge >de sidste Romerec og

ssette den moderne Filologi paa den antikes Plads,

vil det dog vsere forstandigere og, for saa vidt H.

i Almindelighed tager Sigte paa Sagtmodighed og
Forsigtighed i det nyes Bedommelse, tillige hu-

manere at indromme den fllantropiske Tvivl

en Ret, om det besvserlige Studium af de gl.

Sprog og Kultur vil lenne sig for de mange,

hvis Fremtid staar under den moderne H.'s

Tegn. Men ved Siden deraf hasvde vl, at den
Tid endnu er fjern, om den nogen Sinde kommer,
da et grundigt Kendskab til de klassiske Sprog

vil kunne undvseres af dem, der tilstrsebe den
lserde H.'s Besiddelse, i al Fald ikke af Teo-

logerne. Det her saa ejensynlig gryende Mis-

forhold vsekker ingen Bekymring hos Autono-

misterne. Thi den for den dybtgaaende Spen-
ding tilgrundliggende, aandelige Sandhed er

denne, at i den moderne Videnskab staar der

et Vrsengbillede af den protest. Emancipation,

en aggressiv Kulturmagt, som udsender sine

Legioner over alle Egne af Dannelsens Om-
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raade, allerede nu tildels beskerskende dens
paxlagog. Udsprlng. Denne nye Sklkkelse af

autonom H. har en uvidenskabellg Stotte fra

den moderne Videnskabs Side, nemlig fra den
Religionsfilosofi, som efter sin tvetydige Begynd-
else i Trediveme, fremhjulpen til en hensyns-
les Klarhed ved Tamkere som Feuerbach og
Schopenhauer, nu breder sig ad belletristiske

Veje blandt denne Tids Dannede, fra det 19.

Aarh.s Panteisme. I dens Hav er enhver Mske-
aand kun en Beige, som bevcger sig under
Mskeslegtens nye H.sforjtettelse: I skulle vsere

ligesom Gud, ligesom eders Gud. Denne nye
autonome H. har sin Modstander hinsides sin

egen Periferi: den gamle, teonome, nu med
Nodvendlghed den kristelige, fordi Mskeaanden
kun kan udksempe denne Kamp under Korsets

Tegn. Under den Rekke af ydre Berorings-
og Lighedspunkter, som er givet med Faelles-

skabet indenfor den forste Periferi, fremviser
den teonome H. 1 Forholdet til sin Modstander
en indre, viesensbestemmende Ulighed, hvori
Besvarelsen ligger af det afgerende Spergsmaal
til hver enkelt Personlighed : hvilken Aands
Barn er du? I relig. Henseende setter den
kr. H. sin teonome Ikkeviden mod den auto-
nome Videnskab, og sin ydmyge Bekendelse:
vi vide intet hinsides den forste Periferi uden
hvad der er os aabenbaret, hvorved den viser
tilbage til sit Gennembrud 1 de middelalderlige
Lterddomsseeder, da den i 11. og 12. Aarh.
formede sit Credo ut intelligam o: jeg tror
for at kunne erkende. I etisk Henseende krsever
den lige over for det Stykvasrk, som kommer
sporadisk til Syne i >Arbejdet for Menneskets
Forbedringc, en hel ny Personlighed, som grund-
lagt i Genfedelsens Mysterium, tilstrceber Af-
lceggelsen af det gamle Menneske og Iforelsen

af det nye, som er skabt efter Gud (Ef. 4, 22,

24) og under sin Udvikling successivt nermer
sig baade H.ens oprindelige Typus, Skabelsen
1 Guds Blllede og dens historiske Efterbillede i

Jesu Kristi Efterfelgelse. Kristi Kerlighed tvinger
os (2 Kor. 5, 14), dette er det hejeste Udtryk
for den teonome H.'s Livsindhold: i Stedet for
den autonomes Lovopfyldelse uden Kasrlighed
lever den i den Kerlighed, som er Lovens Fylde
(Rom. 13, 10). Det felger af den luth. Lsere
om Saliggerelsens Orden, at Grsensen, som ad-
skiller de to Skikkelser af H., ikke er uover-
stlgelig i sig selv, som det da og er den kr. Menlg-
heds Haab, at Verdenshistoriens Ende bliver
Gudsbilledets Sejr, saa >af det hele, som Gud
har skabt, gaar kun Fortabelsens iEt fortabtc
Er det sandt, at intet alvorligt H.sarbejde, inden-
for hvilken Periferi det end ser sin Opgave,
kan undgaa paa en eller anden Maade at trsedc

1 Forh. til Gudsbilledet, saa felger deraf, at
der ikke kan gives nogen Kreds indenfor H.ens
Omraade, hvor der ikke er en Bro mellem dem,
der rare sig hver indenfor sin Periferi, som
da ogsaa Livet viser utallige Mennesker uden
for den troende og bekendende Menighed, for
hvem det staar som en H.ssag, ikke paa nogen
Maade at ville slippe, hvad Krdra. har tilfort

dem af sin Aand og sine Tanker, om end oftest
i forkroblet og vanstegtet Skikkelse. Som det
er paavist, at den moderne H., relig. set, er i

SUegt med Panteismen, saaledes er det ikke
mindre indlysende, at de mange, hos hvem der

kan vasre Tale om en moderne Etlk, naar de
uden HJertets Genfodelse bestrsebe sig for en
stedelig Udvikling, have en velkommen Allieret

i den moderne Rationalisme, som den nu, be-
friet fra den eeldres aandlese Terhed, frembyder
et positivt Livsgrundlag i den Ritschlske Fuld-
kommenhedslsere, om end formorket ved den
dogmatiske Forveksling af Ret&erdiggerelse og
Forlosning, og navnlig hos Harnack i en til

den moderne iEstetik svarende Skenhedsform.
En Teologi, som ikke kender nogen anden per-

sonlig Forbindelse med Jesus og ikke krsever

nogen anden Tilslutning til ham end den, som
efter den bererte Retnings Forstaaelse Andes
udtrykt i Ordet Joh. 14, 15: >Elske I mig. saa
holder mine Befalinger<, kan for mange af Nu-
tidens dannede vrere et velskikket Grundlag
for en H., som vil leve Livet med en Beaand-
else af Kerlighed, men uden Tro paa Mysteriet
Men de> ligger alligevel tilsidst Grsenseskellet

mellem de to koncentriske Periferier, der er
ogsaa Broen. Om den bliver til en endelig For-
bindelse, beror tilsidst der, hvor vi begyndte,
paa Indholdet af Begrebet: et Menneske.
Se Mennesket! (Joh. 19, 5; ikke: se dette

Menneske, heller ikke, som Luthers Overs,
lyder: se, hvilket Menneske, men blot som det
her er gengivet). Men neutralt som Ordets Be-
masrkelse er 1 sig selv, kan det efter sit Indh.
her deles til et Valg mellem 6t af tvende.

Enten det ringeste 1 Mskeskikkelse, som da
Pilatus pegede paa ham, 1 hvilken Mening det

nu end skete: se et Mske, stedt i den dybeste
Lidelse, Korsets, den tornekronede, gudforladte

Elendighed. Eller som Menigheden har optaget

dette ecce homo og genfremstillet det i Prav
diken, Psalmesang og Kunst, Tilbedelsen af det
hejeste mskelige, af Ham, som ogsaa under
Lidelsen var baade Menneskets Sen og Gods
Sen; Mskets Sen, ophejet (Joh. 3, 14. 8, 28)
og herliggjort (Joh. 12, 23; 13, 31), i sig setv

og Gud i Ham (Joh. 17, 1. 4. 6); og derated
Haabet om det os forelagte, personlige Maal,
H.'s hejeste, at som Han var, ere og vi i denne
Verden (1 Joh. 4, 17). Talleyrand forUeller i

sine Memoirer, at Napoleon ved sit Mede med
Goethe 1808 gjorde en Anvendelse af dette Ord,
saaledes : voila unhomme!— og Goethe bukkede.
For Goethe var Valget sikkert nok ikke til Stede.

men nan bukkede og tilkendegav uden Tvivi
nerved, at han uden Bettenkelighed modtog en
Fersteplads, som Erobreren anviste ham inden-
for den H.'sverden, han mente at beherske.

Men det daarlige fra Gud er visere end Mskenes
Visdom og det skrebelige fra Gud er stserkere

end Mskenes Styrke (1 Kor. 1, 25). Hvor dette

Apostelord principielt fornaegtes, der udbryder
den nye Tids Kulturkamp, og Broen mellem
de to H.'skredse er afkastet. F. V. A.
Humbert, Kardinal, var fedt i Burgund og

blev Munk i det lothringske Kloster Moyen-
moutier. 1049 kaldte Leo IX ham til Rom, og
1050 blev han iErkebiskop af Sicilien og flk

som rom. Kardinalbiskop Bispedemmet Silva

Candida. Han stod Leo IX meget ner og spillede

en stor Rolle i den Strid med den estrom. K.,

der endte med det store Skisma. Det var ham,
der oversatte og overrakte Leo IX den bulga-

riske iErkebiskop Leo af Akridas Brev til den
apuliske Biskop Johannes af Trani. 1054 var
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han Leder af Sendefaarden til Konstantinopel,

der forte til det store Brad. Efter hans Hjem-
komst var der Tale om at vselge H. til Pave,

men ban blev kun den ap. Stols Bibliotekar.

I de felgende Aar beluempede han med Mund
og Pen Simonlen og gik saa vidt, at ban paa-

stod, at de af en Simonist forvaltede Sakra-

menter vare ugyldige, og at Laegmandsinvestitur

kun er Simoni. Han dede 5. Maj 1061. H.
var en af K.'s storste Skikkelser i 11. Aarh.

(H. Halfmann, Kard. H., sein Leben and seine

Werke, G6tt. 1883).

Humbert, Aime, en afForkaemperne i Kampen
mod den offentlige Prostitution, fodtes i Bulles

ved Chaux-de-Fonds 29. Juni 1819. 1833 kom
ban til Akademiet i Lausanne, hvor bl. a.

Historikeren Vuillemin var hans Laerer. Der
lserte han ogsaa Charles Secrltan, Herminjard og
Vinet at kende. 1839 stnderede han i Tubingen,
og 1840 blev han Lserer ved Skolen i Morges;
der udgav han Skrlftet Ulrich Zwingli et son
ipoque. 1846 kom han til Bern som Lterer

ved en Borgerskole for unge Piger. 1848 glk

han til Neuchatel, hvor han blev Sekretaer ved
den provisoriske Kegering. Chaux-de-Fonds
valgte ham til Medlem af det store Raad, og
5. Maj blev han Statsraad og Direktor for den
offentlige Undervisning. Denne Stilling beklaedte

han til 1858 og tog i den virksom Del i Ud-
arbejdelsen af Republiken Neuchatels Love, i

neje Samarbejde med President Piaget. 1859
blev han Direktor for det store Eksport-Selskab,

Union horlogtre, der drev Forretninger med
det yderste 0sten, og da der traengtes til en
Handelstraktat med Japan, blev han udnasvnt
til Afsending med Fuldmagt for Japan. Sit Op-
hold der har han skildret i Skrlftet Le Japan
illiutrt. 1866 blev han udntevnt til Rektor for

Akademiet i Neuchatel, og denne Stilling be-

holdt han til 1893. 1889—91 var han Prsesi-

dent for Neuchatels Generalraad. Fra 1874 be-

gyndte han et stort Arbejde til Saedelighedens

Fremme, og han var i mange Aar Leder af

Le Bulletin Continental, der var Organet for

Federationen, som virker for at udrydde den
ved Lov ordnede eller hjemlede Prostitution

(se Josephine Butler, I, 424), og gav som saadan
Mode paa Federationens Kongresser. Han har
skrevet en Skildring af Republiken Neuchatels
Historie fra 1848—58 i 2 Bd., Biografier af A.

M. Piaget og Josephine Butler. Han dode 19.

Sept. 1900.

Humble. 1) Gustaf Adolf H., sv. Biskop, f. i

Jdnkoping 20. Febr. 1674, mag. phil. 1 Dorpat
1694, fik s. A. af Karl XI, som havde >udset ham til

et Emne, som han vilde opamme til den evang.
Lasres Forsvar mod fanatisk Smitte< en Sum
Penge for at studere ved udenlandske Universi-

teter. Han besogte Rostock, Berlin, Wittenberg,
Halle og Leipzig og stiftede Bekendtskab med
Spener og dennes Modstander Fecht m. fl. Da han
efter 3 Aars Ophold i Udlandet kom tilbage, ud-
naevntes han 1700 paa Enkedronning Hedvig
Eleonoras Anbefaling til Spr. i Eskilstuna og
blev 1709 kaldet til hendes Hofpnedikant. Ved
Ulrika Eleonoras Kroning 1719 blev han Dr.
theol., s. A. Admiralitetssuperintendent i Karls-
krona, 1720 Freest I Osterherred i Bleking, 1730
Biskop i Wexi6, d. 29. Nov. 1741. — Som Forf.
er han navnlig bekendt ved sin >Novator

antKTos eller om nigra nyzirigas oordentliga

privata conventiclerc, Stholm 1728, en Bog, der
betragtes som den sv. Ortodoksis kraftigste

Protest mod Pietismen. H. var en af sin

Tids fortrinligste Prsedikanter. Efter hans Ded
udkom (1745) hans >Betraktelser ftfver alle SOn-
och HAgtidsevangelierc. O. A. — 2) Marcus H.,

norsk Biskop, f. i Humble paa Langeland 1601,
dimittertes fra Odense Skole 1624, drog uden-
lands og blev 1627 pers. Kap. i Tranekjser og
Tullebelle paa sin Fedee. 1629 blev han Spr.

til Karleby og Horreby paa Falster og fik 1641
Magistergraden. Af Kongen havde han faaet

Lefte om Forfremmelse, og gentagne Gange
gjorde han sig Haab om at blive Biskop, men
forgseves. Efter midlertidig at have fungeret
som Legationsprsest i Osnabruck blev han 1650
Spr. til Faarevejle og 1655 endelig Biskop i

Stavanger, hvor han dede 8. April 1661. Han
har vistnok vseret en dygtlg og herd Mand, men
har som Biskop ikke sat stg noget varigt Minde.
Hans Skrift om >Den sande levende Tros fuld-

komne Vished< (1646) udkom paa ny i 1754. A.B.
Hume, David, eng. Fllosof, er fodt 1 Edin-

burgh 1711. Han felte sig tidlig dreven til

filosofisk Tsenkning; i 1739—40 udgav han sit

ferste Vserk Treatise on Human Nature (Af-

handling om den menneskelige Natur), som var
forfattet under et Ophold i Frankrig. Vserket

vakte imidlertid slet ingen Opmterksomhed.
Alligevel udgav H. 1742 ferste Bind af sine

Essays, som behandlede polit. og moralske
Spergsmaal ; disse fandt en god Modtagelse. isser

i Frankrig. Efter nogle Aars Optagelse af Rejser
og praktisk Virksomhed tog han fat paa en Om-
arbejdelse af den erkendelsesteoretiske Del af

sit ferste Vserk. Den foreligger 1 hans mest be-

kendte Skrift Inquiry concerning Human Under-
standing (En Undersegelse i Henseende til den
menneskelige Forstand) 1748. Ogsaa den mo-
ralske Del af hans Ungdomsvserk gav han en
ny og kortere Form Inquiry concerning the Prin-

ciple* of Morals (Undersegelse over Moralens
Principer), 1751, efter Forf.s Mening det bedste

af alle bans Skrifter. Fra 1752 overtog han
en Post som Bibliotekar i Edinburgh og blev

herved fort ind paa hist. Studier, hvis Frugt

blev >Englands Historie* og Here andre Vserker.

Samtidig skrev han dog ogsaa Natural History

of Religion (Naturlig Religionshistorie) 1757 og
Dialogues on Natural Religion (Dialog om na-

turlig Religion), hvilket sidste Skrift font ud-
kom efter hans Ded. I 1763 drog han som
Gesandtskabssekretser til Paris ; her gjorde han
talrige Bekendtskaber bl. a. med Rousseau og
var Genstand for en overordentlig Hyldest.

Sine sidste Aar levede han roligt i Edinburgh,
hvor han dode 1776.

H.'s Filosofi gaar ud fra Erfaringens Grund-
lag. Han mener, at alle vore Forestillinger

grander sig paa Fornemmelser. Og han ger en
saa radikal Anvendelse af dette Princip, at hans
Standpunkt faar en vis Karakter af Skepti-

cisme. Det er fomemmelig den rationelle Sam-
menhseng i Tilvserelsen, hvorimod han retter

sin Kritlk. I sit ferste Vserk underseger han
baade Begrebet om Substansen, om Jeget og

om Aarsagssammenhsengen og kommer overalt

til et negativt Resultat. I sine Essays holder

han sig nsermest til det sidste Begreb; den
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Kritik, han her anstiller af AarsagsforestilliDgen,

har fornemmelig gjort ham beramt. Han skelner

her mellem en dobbelt Art af Erkendelse, dels

en saadan, som angaar Forholdet mellem vore
Forestillinger, dels en saadan, der har Kends-
gerninger til sin Genstand. Til den forste Art
horer den matematiske Videnskab; Stetninger

her inden for har ubetinget Gyldighed, da de
kan begrundes ved ren Ttenkning. Anderledes
med Erkendelse af Kendsgerningerne. Hvad
der grander sig paa et Vidnesbyrd af vore
Sanser eller paa Erindring kan vel antages

for sikkert. Men hvorledes forholder det sig,

naar man vil bestemme, hvad der sker, i Kraft

af Slntninger? Man har ment at kunne gere

dette med Paaberaabelse af Aarsagssammen-
hrengen i Tilvserelsen. Men hvad betyder den?
Den kan ikke begrundes ad Fornuftens Vej, thi

der er ingen indre Sammeuhseng mellem de for-

skellige ydre Begivenheder. Hvad der skal ske,

kan ikke bestemmes paa logisk Maade, thi det

ene Faktum er ikke mere umuligt end det

andet; det kan f. E. lige saa godt tsenkes, at

Solen i Morgen ikke vil staa op som, at den
vil gere det. Den eneste Maade, hvorpaa vi

her kan komme videre, er gennem Erfaring.

Naar man har iagttaget et TilfaUde af samme
Art Here Gange, da venter man, at det vil gen-

tage sig paa samme Maade. Men nogen absolut

Sikkerhed kan her ikke naas. Man maa blive

staaende ved Sandsynligheden. Ingen Erfaring

vil kunne give et absolut Bevis for Lovmaessig-

heden i Tilvsrelsen, thi selve Erfaringen gaar

ud fra denne Regelmasssighed som sin Forud-
Sietning. Men vi tror paa Ordenen i Verden,
fordi vi er vante til den. Hermed standser H.

Han tvivler saaledes om, at vi kan forklare

Aarsagslovens Gyldighed, men det maa dog til-

fojes, at han alligevel antager dens Tilstedevsren
lige saa fuldt som alle andre Mennesker. For
saa vidt kan han nsppe med Rette betegnes

som en Skeptiker.

Ved Siden af denne Grundltegning af Erkend-
elsesteorien, som er H.s Hovedvterk, og hvor-
med han giver det ydre Stod til Kants senere

Arbejde, har han ogsaa fremsat frugtbare Tanker
over Moral og Religion. Han knytter Bestem-
melsen af Moralen til en Undersogelse af Felel-

sernes Natur. I Folelsen og ikke i Erkendelsen
finder han Grundlaget for den moralske Dom.
Den er en Vterdidom. Og den er ikke bestemt
ved egoistiske Motiver, thi ved Vurdering af,

hvad der er godt, tager vi lige saa vel Hensyn
til, hvad der gavner andre, som til, hvad der
gavner os selv. Kun saaledes kan de etiske

Domme faa en objektiv, almengyldig Karakter.

Som den sserlig moralske Felelse peger H. da
paa Sympatien. Ogsaa overfor det religiose

Sporgsmaal htevder H. Folelsens Betydning.
Det er ikke fra Forstanden, men fra Folelsen, at

man kan udlede Troen paa de guddommellge
Magter. Det er Frygt og Angst, Haab og Lsngsel,
som er de forste, afgorende Motiver. I Begynd-
elsen harMenneskeslsgten forestMet sig Guderne
i en ret raa Form; Polyteismen maa tsenkes

som det forste Trin i Religionens Udvikling.
Efterhaanden som Folelserne er blevne for-

sdlede, har man idealiseret Gudeskikkelserne

;

det er gennem en saadan Idealiseringsproces,

at Monoteismen er bleven til. Under saadanne

Omstendigheder forstaas det da, at H. afvlser

alle Beviser for Guds Eksistens. I Dialogerne
over natnrlig Religion gennemforer han en skarp
Kritik i saa Henseende; det er isrer det tidligere

saa ansete teleologiske Bevis for Guds Tilvser-

else, som det her gaar udover. I flere Hen-
seender forudgriber han herved Kants senare
Kritik (Burton, Life and Correspondence of D.
H. 1846; Jodl, Leben u. Philosophie D. H.s
1872; E. Pfleiderer, Empirismus u. Skepsis in

D. H.'s Philosophie, 1874; Gizycki, Die Ethik
D. H.s, 1878; Huxley, H. 1879). F. C. K.
Hnmerale, se Amictus (I, 72).

Hnmiliat-Ordenen, er en Gren af Benedic-
tiner-Ordenen, hvis Oprindelse er usikker. Den
er nsppe aeldre end Midten af 12. Aarh. og
skal vsere stiftet af den milanesiske Adelsmand
Giovanni Oldrado fra Meda i Lombardiet (d.

1159), som siges at have stiftet det forste H.-
Kloster ved Como paa Benedictiner-Regelens
Grundlag. Mange ville ikke faeste Lid til Fortasl-

lingenom Giovanni Oldrados H.-Kloster, og nogle
se i et Hus, der o. 1178 blev aabnet i Naarh.

af Milano for bodfserdige Miend og Kvinder, det
forste H.-Kloster. Disse bodfserdige stod rime-
ligvis i Forbindelse med >de lombardiske fattigec

(se Art. Valdesiere). Innocents III stadftestede

H.-Ordenen, der i lang Tid drag mange til sig

som et fattigt, vel disciplineret Samlag; men
efterhaanden gjorde ogsaa Rigdom og Vellevned
Ulykke 1 disse Klostre, og Carlo Borromeo (I,

367) maatte da reformere H.-Klostrene. Hans
Forseg paa at genoprette den forfaldne Tugt
vakte saa stor Forbitrelse, at en H. sogte at

skyde ham. Efter denne Udaad ophsvede Pins V
Ordenen 8. Febr. 1571 (Helyot VI).

Hammer, Laurits, Kannik, af den, forevrigt

ikke meget bekendte, norske Adelsfamile Ham-
mer, var i sin Ungdom 1 Tjeneste hos Biskop
Mogens af Hamar. 1537 fulgte han denne i

hans Fangenskab til Danmark og blev hos ham
til hans Dod 1542. I 1565 flk han af Kongen
Tilsagn om det forste ledige Kannikedomme i

Norge, og kort efter sksenkede Kongen ham
Hofs Prebende i Oslo Domkapitel. Han dode
rimeligvis i Beg. af 1567. Rektor A. E. Erich-
sen har gjort det ret sandsynligt, at han er
Forf. af den gamle Hamars Beskrivelse (Norsk
hist. Tidsskr. 3. R. HI, 379 f.). A. B.
Humphry, William Gilson, eng. Pnest, f.

30. Jan. 1815, studerede i Cambridge og tankte
ferst paa at blive Jurist. Men 1842 blev han
ordineret og virkede en Tid i Cambridge. 1847
—55 var han eksaminerende Kapellan hos Biskop
Blomfield af London; 1852 blev han Pnest i

Northolt i Middlesex, 1855 Pnest ved St. Martin-
in-the-Fields i London. Han dode 10. Jan. 1886.

1849 og 1850 holdt han Hulsean-Forelaesning-

erne (The Doctrine of a Future State — The
Early Progress of the Gospel), 1852 og 1858
Boyle-Forelsesningerne (The Miracles — The
Character of St. Paul). Han var med I Komi-
Wen, der udarbejdede den gennemsete Overs.
af det ny Testament, og har store Fortjenester

som en af Lederne af >Society for Promoting
Chr. Knowledge' i Selskabets vanskeligste Aar.

H. har ogsaa skrevet en Fortolkn. til Ap. G., der
er vel kendt som H. on the Acts (London 1847).

Hnmta, By i Juda nter ved Hebron (Jos. 15,

54), ikke nsrmere bekendt. L. G.
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Hand, Martin, coccejansk Teolog, d. 1666

som Prof, i Duisburg, polemiserede mod Soci-

nianismen og Romerkirken.
Hundeshagen, Karl Bernhard, ref. Teolog,

f. 30. Jan. 1810 1 Friedewald ved Hersfeld,

studerede i Giessen og Halle. 1831 blev ban
Privatdocent 1 Giessen, 1834 Prof, i Khist. ved

det nys oprettede Unlversitet i Bern, 1847 Prof,

i samme Fag i Heidelberg. D. 2. Juni 1873.

1846 udgav H. anonymt sit fortrinlige Skrift,

»Der deutsche Protestantismus, seine Vergan-

genbeit and seine hentigen Lebensfragenc, der

fiuadt en stor Udbredelse i forskl. Samfondslag.

Han var en flittig Medarbejder af Gelzers »Pro-

test Monatsblatter<. Hans Hovedvasrk er »Bei-

trage zur Kirchenverfassungsgesch. nnd Kirchen-

politik, insbesondere des Protestantismus* I

(Wiesbaden 1864), der bl. a. lndeholder en
ypperlig Afbandling om Zwingli og Ref. i Zurich.

Fra 1867 til sin Dad var han Medudgiver af

>Theol. Studien nnd Kritikenc. Det nasstsidste

Skrift, han udgav, var en lille Afhandling hvori

han godtgjorde, at Wurttembergeren Max Schne-

ckenburger har forfattet >Die Wacht am Rheint

.

Efter H.s Dod udkom ved Th. ChrisUieb >K.

B. H.'s aosgew. kleinere Schriften und Abhand-
lnngen« I—II (Gotha 1874—75).
Hundslund Kloster i Dronninglund Herred,

25 Km. N.0. for Nerre-Sundby, Nonnekloster

af Benedictiner-Ordenen, nsevnes allerede 1268

i et Testamente, men Stifteren og Stiftelses-

aaret ere ukendte. I Spidsen for Konventet
stod en Priorinde ; en Prior, vistnok en af Klo-

strets Prsester, synes dog at have haft Del i

Styrelsen. Men Klostrets store Jordegods, som
udgjorde et egetBirk, havde vistnok i den senere

Hiddelalder sin egen Forstander, en anset Adels-

mand, hvis Valg skulde stadfsestes af Kongen.
Blandt Klostrets Velgerere nasvnes Dronning
Margrete, der 1393 i Klrken stiftede et Alter

til SjaUemesser for sig, sin Shegt og sine Venner.

1536 blev Klostret inddraget under Kronen,

dog saaledes at det som Indrommelse til den
dske Adel skulde opretholdes som Kloster, og
Adelsjomfruer indskreves endnu langt ned i

Aarhundredet. Detbestod som saadant til 1581,

da det ved Mageskifte kom til Shegten Lindenov.

1690 kobte Dronning Charlotte Amalie det og
kaldte det Dronninglund. Klosterkirken, der

var indviet til St. Klemens, er, dog i en noget

forandret Form, endnu bevaret som Sogne-

kirke for Dronninglund Sogn (Daugaard, Klo-

sterhistorie 334 f.). S. M. G.

Hunnius. 1) Nikolans H., tysk luth. Teolog,

f. 11. Juli 1585 i Marburg, Sen af nedennsevnte

jEgidius H. Han studerede i Wittenberg, hvor
han ogsaa 1609 begyndte at holde Forehes-

ninger, og 1612 blev han Superintendent i

EUenburg, 1617 Prof, i Wittenberg, 1623 Pnest
og Aaret efter Superintendent i Lflbeck, hvor
han forblev til sin Dod 12. April 1643. Han
Tar baade en herd Teolog og en dygtig og virk-

som Pnselat. I bpgge Egenskaber bektempede
han saavel >Entusiasterne< (Weigelianerne) som
-de ref. og Katolikerne, der alle sogte at vinde
Indgang i Lflbeck. H. er en af den luth. Or-
todoksis betydeligste Forkasmpere. Han be-

ksempede, 1 sin Faders Aand, de stadig, ogsaa
paa nans Tid, opdukkende velmente ireniske

Forsog (Duneus); overfor Katolikerne forsvarede

han bl. a. det evangeliske Praesteembedes gud-
dommelige Ret; men sserlig knytter hans Navn-
kundighed sig til 2 Skrifter. Det ene er hans
Mdaxitpt; theologica de fnndamentali distensu
doctrinct Eoangelico-Lutherana et Caloiniance
*eu Reformatae (Wittb. 1626). Netop overfor
de ireniske Bestrtebelser soger han her princi-
pielt at drage Gransen mellem fundamentale
og ikke fundamentale Dogmer med det Re-
sultat, at de ref. omstyrte Troens Fundament.
Den ortodokse Teologis inderste Vtesen og dens
Grundskade trader her klart for Dagen. — Den
anden er hans "Epitome credendorum oder In-

halt christlicher Lehre etc.< (Wittb. 1625), en
populer Vejledning i Krdm., der oplevede tal-

rige Oplag og blev oversat paa flere Sprog, ja
blev udgivet paany 1844 (3. Oplag, bearbejdet,
Nordlingen 1870). Ogsaa en Forklaring til Lu-
thers Katekismus blev lsenge i stort Omfang
brugt ved Religionsundervisningen. Meget op-
sigtvaekkende, om end mindre praktisk, var
hans Forslag om, at indsaette et Kollegium af
laerde og fromme Mtend til at prove og jasvne
alle opdukkende teol. Stridigheder (Consultatlo
oder wohlmeinendes Bedenken etc., Lflbeck
1632). (Ludw. Heller, N. H. sein Leben u.

Wirken; Lflbeck 1843. Om hans Jtuaxiipig se

J. P. Bang, Om Trosartiklens Begreb, Kbhvn
1894, S. 99 f.). J.P.B. — 2) /Egidlos H., tysk
luth. Teolog, f. i Winnenden i Wflrttemberg
21. Dec. 1550. Han studerede fra 1566 Teol.

i Tubingen, hvor han blev Repetent og 1574
Diakon. 1576 blev han Prof, i Marburg og
greb stasrkt ind i den kirkelige Udvikling i

Hessen ved sin Kamp for Ubikvitetslceren og
for Konkordieformlen, som det dog ikke lykkedes
ham at faa indfort. Hans Ry som Forksemper
for asgte Lutherdom forte til, at han 1592 blev
kaldet til Wittenberg for at deltage i den Visita-

tionskommission, som skulde rense Kursachsen
for Kryptocalvinisme. Hans Hovedskrift er de
4 Boger De persona Chritti ejusque ad dextram
Dei sedentis dioina majestate (1585), og ievrlgt

forte han i talrige Skrifter en utrettelig Kamp
med Calvinister og Katoliker, ligesom han ogsaa
var en af Hovedmasndene ved Religionssamtalen
i Regensburg 1601. H. var en af de betydeligste

Banebrydere for den ortodokse Retning, som i

det 17. Aarh. kom til at beherske den luth.

Kirkeafdeling. Paa flere Punkter, saaledes i

Lteren om den hi. Skrift og om Pnedestina-
tionen, forberedte han den ortodokse Dogmatiks
Lesning af Problemerne. Han dode 4. April

1603 i Wittenberg. Hans Biografl er endnu ikke
skreven. Hans lat. Skrifter ere udgivne i 6 Folio-

bd. af Garthlus (Wittenb. 1607—09). J. P. B.
Hunterus, Jakob, sv. Konvertit. Son af

Peder Thomasson Honther, Kronbefallngsmand
i Olands Herred i Roslagen; kaldte sig, mens
han studerede i Upsala, Hontherus ligesom sine

Soskende, men senere H. Allerede som ung
forlod H. Sverig, blev Mag. et eller andet Sted

i Tyskland, og besogte ogsaa Holland og Eng-
land. Det synes at have vsret i England, at

han afsvor den luth. Laere og blev Katolik.

Fra London begav han sig 1623 til Paris, hvor
han stiftede Bekendtskab med Hugo Grotius;

fulgte 1628 den kejserlige Minister v. Werte-
mann til Wien. S. A. tog Grev Wratislaus af

Fflrstenberg ham i sin Tjeneste og betroede
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ham sin Sans Opdragelse. Senere blev ban ud-

ntevnt til kejserlig Sekretser ved Rigskonventet
i Regensburg, men afskedigedes fra denne Stil-

ling, da man ansaa det for misligt at betro

Rigets Anliggender i en sv. Mands Hinder,
naar Sverigs Konge stod med en Heer i Tysk-
land. Hans senere Sksebne er ukendt. I Lig-

hed med andre Svenske, som ere uddannede
paa jesuitiske Seminarier(Messenius, Borastus o.

fl.), er H. en god Stilist. Som saadan har ban
gjort sig bekendt ved sine i Wien 1631 trykte

Epistolce Miscellanea, skrevne med meget Vid
og Aandfuldhed. Den storste Del af disse Breve
er skreven til Svenske: Baner, Horn, Salvius,

Borastus, Johannes Matthire m. fl. O. A.
Huntingdon, Grevinde Selina af, Whitefields

Veninde, fodtcs 24. Aug. 1707 og blev 3. Juni
1728 gift med Theophilus Hastings, 9. Jarl af

H., og boede med ham i Dunnington Park i

Leicestershire. Hendes Svigerinde, Lady Mar-
garet Hastings, omvendte hende, og efter Om-
vendelsen blev Grevinde H. Metodist og virkede
som saadan i de aristokratiske Kredse. Bredrene
Wesley besogte hende ofte, og hun var Medlem
af det ferste Metodist-Selskab i Leicestershire,

der blev dannet 1739. Hun var tilstede, da
John Wesley skilte sig fra Herrnhuterne, og
hun skal have tilskyndet den ferste Rejsepraest,

Maxfteld, til at rejse ud. Hendes Svigerinde,

Lady Margaret, blev gift med Metodlst-Prassten

Benjamin Ingham, og 1744 traf hun for ferste

Gang Whitefleld. I London aabnede hun sit Hus
for de metodistiske Prtedikanter, og paa Landet
virkede hun med stor Nidkaerhed for den meto-
distiske Vsekkelse. 1767 grundede hun i Tre-

vecca-Huset 1 Talgarth i Nord-Wales en Prseste-

skole for Metodisterne, som fik Fletscher (S. 67)

til Forstander. Ogsaa for Vtekkelsens Udbredelse
til Amerika var Lady H. virksom. Ved Kon-
ferensen 1770, hvor det store Brud kom mellem
Wesleys og Whitefields Tilhsengere, stillede hun
sig i Spidsen for Whitefields Parti, og der dan-
nedes en egen Gren (connexion) af Metodismen,
der bar hendes Navn. Da hun dade 17. Juni
1791, blev Lady Anne Erskine Leder af >Lady
H.'s Connexions som endnu udgor en Del af
Metodisterne (Helen C. Knight, Lady H. and
her Friends, New York 1853).

Hnpfeld, Hermann Christian Karl Friedrich,
tysk protest. Teolog og Semitist, f. 31. Marts
1796, d. 24. April 1866. Sin Paavirkning i

Barndomsaarene fik han dels fra sin Fader,
en from, men rationalistisk, hessisk Prrest, dels

og navnlig fra sin Morbroder, en pietistisk

Prtest Sigel, i hvis Hus han opholdt sig et Par
Aar. Student blev han 1813, studerede saa i

Marburg, hvor han 1817 tog den teol. Embeds-
eksamen og den filos. Doktorgrad. Efter nogle

gerende Ungdomsaar, 1 hvilke han arbejdede
paa at vinde et fast personligt Standpunkt, dels

i Marburg, dels som Gymnasielterer i Hanau, dels

endelig, efter at han af Helbredshensyn havde
maattet opgive denne Stilling, i sit Faedrene-

hjem, hvor han kunde hengive sig til stille

Studium, naaede han til personlig Klarhed i

Foreningen af en fast og from Kristentro og
videnskabeligtFrisind. Samtidig modnedes ogsaa
bans Forsaet at sage akademisk Virksomhed,
som hans Evner forlsengst havde anvist ham.
1824 gik han til Halle for at studere under

Gesenius og habiliterede sig her samme Aar i

det filos. Fakultet. 1825 blev han kaldet tfl

Marburg som ekstraord. Prof, i Teol., fra 1827
tillige ord. Prof, i orientalske Sprog og 1830
ord. Prof, i Teol. Endelig blev han 1843 ord.
Prof, i Teol. i Halle (som Efterfolger af Gese-
nius) og havde denne Stilling til sin Ded. —
Som Forfatterpersonlighed er H. herd, klar,

edruelig, strengt kritisk overfor sig selv, en
Mand, som lod Tanken modnes, inden han
fremsatte den. Sin litertere Fortjeneste har han
vundet lige saa meget ved sine talrige Tidsskrift-

artikler, navnlig af sproglig og tekstkritisk Art,
som ved sine faerie i Bogform udgivne Arbejder.
Blandt de sidste ere sterlig at naevne: >Ueber
Begriff und Methode der sogenannten biblischen
Einleitung< (1844), der i alt vtesentligt anviste
denne Disciplin den Bane, som den senere har
fulgt; >Die Quellen der Genesis* (1853), der
paa en for den felgende Tid grundlteggende
Maade, overfor den herskende Overarbejdelses-
hypotese (Erganzungshypothese, se Mosebeger)
haevdede, at de jahvistiske Partier i Genesis
vare en selvstaendig Kilde, og at der var to

elohistiske Kildeskrifter; samt endelig hans
store, gedigne Psalmekommentar (1855 f., 2. Opl.
ved Riehm 1867 f., i 3. Opl. bearbejdet af No-
wack 1888). — Ogsaa i praktisk-kirkelige For-
hold greb han oftere ind ; det var saaledes ham,
der (1837) forhindrede Indferelsen afen ny, ratio-

nalistisk Psalmebog i Provinsen Hanau. Trods
sin personlige Fromhed og bestemt kirkelige

Position blev han dog (1865) fra nogle Gejstliges

Side Genstand for Anklage paa Grand af sit

videnskabeligt frisindede Standpunkt ; men An-
klagen blev tilbagevist af hans Kolleger i Fakul-
tetet, hvor iblandt Tholuck, og faldt til Jorden
(Levnedsskildring ved E. Riehm, 1867). J. C.J.

Huppa, et af de 24 Praesteskifter (1 Kren.
24, 13). L. G.
Huppim, benjaminitisk Slaegtsoverste (1 Mos.

46, 21; 1 Kran. 7, 12. 15), i 4 Mos. 26, 39
kaldet Hufam. 1 Kran. 8, 5 har urigtig >Hn-
ram<. L. G.

Hnr. 1. En af Moses Hjrelpere, Iidet kendt
(nsvnes kun 2 Mos. 17, 10. 12 og 24, 14), men
maa have vseret en af de ypperste Mand. Jo-
sefos kalder ham Mirjams Mand, altsaa Moses
Svoger, men denne Efterretning er fra for sen
en Tid til at kunne have Betydning. — 2. En
judsisk SUegt, >Sen< af Kaleb og Efrat (Betle-

hem), 1 Kran. 2, 19. 50 f. 4, 1. 4. Til den herte
Kunstneren Besaleel, Tabernaklets Hovedmester
(2 Mos. 31, 2; 1 Kran. 2, 20; 2 Kran. 1, 5).

— 3. En af de 5 midianitiske Konger, der
sammen med Bileam bleve drtebte af Israelit-

erae under Pinehas (4 Mos. 31, 8). Josva 13,

21 omtaler dem i Forbindelse med Sihon. —
4. Faderen til en af Salomos 12 Guvernerer
(1 Kong. 4, 8). — 5. Faderen til Refaja, der
hjalp til ved Murenes Opbygning under Ne-
hemja (Neh. 3, 9). L. G.

Hurai, se Hiddai.
Hnram, se Hiram og Huppim.
Hnri, en gaditisk Mand (1 Kran. 5, 14).

Hnrter. 1) Friedrich Emanuel von H., Kon-
vertit, f. 19. Marts 1787 i Schaffhansen, var
ferst Landsbypnest i sin Fodekanton, blev der-

paa (1824) Praest i Byen Schaffhansen og 1835
Antistes og Dekan for Synoden. 1834—42 udgav
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han i 4 Bd. en stor Biografi af Innocents III,

og gennem Stndierne af Middelalderens Stortid

blev han dragen til Rom. 1841 nedlagde han
sit Embede og gik til Munchen, Wien, Paris og
Rom, og 16. Juni 1844 traadte han i Rom over
til Romerk. 1845 blev han Hofraad og kejserl.-

kgl. Historiograf i Wien og blev der med Titlen

H. von Amann optaget i den arvelige Adds-
stand. Han dode 27. Aug. 1865 i Graz. Han har
skrevet en Hsekke hist Skrifter til Oplysning af

forskellige Pnnkter i Habsburgernes Historie

(navnlig >Gesch. Ferd.'s II und seiner Eltern <

i 11 Bd., 1850—64) og i >Geburt und Wieder-
geburtt (1845) skildret sin egen Konversion.
— 2) Hugo v. H., Son af foreg., f. i Schaff-

hansen 1832, studerede 1849—56 i Collegium
Germanicum i Rom, blev praesteviet der 1855
og traadte 1857 i Innsbruck ind i Jesuiter-

Ordenen. 1858 blev han teol. Prof, i Inns-
brack. Han har udgivet et Udvalg af Klrke-
ftedrenes Skrifter (1868 f.X en Nomenctator til

den nyere teol. Literatur (1871 f.) og en Dog-
matik (I—III, 1876—78) samt vreret en flittig

Medarbejder af >Der Katholik< i Mainz.
Hnsa. Eser af den judaeiske Slsegt Hur var

>Fader< til Hnsa, der efter Sammenheengen var
en By i Juda (1 Kron. 4, 4). Herfra stammede
sandsynligvis Husatiten Sibbekai, en af Davids
Helte (2 Sam. 21, 18; 1 Kron. 20, 4). I 2 Sam.
23, 27 er >Mebunnai< en Fejlskrift for Sibbe-
kai (jvfr. 1 Kren. 11, 29. 27, 11). L. G.

Hnsai, en af Davids overste Mtend, af Her-
komst en Arkiter fra Efraims sydi. Graense
(Josva 16, 2), hvor Byens Navn (Erek, Arek)
sandsynligvis er genfundet i Landsbyen Ain-
arik mellem Bethoron og Betel. I Absalons
Opror ydede H. efter Davids Anvisning sin

Herre en Tjeneste af indgribende Art ved med
Snildhed at tilintetgere Akitofels gode Raad
om straks at forfolge David, og ved Hjselp af

Sadoks og Abjatars Sonner holdt han David
underrettet om det i Jerusalem forefaldne (2

Sam. 15, 32f. 16, 16f. 17, 5f.). Nsevnes af Kro-
nisten 1 Kron. 27, 33. — Muligvis er det den
samme H., der nsevnes 1 Kong. 4, 16 som Fader
til Ba'ana, en af Salomos 12 Guvernerer. L. G.
Hnsam, edomitisk Konge (1 Mos. 36, 34. 35).

Hnsatit, se Husa.
Hnsby (Husaby) eller Gudsberga Kloster,

i Husby Sogn i Dalarne, hvor nu Klosters Jtern-

brug ligger (ikke at forveksle med Husaby i

VestergOtland, hvor der skal have vseret en
Forening af Benedictinermunke paa Biskop
Thurgots Tid, men hvorom sikre Efterretninger

mangle) tilhorte Cistercienserne og var stiftet

1486 af Ridderen Inge Johansson af Puke-
slsegten. Klostret blev ophievet mellem 1530
og 1540, og dets Besiddelser inddroges under
Kronen. Rhyzelius fortseller i sin Klosterbe-

skrivelse af 1740, at der da endnu fandtes Lev-
ninger, 72 Alen lange og 32 Alen brede, med en
Forbygning, som ligeledes var af Sten. O. A.
Hns, Johan, er fedt i den lille By Hnsinec

i Syd-BOhmen, nser ved den baierske Greense;
man viser endnu den Gaard, i hvilken han
skal vsere fedt. Fodselsaaret og Fedselsdagen
kendes ikke; man plejer at saette bans Fedsel
til 1369, men han er maaske fodt et Par Aar
tidligere. Hans Forseldre vare fattige Tjekker,
og J. H. maatte, som Luther, i Begyndelsen

slaa sig lgennem ved at synge for Dorene og
gaa Praesterne til Haande ved Gudsrjenesten.
Omtr. 1385 kom han til Prag for at stndere,
og Adalbert Ranko fik isaer Indflydelse paa ham.
J. H. var Ikke nogen sserlig dygtig Student, og
hans Forfaengelighed og Heftighed traadte ofte
frem paa en Maade, der siden voldte ham For-
trydelse. 1393 blev han Baccalaureus i de frie

Kunster, Aaret efter Baccalaureus 1 Teol. og 1396
Magister i de frie Kunster. 1401 blev han Dekan
ved det filos. Fakultet; Okt. 1402—April 1403 var
han Prager-Universitetets Rektor. 1400 blev han
indviet til Praest ved Betlehems-Kapellet, som
en rig Kobmand, en Ven af Adalb. Ranko, havde
bygget til Gudstjeneste paa Tjekkisk.

Efter 1382, da Richard II af England tegtede
Kong Wenzel af BOhmens Sester, Anna, var
der indledet en nejere Forbindelse imellem de
to Lande, og Wyclifs fllos. Skrifter kom til

BOhmen. H. lseste dem og folte sig tiltalt af
Wyclifs fllos. Realisme, og senere blev han
stserkt paavirket af Wyclifs teol. Skrifter, der
af Hieronymus fra Prag (S. 426) 1401 eller 1402
bleve bragte til BOhmen, hvor de fremkaldte
en stor Bevaegelse. Man kan sige, at Husit-
ismen i dens Begyndelse ikke var andet end
Wyclifitisme, omplantet paa bOhmisk Grund;
flere af H.'s Skrifter ere naesten ordrette Gen-
givelser af Wyclifs. 1403 satte Prager-Univer-
sitetet sig i Bevaegelse imod Wyclifs Laere; men
forelobig stod H. i venligt Forhold til JErke-
biskop Zbynec, og paa hans Tilskyndelse op-
traadte H. imod Valfarterne til det hi. Blod i

Wilsnack, der bleve forbudte 1405. Men efter

1407 blev der klaget til Zbynec over, at H.
ved sine Praedikener i Betlehems-Kapellet hid-
sede Menigheden op imod Praesterne, og man
begyndte at aengstes over Udbredelsen af >den
wyclifitiske Gift*. H. forsvarede sig og sendte
Zbynec et djaervt Brev, hvori han dadlede sin

iErkebiskop, fordi han holdt Haanden over
ukyske og brodefulde Praester, men straffede

de ydmyge, der strsebte at udrydde Syndens
Tome og praedike Evangcliet. Kort efter komder
et Paabud om at udlevere alle -wyclifitiske Skrifter

tiliErkebiskoppen, og en Chartreuser- Prior skrev
en Traktat, der bar Titlen: Anti-Wyclif.

Det var Kong Wenzel, der havde faaet jErke-
biskoppen til at skride ind imod Kaetteriet i

BOhmen ; han vilde ogsaa have iErkebiskoppen
og Universitetet til at indtage en neutral Hold-
ning under det pavelige Skisma. Zbynec vilde

dog ikke sige sig las fra Gregorius XII, som
havde vakt Wenzels Harme ved at stette Ru-
precht af Pfalz ; og de 3 fremmede Studenter-
»Nationer« ved Universitetet gik med ham.
Men de bOhmiske Studenter erklaerede under
H.'s og Hieronymus fra Prags Ledelse, at de
vilde folge deres Konge og holde sig neutrale
under Skismaet. Harmrald herover forbad
Zbynec H. og hans Venner at udfore pneste-

lige Forretninger i jErkestiftet Som Modtnek
fik de bohmiske Studenter Kongen til at sendre

Forholdene ved Universitetet i Prag saaledes,

at den bOhmiske » Nation* herefter skulde
have 3 Stemmer, de fremmede >Nationer< kun
1. Dette gav Anledning til, at o. 5000 frem-
mede Studenter i Lebet af Sommeren 1409
forlod Prag og gik til Leipzig, hvor der der-

paa blev grnndlagt et nyt Universitet.
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Efter de fremmede Studenters Bortgang blev

H. paany (Okt. 1409) valgt til Prager-Studiets

Rektor, og da stod han paa.Hojdepunktet af

sin Indflydelse. Kong Wenzel paaskannede hans
Holdning over for Skismaet, Dronning Sofle

herte ham ofte og skriflede for ham, og Folket

serede ham som religios og national Leder.

Men Pave Alexander V ndstedte, inden Aaret

1409 var udlobet, en Bulle, der bemyndigede
Zbynec til at krseve Udlevering af alle wyclif-

itiske Skrifter og Genkaldelse af alle Wyclifs

vrange Lierdomme og til at forbyde Prsediken

i Kapellerne. Da denne Bulle i Marts 1410

blev oflentliggjort, nedlagde Universitetet Ind-

sigelse imod den, og H. og hans Tilhaengere

appellerede til den nye Pave, Johan XXIII.

Uden at afvente Udfaldet af Appellen bnendte
Zbynec imidlertid i sit Palads paa Hradshin
200 wyclifltiske Beger, og tlllige satte han H.

og de andre Appellanter i Band. Dette Skridt

vakte stor Harme i Prag; H. prsedikede imod
Zbynec, og Folket raabte til ham : >Vi vil felge

dig!< Da H. og hans Venner mserkede, at de
havde baade Borgerne og Universitetet, og i

Grunden ogsaa Kongen paa deres Side, bleve

de dristigere. >Satan har rejst sig, og Behemot
(S. 251) rarer Halen, men vor Herre Jesus

Kristus skal knuse dens Hoved<, skrev H. til

en eng. Ven, og Wenzel segte ved et Brev til

Paven at faa denne til at standse Processen
imod H. Det lykkedes ikke. H. blev tvsert

imod staevnet til at mode i Rom, og i alle

Prags Kirker blev der udtalt Band over ham.
Da Modstanden ikke blev brndt herved, blev

der lagt Interdikt paa hele Prag. Men alt dette

nyttede ikke. Zbynec dode i Sept. 1411, uden
at der var sluttet Forlig imellem Kirken og
H.'s Tilhssngere.

I Efteraaret 1411 ndstedte Johan XXIII en
Korstogsbolle (Cruciata) imod Gregorius XII's

Beskytter, Kong Ladislav af Napoli. Ved den kom
der en forargelig Afladshandel 1 Gang i Bohmen,
og H. optraadte herimod, ligesom Wyclif 1

sin Tid imod Urban VI's Cruciata. Mange af

H.'s Venner forlod ham, da han angreb Af-

laden, og det teol. Fakultet stillede sig paa
Pavedemmets Side. I Carolinums store Sal

holdtes der 7. Juni 1412 en Samtale om Afladen,

ved hvilken H., med Indvendinger, der tildels

ordret vare hentede fra Wyclif, angreb den
rom. Afladshere, der blev forsvaret af de teol.

Doktorer ved Universitetet. Noglc Dage efter

bnendte en Folkehob, anfort af Wok fra Wald-
stein de pavelige Buller, og det kom til et

Sammenstod, under hvllket Husitismen fik sine

forste Martyrer. H. forsvarede, atter med Laan
fra Wyclif, sine Angreb paa Afladen. og over-
alt 1 B&hmen vaktes der Oproaerksomhed for

Reret i Prag. Prags Praester klagede til Rom
over H., og Kardinalen af S. Angelo kom til

Bohmen for at saette den dristige Magister i

det store Kirkeband.
Denne Gang virkede Bandstraalen, der med-

forte Interdikt over Prag, saa laenge den fred-

lese Kaetter fserdedes der. For at bringe Sindene
til Ro forlod H. paa Wenzels Opfordring Prag
og segte Ly paa Borgen Koz£ hradek, Syd for

Byen. Der ndarbejdede han et Skrift >om
Kirken «, der i it og alt var et Uddrag af
Wyclifs Bog med samme Titel. Det blev flittigt

laest og draftet, og fra sit Fristed sendte H.
sine Venner I Prag trestende Breve. Johan XXIII
holdt i Rom et Kirkemede, der befalede, at
Wyclifs Skrifter sknlde braendes; men det lyk-
kedes ikke at standse Wyclifitismens Udbred-
else. For at redde BOhmens kirkelige iEre
blev det da bestemt, at H. sknlde stilles for
Konciliet i Konstanz, og Kejser Sigismund lovede
ham i sit eget og Rigets Navn frit Lejde til

denne By. 11. Okt 1414 forlod H. Prag, led-

saget af 3 Riddere, der skulde staa inde for

hans Liv, og 3. Nov. naaede han Konstanz.
Der boede han forst hos en Borgerkone, en
>Enke i Sarepta<, og uden at aense Bandet
holdt han hver Dag Messe. Da dette rygtedes,
kom der Forbud imod hans Messelaesning, og
da man frygtede for, at han skulde flygte, blev
han lukket inde i Dominikaner-Klostret paa
0en 1 {tadenseen, i en ussel Celle, der steidte

op til en Kloak. Forgaeves gjorde den Ridder,
der skulde vaerne ham, Indsigelse, og det lyk-

kedes heller ikke Sigismund at fri ham ad
af det hscslige Faengsel. B&hmerne mindede
Gang efter Gang Sigismund om det frie Lejde,
han havde tilsagt H., men Pnelaterne i Kon-
stanz beroligede Kejseren med, at man ikke
behevede at holde, hvad man havde lovet en
Ksetter.

Anklagerne mod H. lod paa, at han naegtede
Transsubstantiationen ; at han herte, at Sakra-
menternes og Neglemagtens Virkning var af-

haengig af vedkommende Praests sardellge Til-

stand, og at Kirken ikke burde have Ejendom;
at han havde sat sig ud over Bandlysningen;
at han vilde have Nadveren rakt Lasgfolk

under begge Skikkelser; at han forsvarede
Wyclifs, af Rom fordemte, Artikler, og at han
hidsede Lasgfolk op imod Prtesterne. I flere

af disse Anklager var der knn et Gran af
Sandhed. Hovedanken, Beskyldningen forNsegt-

else afTranssubstantiationen, var afgjort usand

;

i sit Faengsel skrev H. en Traktat, der for-

svarede Forvandlingen i Nadveren. Han var
heller ikke, Iige saa lidt som Wyclif, Donatist
og det var forst, da Kirkemodet (15. Juni 1415)
forbed Nadver under begge Skikkelser, at ban
raadede sine Venner til at holde paa L«eg-

folks Ret til Vinen, saa at Kalken siden blev
Husiternes Bannermaerke.
Da han efter 3 offentlige Forher ikke vilde

tilbagekalde, blev han demt til Baalet og 6.

Juli 1415 blev Strafien ndfort Man iforte ham
fuldt Praesteskrud og gav ham Kalken 1 Haanden
for siden, under Forbandelser, at berove ham
alt Hans Tonsur blev tilintetgjort, og paa
hans Hoved blev der sat en spids Paphat med
malede Djsevle og Indskriften: Hie est hart-
siarcha. Under Bon og Psalmesang besteg han
Baalet, og nnder Paakaldelse af Kristus, med
Lovsang paa Laeben, udaandede han.
Der foreligger ikke en tilfredsstillende Udg.

af H.'s Skrifter; meget af det, der gaar nnder
hans Navn, skyldes i VIrkeligheden Wyclif.
Hans lat. Skrifter ere udg. i Frankfort 1715 f.;

og hans tjekklske i Prag 1865—68 (Palacky.

Gesch. BOhmens III; Lechler, J. H., Halle 1890:
Loserth, H. und Wlclif, Prag 1884). Jvfr. Art
Husiter.

Huschke, Georg Philipp Eduard, tysk Jurist
fodtes i MOnden ved Weser 26. Juni 1801.
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Allerede 1821 blev han Privatdocent i Romer-
ret og Retshistorie i GSttingen, 1824 Prof. ord.

i Retsvidenskab i Rostock, 1827 Prof, i Romer-
ret I Breslan. Som Lserer 1 Romerret har han
udglvet Here hejt skattede kritiske Arbejder
om de rom. Retskilder, bl. a. Jurisprudential

Antejustiniana reliqvice (5. Udg. Lelpz. 1886).

1841 traadte han i Spidsen for Overkirkekolle-

giet i Breslau (S. 166), og han var indtil sin Dod
Gammel-Lutheranernes trofaste Stette. I Afhand-
lingen >Wort und Sakraraent, die Faktoren der
Kirche< (i Rndelbachs og Guerikes >Zeitschr.

f. die gesammte Inth. Theol. u. K.< for 1849)
fremsatte han sin luth. Grandopfattelse, og i

Skriftet >Die streitigen Lehren Ton der Ktrche<

(Leipz. 1861) haevdede han Nodvendigheden af

et >autoritativt< Kirkeregimente og af et varigt

kirkeligt Embede; i Afhandlingen >Landes-
kirche and Freiklrche« (i Luthardts >Zeitschr.

f. kirchl. Wissenschaft und kirchl. Lebem for

1881) fremsatte han endnu en Gang i sin hoje

Alder sin kirkelige Opfattelse. I Skriftet >Das
Buch mit sieben Siegeln< (Dresden 1860) gav
han et realistisk Bidrag til Fortolkn. af Joh.

Aab. 1848 var han Breslauer-Universitetets

Rektor og styrede med stor Dygtighed den Uerde
Repoblik i den vanskelige Tid. Han dede 7.

Febr. 1886 (Nekrolog i AUg. evang. luth. K.zei-

tung for 1886).

Husforhur, en for den sv. og flnske K. ejen-

dommelig Indretning, er Overherelser i Hoved-
atykkerne af den kr. Lsre, som Pnesterne hvert
Aar distriktsvis (rotvis) skulle holde over Sognets
Medlemmer. Allerede Laurentius Paulinus (d.

1646) foreskriver i sin Thesaurus Cattcheticus,

at Pnesterne in Gang om Aaret, naar det passede
dem bedst, >skulle besoge deres Tilhoreres Huse
eller Landsbyer og med hele Hus- og Lands-
byfolket grundigen undersege, hvilken Forstand
de have paa Katekismens Hoveddele, og hvor-

ledes de rette sig efter dem i deres Liv<. Kirke-

loven af 1686 anbefaler Pnesten >at besege
sine Tilherere, det ene Hus efter det andet,

naar de paa begge Sider dertil have bekvem
Tid og Lejlighed, for da at efterforske, hvor-
ledes det indbyrdes Forhold er imellem dem,
deres Bern og Tjenestefolk, og formane dem
til alt det, som godt og prlsvaerdigt er«, hvor-

hos han ogsaa skal mndervise de gamle i de
Spergsmaal, som han (under Katekisationen) i

Kirken vil gore dem, paa det at de maa viere

beredte paa gode Svar og foregaa Ungdommen
med et godt Eksempel<. Derved fremkom de
saak. H., der bleve gjorte obligatoriske ved den
saak. Konventikelplakat af 12. Jan. 1726, der
foreskriver, at > Pnesterne, saa ofte det lader

sig gere, skulle besege Tilhererne i deres Huse
og, hvor saadant bekvemt lader sig gere, sam-
menkalde nogle Huse i Staden og isaer i Lands-
byerne for med Sikkerhed at kunne erfare

deres Fremskridt i Krdm. og for at lede dem
til den rette Salighedsgrund og Kundskab<.
Ved forskellige kgl. Forordninger, der bleve ud-
fnrdigede, var der sat Beder og andre Straffe-

bestemmelser for de Sogneboere, der bleve borte
fra Overherelsen 1 Katekismen. Ved en kgl.

Forordn. af 21. Sept. 1888 ere Bederne blevne
ophsevede, og da Tilstedeverelsen ved H.ene
er bleven frivillig, ere de mange Steder helt

og holdent gaaede ind af Mangel paa Deltagere.

Kirke-Leksikon for Norden. H.

Paa den anden Side er der ogsaa alvorlige

Bestrsebelser for at bevare denne i det sv.

Kirkelivs og Sjieleplejens Historie saa betyd-
nlngsfulde Institution og fremdeles gere den
frugtbar for det kirkelige Liv ved en tids-

svarende Omdannelse. O. A.
Hnsim, den eneste danitiske Slsegt, der

ntevnes (1 Mos. 46, 23), i 4 Mos. 26, 42 kaldet

Suham. Iblandt Benjaminiterne forekom-
mer H. som en af Saharaims >Hustruer< (1

Kren. 8, 8. 11), hvad muligvis lean tyde paa
en Forbindelse med nogle af Daniterne. Ogsaa
1 Kren. 7, 12 synes at henfere H. til Benjamin;
de kaldes her >Aher<s Bern, hvilket maaske
er det samme som Navnet Saharaim. L. G.

Husiter. Efter Johan Hns's Dod udtalte en
stor bdhmisk Landdag Folkets Hengivenhed for

>den lucre, tervaerdige Mag. J. H.<, der paa Fjend-
ernes folske Anklage var bleven demt som
Kstter, skent han var en god katolsk Mand,
og Bdhmens Adel og Ridderskab erklrerede, at

de til sldste Blodsdraabe vilde vrerge vor Herres
Jesu Krlsti Lov og bans ydmyge Prsedikanter.

Nogle Dage efter Udstedelsen af dette Akt-
stykke indglk Underskriverne et Forbund paa
6 Aar til Vaern for Evangellet og til gensidig

Hjtelp, hvis man skulde gribe til Bandsettelse
over for dem. Modstanderne sluttede ogsaa et

Forbund, og Bdhmerne og Mahrerne vare da
delte 1 to Partier, der stod skarpt over for hin-

anden. Budskabet om H.'s Martyrded (S. 496)

foregede naturligvis Spjendingen, og da Sigis-

mund segte at formaa sin Broder, Wenzel,
til at unddrage H.ne sit Vsern, turde denne
i Begyndelsen ikke feje Broderen. Men 1419
maatte han give efter og undertrykke den husit.

Kultus, Rejsepnesterne og de husit. Sange og
tilllge paabyde Oplesning af H.nes Forbund.
Derpaa gik Here H. bort fra Hoffet, bl. a. den
tapre Johan Zizka, og tilsidst blev det saa uhygge-
ligt for Wenzel at vtere i Prag, at han forlod

Byen. H.ne samlede sig paa en Hej, der paa
tre Sider var omgiven af dybe Klefter, og paa
dette >Tabors Bjerg< holdt de ved Sommertid
1419 et stort Mode til gensidig Styrkelse og
og lovede hverandre at holde fast ved den hi.

Kalk. Nogle Dage efter stormede Prags Borgere
under Zizkas Anfersel Raadhuset og kastede 7

Raadsherrer ud af Vinduet. Denne Voldsdaad
gjorde et saa stserkt Indtryk paa Wenzel, at

han svor paa at ville udrydde alle H.; men
straks efter flk han et Slagtilfcelde og dede.

Indenfor H.ne viste der sig nu forskellige Af-

skygninger. Alle vare enige om at beje sig

under >Guds Lov< (Skriften), om at bevare Nad-
ver under begge Skikkelser, om hypplg Nadver-
nydelse, Bernenadver, Ordets frie Pnediken og
Lukning af Klostrene. De mere maadeholdne
(Pragerne, Calixtinerne, Utraqvisterne) vilde

kun forkaste, hvad der stred mod Skriften,

medens de radikale >Taboriter«. der 1420 slog

sig ned i den ny anlagte Stad Tabor i det

sydl. BOhmen, kun vilde godkende, hvad der
udtrykkeligt er omtalt i Skriften — en Mod-
saetning, der leder Tanken hen paa den senere

Forskel mellem Luthers og Zwinglis Stilling

til Skriften. >Taboriterne< forkastede Skaers-

ilden, Bodsgerninger, Edsaflseggelse, Helgenpaa-

kaldelse, den overdrevne iErefrygt for Madonna,
Billederne osv., og de vilde have Guds^jenestea

32
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helt paa Modersmaalet; de forkastede ogsaa alle

de kr. Fester, selv Sendagen, og tillod Laegmaend
og Kvinder at praedike. Ligeledes naegtede de,

som Wyclif, Transsubstantiationen, og de ret-

tede staerke Angreb paa Pnesterne. Adskil-

lige vilde hellere modes i en Lade end i en
Kirke, og Psalmesang kaldte de for >Hunde-
glam<. De valgte sig en Blskop uden apostolsk

Rtekkefelge, men den egentlige Magt var hos
Pnestesynoden. Deres Praester gik om i en
simpel, verdsllg Dragt, uden Tonsur og med
langt Skieg. Nogle af Taboriterne vare Kom-
munister, der ikke alene svaermede for Ejen-

domsfeellesskab, men ogsaa for Kvindefselles-

skab, og de Bonder og Haandvaerkere, der
sluttede stg til Taboriterne, fremkaldte en stor

socialistisk og kommunistisk Bevaegelse. Ferst

havde de i Zizka en maegtig Ferer, der besad

en sjaelden Gave til at tojle de vilde Kroefter;

siden fik de i Prokop den store en ikke mindre
energisk Leder, og hele Europa saa med Spen-
ding hen til det blodige Drama, der opfertes

i Bohmen. H.ne vaergede sig saa godt mod
Sigismund, der havde arvet Wenzels Krone,

at en stor Rigshaer maatte vige, hvorpaa Land-
dagen erklaerede, at Sigismund havde forbrudt

sin Arveret til den bdhraiske Krone (1421).

To andre >Korstog< mod Bohmerne vare lige

saa uheldige, men nnder Kampen uddybedes
Modsaetningen imellem Pragerne og Taboriterne,

og ogsaa indenfor disse var der Spaltninger.

Efter Zizkas Dod gik hans Tilhaengere, >de

foraeldrelose<, frera med hensynslos Voldsom-
hed. Men trods den indre Splid gjorde Husit-

ismen fremdeles mange Erobringer ogsaa i

Tyskland, og H.ne gjorde Strejftog ind i Nabo-
landene. Tilsidst bleve Forholdene saa alvorlige,

at de tyske Fyrster sluttede et Forbund til

Husitismens Udryddelse. Forgaeves segte en
fjerde Korshser at faa Bugt med dem; den
overlegne Fjende blev drevet tilbage af Prokop.

I den felgende Tid viste H.ne sig ikke alene i

Schlesien, men ogsaa i 0vre-Pfalz, og Mod-
standerne begyndte at taenke paa Forlig. Fore-

lobig forte Underhandlingerne dog ikke til

noget, og 1431 rykkede for femte Gang en Kors-

hser ind 1 BOhmen. Ved Tauss modte Prokop
Fjenden, og ogsaa denne Gang sejrede H.ne.

Derefter var der ingen anden Udvej end at

bringe H.nes Sag for Konciliet i Basel. I Beg.

af 1433 holdt 7 bdhm. Adelsraaend, bl. dem
Prokop, og 8 bOhm. Pnester deres Indtog i Basel,

og efter langvarige Forhandlinger afsluttedes

de saakaldte Prager- eller Baseier-Kompaktater
(Nov. 1433), der tillod voksne Bohmere og
M&hrere, som levede i Fred med Kirken og
ellers i Tro og Kirkeskikke rettede sig efter

den aim. K., at nyde Nadver under begge

Skikkelser. De andre Punkter, som H.neonskede
godkendte (Ordets frie Praediken, StrafTe for

aabenbare Synder og K.'s Opgiveise af verdslig

Magt og Gods), gik Baseler-Modet kun ind paa
med snilde Forbehold. Calixtinerne vare vel

fornajede med denne Overenskomst, men Ta-
boriterne og >de foraeldrelose* vilde ikke lade

sig noje med saa lidt, og i Maj 1434 udbrod
der atter Uroligheder i Prag. Bdhmens og
Mahrens Baroner, til hvilke en Dei af Prags
Borgere og Universitetets Maend sluttede sig,

erobrede Prags Neustadt, og senere tilfejede

de ved Lipan (30. Maj 1434) Taboriterne og
>de foraeldrelose* et stort Nederlag. 2 Aar efter

bleve Kompaktaterne stadfaestede paa Land-

dagen i Iglau (1436), og derpaa svor de boh-

miske Staender Sigismund Lydighed. Men de
indre Stridigheder fortsattes, og Roligheden

blev ferst tilvejebragt, da Georg Podiebrad

(1458) var bleven Konge. Han gav Taboriterne

og Utraqvisterne lige Rettigheder, og paa Tejn-

kirken i Prag og mange andre bohm. Kirker

blev der sat en forgyldt Kalk som Vidnesbyrd
om Calixtinernes Sejr. De yderligt gaaende
Disciple af H. og Wyclif levede paa Bdhmeas
0stgraense som >stille i Landet«, og disse boh-

miske og mahriske Brodre (se Art Mfihriske

Brodre) fik siden en ikke ringe kirkehist Betydn.

(F. v. Bezold, Konig Sigismund und die Reichs-

kriege gegen die H. I—HI, Munchen 1872—77;
sammes, Zur Gesch. des Husitenthums, Mun-
chen 1874; W. Preger, Ueber das Verhaltniss

der Taboriten zu den Waldensern, Mflnchener-

Akademiets Afhdl. HI CI. Bd. 18, 1 og Loserth

i G6tt gel. Anzeigen 1889, 475 f.).

Hnssen, Tileman v., Biskop, var fodt 1497

i Hertugdommet Kleve i Stiftet KSln (tuns

Efternavn betegner rimeligvis hans Fodeby,
Husen eller Hansen) og studerede f Ldwen.
Da han sluttede sig til Reformationen, maatte
han forlade sin Hjemstavn og boede en Tid i

Hamborg. Den danske Konge, Christian HI,

enskede ham til Laerer ved Kbhvns Universitet,

men som Betingelse stilledes, at han font
skulde godkendes af Reformatorerne i Witten-
berg. Sammen med P. Palladius fik han her

1537 den teol. Doktorgrad og blev s. A. teol.

Laesemester i Kbhvn. I 2 Aar (1539—41) var

han Universitetets Rektor og har rimeligvis

staaet Hoffet nier. Da der 1542 oprettedes et

evangelisk Superintendentur i Slesvig, fik v. H.

dette Embcde og ordineredes af Bugenhagen.
Han praedikede ofte i Slesvig Domkirke og

holdt teol. Foreleesninger ; i hans Efternuele

roses hans Indsigt i det hebr., gr. og lat. Sprog.

Kongen satte megen Pris paa ham og raadfarte

sig oftere med ham i kirkl. Anliggender. Han
dode 14. Maj 1551 (Ny kirkehist. Saml. IV,

520 f.). A. J.

Hot, Johann, en yderligt gaaende Gendeber,
oprindelig Bogbinder og Klokker i Bibra i

Sachsen-Meiningen, var med ved Frankenhausen
(se Art. Miinzer) og kom senere til Augsburg
og Mahren. Da han 1527 atter viste sig i Augs-
burg, blev han faengslet. For at befri sig stak

han lid paa Faengslet og dode af de Brand-
saar, han fik.

Hutcheson, Francis, skotsk Filosof, var Son
af en presbyteriansk Prsest i Naerh. af Armagh
paa Irland; han blev fodt 8. Aug. 1694. 16

Aar gl. kom han til Glasgow for at studere

Filosofi, men senere vendte han tilbage til Ir-

land, hvor han begyndte en Skolevirksomhed,
stottet af Lord Molesworth og jErkebiskop King.

Efter at have udgivet forskellige Skrifter, bl. a.

Thoughts on Laughter (rettet mod Hobbes),

blev han 1729 Prof, i Moralfilosofi i Glasgow.

Der holdt han hver Uge 5 Forelaesninger om
naturlig Religion, Moral, Naturret og Statsret,

3 om de gr. og lat. Moralister og om Sendagen
om Krdm's Sandhed. Isaer disse sidste Forelaes-

ninger vakte stor Opmaerksomhed, og mange,
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som Hume, satte stor Pris paa H. Som Teolog
var H. rationalistisk sindet, som Filosof tilherte

han den saakaldte skotske common-tense-Skole.
I sine ferste Skrifler angreb han baade Mande-
ville og Hoboes og udvlklede Lteren om moral
ttnte 1 Modsastning til Tidens egoistiske Nytte-

moral. Han var maaske den forste, der talte

om >den sterste Lykke for det stent mulige
Antal Mennesker<, og som Etiker banede han
Vejen for et psykologlsk Stadium af de moralske
AnUeg. I Metafysiken var han en Discipel af

Locke. Han dede i Glasgow 1746 (Fowler,
Shaftesbury and H., 1882).

Hutchinson, John, eng. Autodidakt, f. i Spen-
nithorne i Yorkshire 1674, var egentlig Land-
mand, men gav sig til at studere Biblen og
Naturvidenskaberne. 1724 udgav han Moses'
Principia, I hvilken han forsvarede Biblen over
for Deisterne. H. mente, at Newtons Laere vilde
medfere farlige Konsekvenser og angreb navnlig
hans Tyngdehere; han segte ogsaa at forlige

Skabelsesberetningen 1 1. Mosebog med Geolo-
gien og paaviste en Rsekke symbolske Paral-
leler fmellem Biblen og Naturen. I Foreningen
af lid, Lys og Luft saa han f. E. en Analogi
til Treenigheden. Han dede 28. Aug. 1737.
Hans Teorier bleve tagne op af Duncan Forbes
(d. 1747), John Parkhurst, Biskop George Home
og andre betydeligere Mcend, som dannede en
Skale af >Hutchinsonianere<. Hans Disciple,

Spearman og Bates, udgav hans Skrifter 1 12
Bd. 1748 f. (Leslie Stephen, English Thought
in the 18th Century I, 389 f).

Hutchinsonianere, se Hutchinson, John.
Hater, Jakob, tysk Gendeber, var fedt i

Pusterdalen. Han optraadte som Leder af Gen-
daberne 1 MOnster og i Tirol, hvor han 1535
blev faengslet og 1536 brendt 1 Innsbruck.
Efter ham og Johan Hut kalder man 1 MShren
Gendeberne Huterianere, Huterlster eller Hut-
ister.

Huterianere, se Hater, Jakob.
Huther, Johann Eduard, tysk Praest og

Ekseget, f. i Hamburg 10. Sept. 1807, stude-
rede Teol. i Bonn, Gottlngen og Berlin, var
1842—55 Gymnasialherer i Schwerin og fra

1855 Ul sin Ded (17. Marts 1880) Priest i

Wittenforden i Naerh. af Schwerin. I Meyers
Bibelvaerk har han fortolket Pastoralbrevene
og de katolske Breve, og 1841 havde han ud-
givet en Fortolkn. til Kolosserbrevet, 1839 en
Fremstilling af Cyprians Lsere om Kirken.
Hutten, Ulrich af, humanistisk Ridder, fedtes

21. April 1488 paa Slottet Steckelberg i Franken.
11 Aar gl. blev han sat 1 Klostret Fulda for

at opdrages til Munk, men 17 Aar gl. flygtede

han fra Fulda og begyndte et ustadigt Vandre-
liv, der bragte ham megen Ned og mange
Ulykker, ogsaa en serge] ig Sygdom. Under sin

Udvikling blev han Humanist og en Ven af

Klassikerne. Hans humanist. Udvikling bragte
ham 2 Gange til Italien, til forskellige af de
Hal. Universiteter. 1517 kom han tilbage til

Tyskland, fuld af Bitterhed over for Rom og
det vselske Hovmod og udgav Lorenzo della
Valles Skrift om Constantins. Gave med en
ironisk Dedikation til Paven. Han kom hurtig
i Forgrunden blandt de tyske Humanister, og
allerede 1 Sommeren 1517 rakte Kejser Max
ham Laurbserkransen som Digter. I Begynd-

elsen stod han 1 Kurfyrst Albrecht af Mainz's
Sold, men da Luther var optraadt, aabnede
han en voldsom Kamp mod Rom, tildels i Faelles-

skab med Franz af Sickingen, der, ligesom han
selv, vilde hcevde Riddernes Rettigheder over
for Fyrsterne. I flere >Dialoger<, der kom vidt

omkring, angreb H. Pavernes antikristelige

Tyranni og haevdede den kr. Frihed, som han
forstod denne. Han vilde have alle Annaterne
(I, 97) afskaffede og krsevede fromme Maend i

K.'s Embeder, og han haabede at naa Les-
rivelsen fra Rom ved et Kejserdemme, der
stettede sig paa Ridderne og Byerne. 1520 til-

bed han i Sickingens Navn Luther et sikkert

Opholdssted paa sin Vens Borg. Det var dog
kun den polit.-sociale og nationale Side af Re-
formatorens Optraedcn, han havde forstaaet;

for Luthers religiose Oplevelser havde han
ingen Forstaaelse. En Tidlang haabede H. at

kunne bryde Forholdet til .£rkebiskoppen af

Mainz og finde Igaeld 1 Stette hos Biskoppen
af Bamberg eller hos Karl V's Broder, jErke-

hertug Ferdinand. Men dette Haab brast, og
H. maatte sege Tilflugt hos Sickingen. Den
Virkning, Luthers tyske Skrifter havde haft,

viste ham, hvilken Betydning Modersmaalet
dengang havde faaet, og han gjordc da paa
Tysk Propaganda for sine revolutlonaere Tanker.
Han Itengtes efter at aabne en >Pfaffenkrieg«,

ferst mod de pavelige Legater, derpaa mod de
Klostre og Stiftelser, der vare givne eller solgte

til >Kurtisanerne«. Fra Ebernburg fulgte han
og Sickingen med spend t Opmrerksomhed For-

handlingerne 1 Worms, og Aleander (I, 49)

basvede for hans Trusler. Men den kejserlige

Politik flk let Bugt med ham, og syg og fred-

les maatte han forlade Ebernburg og skjule

sig for sine Modstandere. Helt tabte han dog
ikke Modet, men fortsatte paa egen Haand
Fejderne med Praelaterne og holdt Harmen over
for Fyrsterne ved lige. Han maatte flygte fra

Sted til Sted, fra Schlettstadt til Basel, Muhl-
hausen og Zurich, hvor Zwingli ynkedes over
ham. I Aug. eller 1 Beg. af Sept. 1523 dede
han paa 0en Ufnau 1 Zuricher-Seen hos Klo-

stret Einsiedelns Konventual, Joh. Schneck; han
efterlod sig kun en Pen og et Bundt Breve
fra Venner, som desvterre er gaaet tabt (D. F.

Strauss, U. v. H., 4. Aufl. Bonn 1878; hans
Skr. ere udg. 1 7 Bd. af Booking; Strauss har
oversat nogle af hans »Gesprache«, Leipz. 1860).

Hatter (Hutter) Leonhard, lath. Teolog, f. i

Jan. 1563 i Nellingen ved Ulm. Han studerede

i Strassburg, besegte ogsaa Universiteternc 1

Leipzig, Heidelberg og Jena og blev, 1596, Prof.

1 Wittenberg, hvor han virkede til sin Ded,
23. Okt. 1616, som Forksmper for luth. Ret-

troenhed sammen med iEgidius Hunnius og
andre. Han er en af den luth. Ortodoksis for-

nemste Fsedre ; Konkordleformlen var for ham
en hellig Bog; Philippismen var lige saa gru-

fuld 1 hans 0jne som det >fordomte Calvin-

isteric, og i Melanchthon saa han med Sorg en
frafalden og Vranglasrer. Et Led 1 den fuld-

staendige Udryddelse af Philippismen 1 Kur-
sachsen var ogsaa dette, at H. efter kurfyrstelig

Ordre skrev et dogmatlsk Compendium (Wit-

tenb. 1610), der skulde aflese Melanchthons
Loci. Han beholdt vel her undertiden Melanch-

thons Udtryk (>hvor denne nemlig fastholdt

32*
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Ortodoksien<), men holdt sig ellers saa nter

som muligt til Konkordieformlen med Benyt-
telse af, foruden Luther, sserlig Chemnitz og
Hunnius. Dette Compendium oplevede mang-
foldige Oplag, blev sidste Gang udgivet 1855
(med Fortale af Twesten); det bidrog over-

ordentlig til sin Forfatters store Ry for aegte

Latherdom: man kaldte ham jo per ana-
gramma for redonatiu Lutherus, og da K. Hase
i sin Tid udgav sin Fremstilling af den gl.

luth. Dogmatik, kaldte han den: Hutterus re-

dioiuus. Foruden dette mlndre Compendium
skrev H. ogsaa et sterre dogmatisk Vserk : Loci

communes (Wittenb. 1619), og ievrigt bcvjegede

han sig med saerlig Forkaerlighed paa det pole-

miske Omraade. Mod Calvinisterne skrev han
saaledes sin Caloinista Aulico-Poliiicut (Witt.

1614), som havde til Felge, at Kurfyrst Johann
Sigismund afBrandenburg lod Konkordieformlen
stryge af Landskirkens Bekendelsesskrifter og
forbed Studenterne at besege Wittenberg. Mod
Pareus's Irenicum skrev han Irenicum oere chri-

stianum (Wittenb. 1616— 18), hvor han for sin

Modstanders ireniske Bestrtebelser skabte Slag-

ordet >Synkretisme< og saaledes indvarslede

den store Strid, der snart skulde komme. Ende-
lig skrev han mod Hospinian (se S. 467) sin

Concordia concors til Forsvar for Konkordie-
formlen (Wittenb. 1614, 1616, 1622). J. P. B.

Hvid, Niels, Biskop af Lund, fedtes i Kbhvn
18. Marts 1535. Efter at have studeret i Ud-
landet skal han vsere bleven Rektor ved Frue
Skole i Kbhvn. 1562 var han i nogle Maaneder
Pnest ved Frue Kirke; 1564 blev han Priest

ved Helligaandskirken, 1565 Magister; 1571
flk han et Kannikedemme i Lund. 1578 blev

han valgt til Biskop af Lund. I denne Stil-

ling havde han en ubehagelig Sag om en Lig-

sten over en Ulfstand, der bragte en Pnest til

i en Smsedevise at beskylde ham for Tyveri.

D. 19. Juni 1589.

Hvide, Odinkar, se Odinkar.
Hvide Tirsdag kaldes Tirsdagen for 1. Sen-

dag i Fasten. Navnet kommer maaske deraf,

at man paa denne Dag, der gaar umiddelbart
foran Aske-Onsdag, hvormed Fasten begyndtc
(S. 156), for sidste Gang for denne gjorde sig

til gode med Maelkemad. Andensteds beererDagen
Navnet >fedeTirsdag<, i Lighed med Fastelavns-

Sendag, der stundum kaldes >Flseske-Sondag«.

Hviid, Andreas Christian, dsk Teolog og
Orientalist, fedtes i Kbhvn 20. Okt. 1749, stu-

derede i Gdttingen under J. D. Michaelis og
Heyne, senere i Wien, Rom, Paris og Holland.

I Rom udgav han det 49. Kapitel i 1. Mose-
bog efter en arab. Overs, i en samaritansk
Triglotte paa det Barberiniske Bibliotek. Efter
sin Hjemkomst blev han Provst ved Kommu-
nitetet og Regensen med Titel af Professor og
holdt ekseget. og hermeneut. Forelaesninger ved
Universitetet ; som Teolog var H. Rationalist.

D. 3. Maj 1788. Aaret for sin Ded udgav han
1. Bd. af den Dagbog, han havde fort paa sin

Rejse; et Brudstykke af 2. Bd. blev udgivet
efter hans Ded.

Hviledag, se Sabbat og Sendag.
Hvoslef, Fredrik Waldemar, norsk Biskop,

f. i Kristiania 17. Marts 1825, gik i sit 14.

Aar til Ses og var anden Styrmand, da han i

sit 19. Aar begyndte at studere. 1845 blev han

Student og flk 1850 teol. Eksamen, begyndte
straks at lsese Finsk med Stockfleth, der havde
opfordret ham til at gaa til Finmarken. Han
blev allerede 20. Nov. 1851 udncvnt til Spr.

i Kautokeino, hvor han kom i meget vanske-
lige Forhold og i Nov. 1852 endog blev ndsat
for personlig Mishandling af de opfanatiserede
Karasuando-Lapper, der i sit religiose Raseri

begik Mordgerninger deroppe. Han afsknek-
kedes ikke ved denne forfrerdelige Begyndelse,

men blev staaende i sit Embedc til 1857, da
han flyttede til Tromse som Bestyrer af Skole-

lserer-Seminariet. Med sin store Kyndighed i

Finnernes Sprog flk han her en betydnlngs-
fuld Stillling, da man nu mere end tidligere

gjorde sig Umage for at skaffe Lasrere til de
Pnestegjseld, hvor det flnske Sprog var her-

skende. 1861 blev han Stiftsprovst paa Troms*
og 1868 Biskop over Tromse Stift. Da han
havde vseret her oppe i de nordlige Egne i 24
Aar, tvang hans Helbred ham til at sege

til et sydligere Kllraa, og han blev da 1876
udnievnt til Spr. i Lier. Hans Ophold her blev

dog ikke langt, da han 1881 blev valgt og ud-
naevnt til Biskop i Bergen, hvor han virkede
til 1898, da han flk Afsked (fra 1. Maj) med
Tilkendegivelse af Kongens naadigste Aner-
kendelse af hans lange og nidkiere Virken i

K.'s Tjeneste. Sin sterste Fortjeneste har H.
fra sin Virksomhed i Finmarken, og det be-

tydeligste Arbejde fra hans Haand er en Skil-

dring og Bedemmelse af de ovennasvnte grue-

lige Begivenheder i Kautokeino. Som Pnedikant
var han overmaade popular, og han sagde selv,

at han havde lsert at tale ved at lsese Saga-

erne. D. T.

Hyacinthe, Pe>e, se Loyson.
Hyacinthus, dominikansk Missionaer, en

Grevesen fra Kamin 1 Schlesien, der da herte

til Polen, fedtes i Slutn. af 12. Hdaar. 1218
tog hans Onkel, Biskop Ivo af Krakau, ham
med til Rom, hvor han lserte Domingo at kende
og blev optagen i dennes Orden. Paa Vejen hjem
grundede H. i Friesach i Karnten et Domini-
kaner-Kloster. Han gik derpaa til Krakau,
medens hans Broder, Ceslaus, der ligeledes var
Dominikaner, gik til Prag. Ogsaa i Krakau
anlagde H. et Dominikaner-Kloster, og derfra

gjorde han Missionsrejser til Pommern, Preus-
sen, Littauen og Rusland. Han dede 15. Aug.
1257 1 Klostret i Krakau. 1594 blev han helgen-

kronet af Clemens VIII.

Hydaspes, en Flod, der naevnes Judit 1, 6
sammen med Evfrat og Tigris og Landet Elam,
og som altsaa maatte taenkes ikke altfor langt
fra den babylonisk-mediske Gnense. Men en
Flod af dette Navn Andes ikke der; thi Cho-
aspes, nu Kerkha, i Susiana-Elam er ikke det
samme. Hos Strabon er H. Vitasta i Nordvest-
indien (nu B&hat), og paa denne indiske Strain
kan Forfatteren af Judits Bog have taenkt uden
nogen War Forestilling om dens Fjernhed. L. G.

Hydren, Lars, f. 2. Febr. 1694 i Flen 1 S6-
dermaniand, Student i Upsala 1719, Magister

1728, Docent i Filos. 1729, Lektor i Strengnas
1730, Adjunkt i Upsala 1732, ekstraord. Prof.

1737, ord. Prof. 1744, Prasst 1747, Dr. theol. 1752,
Prof, i Teol. 1753, blev 1764 udnaevnt til pri-
marias Prof. 1 Teol. og Domprovst samt Spr.

1 Upsala. Mod denne Udnaevnelse rejste Profc
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Mathesias Indvendinger, og ved SUendernes
Indskriden resolveredes, at Mathesius skulde
vsere ferste teol. Prof, og Demprovst, medens
H. skulde beholde sin Gage og Sogneprseste-

embedet i Upsala. Mathesius levede 6 Aar der-

efter, hvorpaa ogsaa den omtvistede Rang til-

faJdt H. H., som et Par Gange blev foreslaaet

som Biskop 1 Strengnas og en Gang som jErke-

biskop, flk under en cerkebiskoppelig Vakance
sserlig Tilladelse til at foretage Prsestevielse,

som efter sv. Lot kun tilkommer en viet

Biskop. H. dede 5. Maj 1789. O. A.
Hydroparastater (de, der sere eller beskytte

Vandet) kaldtes en Sekt, der omtales i et Par
kejserl. Edikter fra 381—83 i Forbindelse med
Manikseerne. Navnet H. forekommer ogsaa hos
Theodoret fra Kyrros, hvor de stilles sammen
med Enkratiterue (I, 774). Krysostomos sigter

maaske ogsaa til dem, naar ban taler om >den
onde Sekt«, der bruger Vand i Nadveren.
Naermere om H. vide vi ikke.

Hyginus, rom. Biskop i 2. Aarh. Man plejer,

uden tilstrsekkelig Hjemmel, at gere ham til

Biskop i Rom 136—140.
Hygom. 1) Peder Jakobsen H., Biskop, er

fadt 22. Nov. 1692 i Hygum 1 Ternlnglen, hvor
baade hans Fader og nans Farfader havde vseret

Prsester. Han blev privat dimitteret 1710, tog

Attestats i Kbhvn 1714, og studerede derefter

et Aarstid i Kiel. — 1718 blev han personel

Kap. i Lentrup og Hjerting hos Provst Wel-
leius, der blev hans Svigerfader. Da denne
dede 1730 blev han hans Eftermand, men da
Faderen tnengtc til hans Hjielp, opgav han
1732 sit Embede og blev Kapellan i Hygum.
1 begge disse Embeder opstod der i hans Tid
og under hans Ledelse en stserk pietistisk Be-
vaegelse, der her som andensteds fremkaldte
megen Modstand. Der blev klaget over ham,
men hans Biskop, M. Anchersen, bragte paa
en Visitats ved en eftertrykkelig Tale de med
Kapellanens >nyeLserdom< misfornejede Bender
til Rolighed. Herved blev Christian Vis Op-
mserksomhed henledt paa ham, og han blev
nn med stor Hurtighed befordret. 1736 blev
ban Spr. ved Frue Kirke i Aarhus, det nseste

Aar ved Budolphi Kirke i Aalborg og samme
Aar Biskop i Agershus Stift. Da imidlertid

Biskop Ocksen i Aarhus dade, blev han i Stedet
for dennes Eftermand. — I Aarhus havde han
megen Strid med den dygtige og ansete Stifts-

provst Fr. Nannestad, der var Pietismens af-

gjorte Modstander, indtil denne 1748 blev Bi-

skop i Bergen. H. stod hojt anskrevet hos
Kirkekollegiet, til hvilket han utrtetteligt gjorde
Indberetninger og stillede Spergsmaal, tidt om
Bagateller. Biskop Hersleb derimod udtalte
sig ringeagtende om ham og siger, at han >lidet

eller intet bestillerc. I sine Formaninger til

Praesterne klager han hyppig over, at Sabbats-

aoordningen ikke holdes. Der arbejdes om
Sendagen, ligesom der holdes Grandestsevner,
Vaagestuer og Barselgilder. Der maa hverken
holdes Bryllupsgilder Sondag eller Lerdag; thi

Felgen af det sidste er, at Folk kommer sovnige
og drukne i Kirken, og det vsekker Forargelse,
naar det bliver som i Korinth, da den ene er
drukken, og den anden er fastende. Han ivrer
ogsaa mod at braende St. Hans Blus eller holde
Valborgnat; thi det er Levninger fra Heden-

skabet. 1 strenge Ord revser han de Prsester,

der deltager i Gilder og der gar sig til den
lystige Person, der lige som soger med Flid

at gere sig selv latterlige, kaster i Bryllupper
Prsesteklsederne fra sig og springer om mellem
Geesterne. Paa pietistisk Vis vilde han, at
Prsesterne skulde kende hver enkelts indvortes
Tilstand, og han klager over, at de anser Folk
i Flaeng for omvendte troende, Guds Bern
og sande Kr., i Stedet for de som aandelig
dede skulde ved Omvendelsens Ord allerferst

opvsekkes fra de dede. — Det kunde tyde paa,

at Herslebs Dom om H. ikke var ganske ube-
rettiget, at han ikke synes at have vist stor

Iver for Kirkekatekisationeu, som de pietistiske

Biskopper ellers arbejdede saa ivrigt for. —
H. dede 1764 efter i kengere Tid at have lidt

af Sovesyge. Han har fra Tysk oversat Psalmen

:

»Jesu din sede Forening at smage<. L. K. —
2) Thomas Knudsen H., f. 1503, sluttede sig

tidlig til det luth. Parti og prsedikede, ferst

som Prast i Redding og fra 1526 i Hygum,
>Jesu Kristi rene Evangeliumc Han skildres

som en herd Mand. Efter Ref.s Sejr blev han
Provst og fulgte med Superintendenten Job.

Vandal som dennes Tolk paa Visitatsrejserne.

1542—43 var han i Wittenberg for at here
Luther og Melanchthon. Han er Forf. til

Psalmen: >Min Gud, jeg gammel er og graa<

(Psbog for K. og Hjem Nr. 97). Hans sidste
San var Hans Thomissan (se d. Art.).

Hyksos, et asiatisk Folk, der 1 Beg. af 2.

Aarh. f. Kr. oversvemmede iEgypten og gjorde

det af med den indfedte Herskerslaegt. H.tiden

er et merkt Tidsrum i ^Egyptens Historie, da
alle Erindringer om disse Barbarer, >Pesten<,

som de senere iEgyptere kaldte dem, synes at

vsere omhyggeligt udslettede. I Uddragene af

Manetho, der ere overleverede hos Josefos,

omtales 6 H.konger, men Antallet synes at

have vseret sterre. Folkets Hjemstavn er ube-
kendt; de bleve i iEgypten overvundne af den
hajere Kultur, selv om de vare de sejerrige

Herskere i den starste Del af Landet. I 0vre-
segypten har deres Magt dog nseppe vseret stor,

og derfra udgik ogsaa den nationale Rejsning,

der efter lange Kampe ferte til deres endelige

Forjagelse efter den stserke Grsensefsestning

Avaris's Fald. iEgypten var nu atter et frit

Land. Kongemagten var styrket ved Sejren,

og det 18. Dynasti kunde grundlaegge iEgyptens
Herredamme over store Dele af Forasien. H.O.L.
Hylander, Anders, sv. Prof, og Prsest, f. 23.

Febr. 1750 i Tunhem i Skara Stift, Student i

Upsala 1771; senere i Lund, hvor han blev

Mag. 1775, Docent i esterl. og gr. Sprog 1776,

Adjunkt i de samme Sprog 1782, Dr. theol.

1795, ekstr. Prof, i det teol. Faknltet 1798,

teol. Prof. 1806, ded 1. Juni 1830. I sin Ung-
dom var H. en god Ven af Thorild, dog uden
at dele hans Anskuelser. I Thorilds Brevsam-
ling (udg. af L. Weibull i >Skr. utg. af Sv. Lite-

ratursallsk.< 1899) Andes adskillige interessante

Breve til Vennen Arist, med hvilket Navn han
betegner H. Til Arist er ogsaa rettet det i

Brevform affattede Fragment >Kyskhetens na-

turliga grunderc (udg. af L. Weibull i >Sam-
laren< 1898). Med den Felelsesgled, som altid

udmserker Thorild, fremstiller han i Brevene
Vennen Arists Dyder og giver os et og andet
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Indblik i dennes varme Kristendomsliv. Betegn-

ende er f. E. denne Skeptikers Bon: >Bed til

din Gud for mig som for en vildfarende. Alt

hvad som er Folelse hos mig, skal velsigne

dig<. — H. sluttede sig nsermest til den herrn-

hutiske Fromhedsretning. Teologiens praktisk-

religiose Side blev derfor i hans Virksomhcd
som teol. Lsrer hans vigtigste Opgave. Dog
er han mere betydelig som Lserer for Menig-
heden end som akademisk Lsrer. Som Pr»-
dikant optraadte ban issr i Uppakra og Fla-

ckarps Menigheder, der 1808 blev hans Pre-
bendepastorat. Hans Prasdikener udmserkede
sig ved stor Hjertellghed, Enkelhed og Klarhed.

I Selskabslivet var han lige til sin hoje Alder-

dom vel set som en livlig og vittig Mand. O. A.

Hylikerne var hos Gnostikerne Betegnelse for

den laveste Klasse af Menneskene, 1 hvilke

Materien (Hyle) havde Overvtegten.

Hulsemann, Johann, luth. Teolog, f. 4. Dec.

1602 i Esens i Ostfriesland, glk i Skole i Nor-
den, Stade og Hannover, tog 1619 til Rostock,

1621 tii Wittenberg for at fortssette sine Stu-

dler. I Wittenberg kom han i Huset hos Prof.

Baldwin; efter dennes Dod gik han til Leipzig,

Leiden og Paris, derfra atter til Leipzig og
til Marburg. 1629 blev han kaldet til Witten-
berg som 4. Professor, tog 1630 Doktorgraden
og giftede sig paa Promotionsdagen med Bald-

wins Enke. S. A. var han Wittenberger-Teo-
logernes Reprassentant i Leipzig, 1645 Leder
af de luth. Teologer ved Samtalen i Thorn.
1646 blev han Prof, i Leipzig og Prest ved St.

Nikolaj, 1657 Superintendent for Leipzig; senere
blev han Domherre i Naumburg og Meissen
og Domprovst i Zeitz. Han dode i Leipzig 13.

Juni 1661. H., der blev en af Calovs mange
SvigerEcedre, var ortodoks Lutheraner som Sviger-

sonnen, men mildere. Han polemiserede mod
Calvinisterne og Calixt, men var en Tidlang
tilbejelig til at gore de reformerte Indrom-
melser paa Nadverherens og Kristologiens Om-
raade. Bl. hans Skrifter maa isaer ntevnes hans
Breoiarium theologies (1641, i udvidet Udg. 1655
og senere), der viser hans store Begavelse i

Retning af Systematik (A. Tholuck, Der Geist

der luth. Theologen Wittenbergs 164 f.).

Hymenseos, en Vranglterer i Lilleasien paa
Apostlen Paulus' Tid. I 1 Tim. 1, 19. 20 neevnes

H. og en Alexander blandt dem, der have lidt

Skibbrud paa Troen ved at trodse Samvittig-

hedens Krav. 2 Tim. 2, 17. 18 viser H. og den
der mevnte Filetos som Forlobere for gnostiske
Vildfarelser. Den almindelige kr. Tro og det
kr. Opstandelseshaab var for dem et lavtlig-

gende og overvundet Standpunkt. >Opstand-
elsen er allerede sket< var disse nye Lsereres

Stikord, idet de (i Lighed med, hvad der senere
kendes fra Ireneeos s og Tertullians Omtale af

Gnostikere) erkherede den at va?re noget blot

aandeligt og saaledes forflygtigede den saedelige

Tugt og Dodens Alvor. Den Straf, Apostelen
ifolge 1 Tim. 1, 20 havde udfort paa H. og Alex-
ander, der vare blevne Spottere af Troen, maa
opfattes som den hojeste Form af Ekskommuni-
kation : baade Udstodelse af Menigheden og Over-
givelse til Tugtelse fra Satans Side (jvfr. 1 Kor.
5, 2. 5 og Analogier fra Ap. G. 5, 1 f. og 13, 11),

for paa denne Maade at fore dem selv til Sand-
bedserkendelse og Omvendelse. L. G.

Hymne (gr. vftvot) kaldte Grsskerne en Lot-
sang til Guders, Halvguders eller beremte Mssnds
Pris, sunget under hejtidelige Ofringer og paa
store Fester, ofte ledsaget med Instrumental-
musik og tildels ogsaa med Dans. Hymner
kaldes i LXX israelitiske Lovsange til Guds
iEre (Ps. 40, 4; 65, 2; Jes. 42. 10; 1 Mak. 4,

33; 2 Mak. 1, 30; 10, 7). Derfra er Navnet i

N. T. overfort paa Kirkepsalmer af lovprisende
eller bekendende Indhold (Ef. 5, 19; Kol. 3, 16).

I K.'s allereldste Tid hentede man vel sine
H.r udelttkkende fra den hi. Skr., forst fra G.
T. og siden — efter Evangeliernes Fremkomst
— ogsaa fra N. T., f. E. Magnificat (Lk. 1, 28
—33), Benedictus (Lk. 1, 68—79), Gloria (Lk.

2, 14), Pacem (Lk. 2, 29—32). Men det maa
antages, at saa aandsfyldt som Menigheden
dengang var, indskrankede den sig neppe tii

blot at synge de fra Skrifterne hentede H.r,

men benyttede under sine gudstjenstlige Sam-
menkomster vistnok ogsaa de Lovsange, som
dens digterlsk begavede Lemmer frembragte
(jvfr. 1 Kor. 14, 26). Et Brudstykke af en
saadan H. er maaske 1 Tim. 3, 16.

I den antiokensk-syr. Kirke sang man I 2.

Aarh. H.r af Bardesanes (se Bar Daisftn I, 216);
men da disse tildels har Mserke efter den
Gnosticisme, hvori ban blev hildet, digtede
Afrem Syrer (d. 373) kirkelige H.r (I, 33) for

derved at fortrange de keetterske. Flere af
disse ere oversatte paa Engelsk af H. Burgess,

1853, og paa Dansk af T. S. Rordam, 1879.

I den gr. Kirke na;vnes som Hymnedigtere
Biskop Hierotheos, Martyren Athenogenes (o.

160), Biskopperne Nepos af Aminos (3. Aarh.),

Methodios af Tyros m. fl. En af de eldste op-
bevarede gr. H.r er af Klemens af Alexandria
(d. o. 220), »Hymne til Frelserenc, som er over-
sat af Grundtvig (Sangv. I, Nr. 122). Ved den
af Konciliet i Laodikaea 372 fattede Bestem-
melse, at Psalmer, forfattede af Privatpersoner,
ikke skulde bruges i Kirken, segte man vel at
ltegge en Dsemper paa H.digtningen og i Orto-
doksiens Interesse at stette Skranker for nyere
H.rs Brag under Gudstjenesten. Men forgteves.

Man vedblev at synge slige Lovsange, navnlig
som Vekselsange, saavel ved Menighedens Sam-
menkomster som 1 private Forsamlinger. —
Fra det 6. Aarh. og udover synes den gr. H.-
digtning endog at have taget et nyt Opsving.
Den hellige Romanos (sidste Halvdel af 6. Aarh.)
digtede H.r til alle Kirkeaarets Fester. Andre
store H.digtere var Patriarken Sergios, Kosmas,
Johannes fra Damaskos m. fl. Af sidstnarvnte

skal >Hor vor Hellig-Aftens Ben< (Grundtvig*
Sangv. I, Nr. 217) vtere digtet Flere af disse

gr. H.r og Kvad ere frit oversatte af Grundtvig
(se Sangv. I, Nr. 123, 150—153, 208, 210—128,
220—227, 331—341).
Endnu storre og varigere Betydning fik Hji

i den vesterlandske Kirke, hvor den i det 4.

Aarh. fandt Indgang issr ved Biskopperne Hi-
larius og Ambrosius. Hilarius (d. 663) blev af
den ariansksindede Kejser Constantius 356 forvist

fra sin Bispestol i Poitiers til Lilleasien, hvor
han opholdt sig et Par Aar. Her laerte han den
gr. H.sang at kende, oversatte eller bearbej-
dede gr. oldkirkelige Lovsange paa Latin (Te
Deum? Gloria in excelsis), og digtede nye(der-
iblandt er Lucis largitor splcndide tillagt ham)
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og skal endog have samlet et Hymnarium
(Liber Hgmnorum). Han staar som Forleber
(or den lat Oldkirkes betydellgste H.digter og
geniale Skaber af den vesterlandske Kirke-
-sang, Biskop Ambroslus (d. 397). Af denne
have vi flere H.r, sungne dels til Herrens, dels

til Martyrers Pris. Strofen i disse bestaar i

Reglen af 4 rimfrie Vers i jambisk Versemaal
med 4 Fodder. Dengang Kejser Valentinian II

befalede Ambroslus at forlade Milano, fordi

han ikke vilde overlade sin Kirke til Arianerne,
•og han med sin Menighed vaagede Nsetterne

igennem i Kirken, >da var det< — fortseller Au-
gustin — >at man begyndte at afsynge H.r
og Psalmer efter den osterlandske Klrkes Vis,

for at Polket i den slappende, sorgfulde Til-

stand, hvori det befandt sig, ikke skulde synke
samracD. Og siden den Tid er denne Skik bi-

beholdt til den Dag i Dag, og allerede have
mange, ja nssten aile dine (Guds) Menigheder
ogsaa paa den evrige Jordens Kreds efterlignet

den<. Om det Indtryk, H.sangen gjorde paa
ham, siger han: >Hvor jeg grad under dine
H.r og Sange, maegtig greben af de Ord, som
din Kirke saa dejligt sang! Ordene strain -

mede ind i mine 0ren, og Sandheden blev gydt
ind i mit Hjerte; fromme Folelser bruste op,

Taarerne randt, og jeg fandt mig vel dervedc

(Confessiones, IX, 7. 6). — Af Ambrosius's
H.r ere enkelte gennem Overs, komne til os:

Yeni redemptor gentium (Den D. Psalmedigtn.
I, 109), Aelerne rex altitsime (Grundtvigs Sang-
vasrk, I, 241X Te lucis ante terminum (Den D.
Psalmedigtn. I, 61). Andre >ambrosianske< H.-

digtere fra de nsermest paafelgende Aarh. ere:

Spanieren Aur. Prudentius, d. 413: Cordenatut
ex parentis, Jam moetta quietee querela (Den
D. Psalmedigtn. I, 141, 228), Irlssnderen Celius
Sedulius, o. 450: A tolls ortus eardine, Hostis

Herodes impie (se Skaar I, 25, 111), Ven. For-

tanatns, d. 609 : Yexilla regis prodeunt (Sangv.

I, 228), Pange lingua gloriosi (Swenska Psalmb.
1819, Nr. 106), af ubekendte Forf. i 5. og 6.

Aarh. : Christi eaterva clamitat (Den D. Psalme-
digtn. I, 58), Lucis creator optime (se Skaar I,

60), Jam lucis orto sidere (se Skaar I, 87), Jesu
nostra redemptio (se Skaar I, 148), O lux beata

trinitas (se Skaar I, 178), Conditor alme side-

rum (se Skaar I, 140).

Ved den Omdannelse af Gudstjenesten, som
Gregor d. store (d. 604), gav Stodet til, blev

H.ns Brag betydelig indskranket, nemlig til

blot at vaere Slutningspsalme, og den blev ikke
lcnger sunget af den hele Menighed, men af

et indovet Kor. En lidt videre Plads blev der
aabnet for den under Gudstjenesten paa Helgen-
dage (hgmni de Sanctis) og ved de for Klostrene

anordnede >Tider<, horae canonicae (hgmni de
tempore). Hymnedigtningen lod sig dog ikke
itandse. Gregor d. store selv digtede flere hym-
niske Smaakvad f. E. Grates nunc omnes (Tho-
missens Psbog, Om Christi Pedsel, Nr. IV, V).

Ham tilhegges ogsaa — skent med Tvivl —
den ved Pavevalg og Kongekroninger, ved Or-
dlnationer og paa Synoder gennem hele Middel-
Jdderen brugte Veni creator Spiritus (Den D.
Psalmedigtn. I, 59, 162). — I den felgende Tid
paavirkedes H.n mer og mer af Folkedigtningen.
Den fremtraadte nu i Reglen med Rim, og
Strofen bestaar meget ofte af 6 trokseiske Vers

med 4 Fedder. Af Digtere, hvis Hymner ere
komne til os, kan naevnes: Theodulf, d. 821,
Gloria laus et honor (Den D. Psalmedigtn. I,

38); Hrabanus Maurus, d. 856, Festum nunc
celebre (se Skaar I, 107, Grundtvigs Sangv. I,

240, 315); Fulbert af Chartres, d. 1029, Chorus
novae Jerusalem (Sangv. I, 233); Adam af St.

Victor, d. 1177, Salve crux arbor (Sangv. I,

230), Mundi renooatio (se Skaar I, 237), Zgma
vetus expurgetur (se Skaar I, 238), Ecce dies

Celebris (se Skaar I, 239), Lux jucunda, lux
insignis (se Skaar I, 344), Qui procedis ab utro-

que (se Skaar I, 348), Jerusalem et Sion filiae

(se Skaar I, 351), Quam dilecta tabernacula (se

Skaar I, 352); Thomas fra Aqnino, d. 1274,
Pange lingua gloriosi corporis mgsterium (se

Skaar I, 354), Lauda, Sion, salvatorem (Land-
stads Sbg. Nr. 309); Joh. Hus, Jesus Christas,

nostra salus (Den D. Psalmedigtn. I, 21). Af
ukendte Digtere i 7. Aarh. have vl: Christe,

qui lux est et dies (Den D. Psalmedigtn. I, X,
143), Urbs beata Jerusalem (Sangv. I, 349),

Fra 11. Aarh.: Vita sanctorum decus angelo-
rum (se Skaar I, 234), fra 14. Aarh.: Surrexit
Christus hodie (Den D. Psalmedigtn. I, 372),

Dies est latitla (se Skaar I, 2), Besonet in lau-
dibus (se Skaar I, 142), Mana prima sabbati

(Sangv. I, 336), Beata nobis gaudia (se Skaar
I, 346), fra 15. Aarh.: Coetos ascendit hodie
(Den D. Psalmedigtn. I, 372).

Ved Ref. blev i de evang. Klrker Hymnen
atter lagt i Menighedens Mund, men nn som
Kirkepsalme i Folkesproget (Literatur, se under
Hymnologi). J. N. S.

Hymnologi er en Gren af den kirkehist. VI-

denskab og har den kirkelige Poesis og Musiks
Historie til Genstand. Den fremstiller Kirke-
psalmens Oprindelse og Udvikling, dens for-

skellige Arter (Hymne, Sekvens, Leise, Kirke-
psalme i Folkesproget osv., historiske, dldak-
tiske, lyriske Psalmer, objektive Trospsalmer,
subjektive Andagtspsalmer og deslige), dens
Oversasttelse og Omarbejdelse samt Indordning
i Gudstjenesten. Den meddeler Oplysning om
Psalmedigteres og Oversaetteres Levnedsleb,
deres kirkelige Standpunkt og Indflydelse paa
Kirkelivet, om Psalmesamlinger (Hymnarium,
Cantionale, Psalmebog) til Brug i Kirken eller

i Hjemmet, deres Tilblivelse, Indhold og Ka-
rakter, Modtagelse og Brug 1 Menighederne
m. v. Ligeledes fremstiller den Kirkesangen
paa dens forskellige Udviklingstrin, Melodlernes
Oprindelse, Arter og jEndringer, deres Harmo-
nisering og Samling 1 Koral- eller Melodibeger.
Endelig giver H. Oplysning om de til Kirke-
musiken benyttede Instrumenter, navnlig Orglet.

Literatur: J. P. Lange, Die kirchliche Hym-
nologie, 1843; C. Palmer, Evangelische Hymno-
logie, 1865; A. J. Rambach, Anthologie christi.

Gesange, 6 Bd. 1817—1833; H. A. Daniel, Thes-
saurus hymnologicus, 1841—1856; F.J. Mone,
Lutein. Hymnen des Mittelalters, 1853—1855;
R. C. Trench, Latin Poetry, 1849; A. Thier-

felder, De Christianorum Psalmis et Hymnls,
1868; W. Christ et M. Paranikas, Anthologia
Graeca Carminum Christianorum 1871; Pitra,

Hymnographie de 1'egllse grecque, 1867 ; Kayser,
Beitrage zur Geschichte u. Erklarung der alten

Kirchenhymnen, 1886; Hoffmann v. Fallers-

leben, Geschichte des Deutschen Klrchenliedes
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bis anf Luther* Zeit, 1832; F. Wolf, Ueber die

Lais, Seqvenzen u. Leiche, 1841; K. Bartsch,

Die lat. Seqvenzen des Mittelalters, 1868; Ph.
Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, 5 Bd.
1864—1877; F. Bfiszler, Auswahl altchristlicher

Lieder, 1858; E. E. Koch, Geschichte des Kir-

chenlieds u. Kirchengesangs, 3. Aufl., 8 Bd.
1866—1877; A. F. W. Fischer, Kirchenlieder-

lexicon, 2 Bd. 1878; J. Miller, Our Hymns,
their Authors and Origin, 1866; J. Gadsby,
Memoirs of the principal Hymn-writers, 1861;
J. Julian, Dictionary of Hymnology 1890; C.

J. Brandt og L. Helveg, Den Danske Psalme-
digtnlng, 2 Bd. 1846—47; A. G. Budelbach,
Om Psalme-Literaturen, 1856; Fr. Nielsen, Bi-

drag til den ev.-kr. Psalmebogs Historie, 1895;
J. N. Skaar, Norsk Salmehistorie, 2 Bd. 1879
—80; J. W. Beckman, Forsdk till Swensk
Psalmhistoria, 1845 f. Se desuden under Kirke-

muslk, Kirkesang, Orgel m. v. J. N. S.

Hyperins, Andreas, egentl. Gerhard, flk

Navnet H. efter Byen Ypern, hvor han blev
fedt 16. MaJ 1511. 1528 kom han til Paris,

hvor han erhvervede Magistergraden, og efter

et Ophold i Ypern vendte han tilbage til Paris

for at studere Teologi og kanonisk Ret. Ved
Samliv med den beremte Skolemand Joh. Sturm,
der da var 1 Paris, kom han under evang. Paa-
virkning, og efter forskellige Rejser i Frankrig,

Italien, Tyskland (Wittenberg) og England blev
han 1542 Prof, i Marburg. H., der paa en
Gang var Humanist og Teolog, holdt Forehes-
ninger baade over Teologi og Filosofi og ud-
foldede en stor Forfattervirksomhed, is»r paa
det teol. Omraade. Man kaldte ham >Hessens
Melanchthon<, og navnlig som Lterer i praktisk
Teologi har han virket overordentlig meget.
Han dode 1. Febr. 1564. Hans Homiletik og
Kateketik er (Berlin 1901) udg. paa Tysk af

E. C. Achelis og E. Sachsse (K. F. Muller, A.

H., 1895; M. Schian, Die Homiletik des A. H.

i >Zeltschr. f. prakt. Theol.< 1896; om nans
Betydn. for Hessens Kirkehistorie se H. Heppe,
Kirchengesch. beider Hessen 1876, I, 285 f.).

Hypnotisme er nu den almindelige Betegn-
else for en Rtekke Ftenomener, som i Tidernes
Lob ogsaa har haft andre Navne, saasom dy-
risk Magnetisme eller den kunstigt fremkaldte
Somnambulisme (i Modsstning til den natur-
lige Somnambulisme, >Gaaen i Sevne<); ogsaa
Clairvoyance og Telepati ere Ftenomener, som
horer her hen. Kernen i II., saaledes som den
nu opfattes indenfor Ltegevidenskahen, er det,

som kaldes Suggestion, Indskydelse, hvorved
forstaas Frembringelsen af en Forandring i et

Menneskes Nervesystem eller i de Funktioner,
der afhsenge af Nervesystemet, som kommer
i Stand derved, at et andet Menneske bibringer
ham den Overbevisning, at hin Forandring vil

indtrsede eller er indtraadt (Forel). Og man
kan da forklare H. som Indbegrebet af de Fte-

nomener, der staa i Forbindelse med den be-
vidste eller ubevidsteSuggestion(H.Schmidkunz,
Psychologie der Suggestion, Stuttg. 1892). Man vil

saaledes ikke nodvend igt krteve Tilstedevserelsen

af en Savn eller Sevntilstand for at tale om
H., idet man ogsaa kan fremkalde Suggestion
i vaagen Tilstand. I Almindelighed vil dog de
fleste med Begrebet H. forbinde Forestillingen

om en Art Sovn, som fremkaldes kunstigt ved

bestemte Fremgangsmaader, som Stirren paa
en blank Genstand, Strygninger med Htenderne
ned over Hovedet og Legemet paa den Person,

som onskes hypnotiseret, eller blot ved bestemt
Tiltale. Hver af disse Metoder har sin bestemte
Plads i H.'ns Historie (se P. D. Koch, NogleTnek
af den dyriske Magnetismes Hist, Kbhvn 1889).

Strygningerne tilhore den Mesmerske Periode
(Fr. Anton Mesmer, 1734—1815). Fikseringen
af en blank Genstand anvendtes af den engelske
Lsege James Braid, som begyndte sine Under-
sogelser i 1841 og var den torste, der under-
kastede disse Ftenomener en virkelig viden-

skabelig Undersegelse. Ham skyldes ogsaa Be-

njevnelsen H. Endelig Tiltalen, den egentlige

Suggestion, baade dens praktiske Anvendelse
og Paavisningen af dens Betydning skyldes den
saakaldte Nancy-Skole med Lsegerne Liebault

og Bernheim i Spidsen. Allerede fra Historiens
icldste Tider har disse Ffenomener vaeret kendte,

baade i vEgypten, Grtekenland og Rom. Der
er ingen Tvivl om, at Prsestinderne i Delfl have
vteret (bragte?) 1 en Art somnambul Tilstand.

Det samme skal have fundet Sted i Serapis-

Templet i Memfis. I Beg. af det 19. Aarh.

studeredes H.n ret ivrigt rundt om i Europa,
ogsaa i Danmark, men egentlig almindelig an-

erkendt Borgerret i Videnskaben flk den font
ved den beremte Pariserhege I. M. Charcots og
bans Eleven Undersogelser i Slutn. af Halv-

fjerdserne.

Siden da har en talrig Skare af Forskere
fra alle Verdens Egne med stor Iver studeret

H.n, og en uhyre Literatur er fremvokset om
dette Emne. Det vil med den foran givne De-

finition paa H. forstaas, at man har stillet

ganske sserlige Forventninger til den med Hen-
syn til Opklaring af Forholdet mellem Sjsel og

Legeme. Noget er der vel naaet i denne Ret-

ning, idet man har faaet et ganske andet Blik

for den uhyre Rolle, som sjeelelige lndtryk og
Funktioner spille ogsaa for de rent fysiske Livs-

ytringer. Men nogen dybere Indsigt er der

forelobig ikke vundet, og det synes ligeledes,

som den Begejstring, H.n en Tid vakte i Laege-

kunstens Tjeneste, for en vcesentlig Del har

tabt sig. Det er naturligvis et Overgreb, naar

enkelte (Forel) have anset sig for berettigede til

at slutte ud fra de hypnotiske Faenomener, at

Mennesket ikke har nogen fri Vilje. Men selv

meget mere moderate og aedruelige Forseg paa

at tage H. til Indtaegt for en bestemt filos.

Livsanskuelse, som herhjemme Alfr. Lehmanns
(Hypnosen osv., Kbhvn 1890), kunne ikke siges

at were lykkedes (se Bibliotek for Larger 7. R.,

1. Bd. 1890, 578).

Fra kirkelig Side, baade hos Lterd og Leg,
bar H.n ofte vteret betragtet med en vis Frygt

og Uhygge, ligefra 1847, da Vatikanet fordemte
H. som >en Anvendelse af rent fysiske Prin-

ciper og Midler paa Ting eller Virkninger, som
i Virkeligheden ere overnaturlige, for at for-

klare dem fysisk< (Binet et Fere\ Le Magne-
tisme animal, Paris 1887, S. 38), og indtil vore

Dage. Roraerk. har maaske nogen virkelig Grund
til at fole sig brostholden. Thi det kan nseppe

nsegtes, at en hel Del af dens Undere og Helgen-

inder have mistet noget af deres Glorie og fundet

en naturlig Forklaring ved Hjtelp af H.n og de

Undersegelser. som ere foretagne i neje Tilslut-
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ning til Stadiet af den. For den evang. K. er

der ingen Anledning til at udtale noget Ana-
tema over H.n. Vel har det nemlig ikke manglet
paa Forsog paa at forklare de bibelske Undere,
endog de 600's Syn af den opstandne Heme
(1 Kor. 15, 7), ved Hjaelp af H., ferst og frem-
mest naturligvis Herrens og hans Disciples Hel-
bredelser. Men det er i Virkeligheden ret let

at vise, at den Forklaring ikke slaar til. Naar
man gennemgaar de enkelte Undere, er der en
Maengde — rent bortset fra Opvtekkelsen af

de dade — hvor en hypnotisk Paavirkning er

udelukket, idet Herren slet ikke kom 1 direkte

Forhold til de syge, eller hvor Sygdommen var

af en saadan Natur, at den ikke vilde kunne
helbredes ad denne Vej (se ogsaa Engelskjen,

Under eller Natur?, Kra. 1889). Saadanne For-

klaringsforseg staa derfor for deres Ophavs-
mands Regning og kunne ikke med nogen Ret
ltegges H.n til Last Og paa den anden Side kan
denne yde Vejledning tii Forstaaelsen af ad-

skillige Faenomener i Historien og det daglige

Liv, hvor en hensigtsmsessig Paavirkning (Sugge-

stion) bringes til Veje ved psykiske eller fysiske

Midler af forskellig Natur, og hvor der derfor

fremkommer Resultater— ikke sjselden af be-

tydelig Raekkevide — , som aandelig set have
liden Vterdi. P. D. K.
Hypostase, se Treenighed.
Hypsistariere kaldtes en kappadokisk Sekt

i 4. Aarh., til hvilken Gregor fra Nazianz's (S.

260) Fader en Tidlang harte. Hypslstarian-

ismen var en Blanding af Hedenskab og Jede-
dom. H.ne acrede Ilden og Lyset, helligholdt

Sabbaten og overholdt nogle af G. T.'s Spise-

love; de kaldtes H., fordi de kun vilde tiibede

den almaegtige, hojeste Gud (&fi>( vipmrof). Sekten
synes ikke at have haft nogen lang Levetid og
ikke at vsere naaet ud over Kappadokien. Men
ved Siden af de egentlige H. var der mange
andre, som havde vendt sig fra Hedenskabet
og foretrak en halvt jedisk Monoteisme for

Kristendommen

.

Hyrdcbog (Pagtor), Hermas's, se Hennas
(S. 410).

Hyrdebreve (littera pattorales) kalder man
de Rundskrivelser, som en Biskop enten til

bestemte Tider (t. E. ved Fasten, Fasteman-
dater) eller ved sasrlige Lejligheder sender sit

Stifts Praesteskab.

Hyrdestav, se Krumstav.
Hyrkan (Hyrkanos). Dette Navns Forekomst

blandt Jederne i Palaestina forklares ved, at

en Del jod. Fanger o. 340 f. Kr. af Perser-

kongen, Artaxerxes Ochos, bleve forte til Hyr-
kanien ved det kaspiske Hav ; derfra stammende
Joder flk da Tilnavnet H., som ogsaa gik over
til andre.

1 2 Mak. 3, 11 neevnes en H. paa Selevkos
IVs Tid (187—175 f. Kr.). Efter hans Rigdom
og Magt at damme er det den H. af prastelig

Slaegt, der af Josefos omtales som San af Skatte-

forpagteren Josef, Tobias's Son. H. og hans
Bredre, hvis Strid en Tidlang delte Folket i

2 Partier, kaldtes i Almindelighed >Tobias-
sennerne< efter Bedstefaderen. Tilsidst fortrak
H. til Landet 0. for Jordan, hvor han nordlig
for Hesbon byggede sig en staerk og pragtfuld
Borg (ved Ruinerne Arak-el-emir).

Af andre H. i den jed. Historie ere saerlig

2 af Hasmonaeerne af Betydning: Johannes
Hyrkan I og Hyrkan 11.

Johannes Hyrkan I var Makkabaeeren
Simons San og Efterfelger som Jadernes Yp-
persteprest og Fyrste (135—105 f. Kr.). I sin

Faders Regeringstid (fra 143) havde han vaeret

Kommandant i Geser (1 Mak. 13, 54) og ud-
maerket sig ved Sejren over den syr. Haer under
Kendebaeos (1 Mak. 16, 1 f.> Efter at have for-

drevet sin Fader Simons Morder, sin Svoger
Ptolemaeos, maatte H. straks i sit farste Aar
optage Kampen med den kraftige Syrerkonge,
Antiokos VII Sidetes, der indesluttede ham i

Jerusalem, hvor han kom i stor Forlegenhed.
Ved Romernes Pression maatte Antiokos dog
tilstaa H. en taalelig Fred uden Landafstaaelse,

og efter Antiokos's Dad 128 paa et Tog mod
Partherne var Judaea atter fuldstsndig naf-

hnngigt af Syrerne. Saaledes kunde H. i de
naermest felgende Aar paa kraftigste Maade
fortsaette Jonatans og Simons Erobringer. Bl. a.

indtog ban Sikem og edelagde Samaritanernes
Tempel paa Garizim. Derefter tvang han Edo-
miterne i det sydlige af Juda til Underkastelse
og Antageise af den jed. Lov. I sine sidste

Regeringsaar erobrede han endelig ogsaa Sa-

maria, der jtevnedes med Jorden. Ved alt dette

naaede den jed. Stat under H. en Magt og
Glans, der mindede om gamle Tider og ikke
havde vaeret overgaaet siden Israels Riges Under-
gang. Men, hvor laenge dette skulde vare, var
i Virkeligheden afhaengigt af Romernes Planer,

der allerede havde omspundet baade Syrien og
Judaea. Indad til fuldbyrdedes under H. det
Brud mellem Farisaeerne og Makkabaeerne, der
maatte indtraede efter Opnaaelsen af deres faelles

Formaal: den jed. Religions Bevarelse. Fari-

saeerne enskede ikke Ypperstepraestedommet
forenet med et politisk Dynasti, som Makka-
baeerne nu havde udvikiet sig til at vaere. Det
skete Omsving forte til et ydre Brud, hvor-
efter H. segte sin Stette hos den saddukaeiske
Praesteadel.

Johannes Hyrkans Sennesen var Hyrkan II,

San af Alexander Jannai og Dronning Alex-

andra. Han var i Modsastning til sin Bedste-
fader en svag og uvirksom Karakter. Da Alex-

andra var dad (69 f. Kr.), maatte H. efter en
kort Kamp overlade sin yngre Broder, Aristo-

bulos, baade Yppersteprasstedommet og Konge-
magten. Tilskyndet af Idumaeeren Antipater,

for hvis ^Ergerrighed H. var et passende Red-
skab, segte H. ved Krig at vinde sine Rettig-

heder tilbage og var saaledes i Aar 63 med til

at indkalde Romerne, hvorved vel Aristobulos

fjernedes, men ogsaa Judaeas Selvstaendighed

gik tabt. Mere af Navn end af Gavn besad H.

nu i en Aarraekke under vekslende Skaebner
Magten (63—40). Romerne gave H. Ypperste-

praestevaerdigheden tilbage og tillige den poli-

tiske Regering, dog underordnet den rom. Stat-

holder i Syrien; men allerede 57 indskrasu-

kedes han af Gabinius til de praestelige Funk-
tioner. I den rom. Borgerkrig stillede H. og
hans Ven Antipater sig paa Casars Side efter

dennes Sejr ved Farsalos (48). Til Len blev

H. atter indsat i sin politiske Stilling som Ja-

dernes Etnark (47). I Virkeligheden raadede
Antipater, der gjorde sine Senner Fasael og

I Herodes til Statholdere i Jerusalem og i Gali-
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lata. Da disse 2 i Aaret 41 af Antonius ud-
naevntes til Tetrarker over det jod. Land, var
H. dermed atter frl for Regeringens Byrde.

Da Partherne nteste Aar (40) indtog Jerusalem,
bortforte de H. efter ved Afsksering af hans
0ren at have gjort ham uskikket til fremtidig

at vaere Ypperstepraest. Fra dette Fangenskab
vendte ban efter nogle Aars Forleb tilbage til

Jerusalem, hvor han i sin heje Alder i Aaret
30 omsider blev uskyldlg henrettet af den altid

mistenksomme Herodes. Dennes Yndlingshu-
stru Marlamme var H.s Datterdatter. L. G.

Haberlin, Johannes, Missionaer, enSkomager-
sen fra Tuttiingen, f. 1808, blev 18 Aar gl.

ved at hare en Pinsepnediken tilskyndet til at

gaa ud som Missionaer. Efter et Saarigt Op-
hold i Basel gik han til Islington i England
for at studere Sanskrit og eng. Teologi. Derpaa
rejste han til Indien, hvor han navnlig virkede

i Egnen om Kalkutta. 1837 maatte han paa
Grund af sit svaekkede Helbred vende tilbage

til Europa, men 1839 gik han atter til Kal-

kutta som Agent for det britt. Bibelselskab og
besergede en ny Udg. af det hindustanske N. T.

1844 tog han igen fat paa Missionsgerningen,

men allerede 1849 dode han. Han har udgivet

en Sanskrit-Antologi (Kalkutta 1847).

Handel, Georg Friederich, tysk Komponist,
f. 23. Febr. 1685 i Halle, d. 14. April 1759 i

London. Som Barn robede han en fremtrad-
ende Musikbegavcl.se, men efter Faderens 0nske
forsegte han at gaa den akademiske Vej og
studerede et Aars Tid Jura i Halle. Snart vandt
dog Musikeren i ham Overtaget, og han begav
sig 1703 til Hamburg, som dengang med sin

Opera og sit rige Musikliv dannede et af Midt-
punkterne for den nationale tyske Musik. Her
opholdt han sig Here Aar, flk 4 Operaer op-

fort. Derefter drog han til Italien (1707—1710),
hvor hans ualmindelige Evner skafTede ham
frem overalt, hos Paven i Rom, som ved Hoffet

i Firenze, i Napoli og i Venezia. Et stort Navn
erhvervede han sig fornemmelig som Opera-
komponist under frugtbringende Indflydelse fra

de store italienske Tonemestre. 1710 blev han
«ngageret som Kapelmester hos Kurfyrsten af
Hannover, den senere Konge af England, og
kom paa denne Vis til London. Her virkede
H. Resten af sit lange Liv, betragtes derfor af

EngUenderne naermest som eng. Komponist,
med en vis Ret, fordl hans Musik ikke mangier
indre Tilknytningspunkter til hans andet Fredre-

land. I London splllede han en stor Rolle,

baade ved Hoffet og i den fornemme Verden,
fejret som Komponist af en stor Raekke Operaer,
Instrumentalmusik og Kirkemusik, Anthems,
Te deum, enkelte mlndre Oratorier etc. Senere
(1720—37) gav han sig til selv at vaere Opera

-

direktor, oplevede dog kun en Raekke Traengsels-

aar, der endte med hans finansielle Odelaeg-

gelse. Efter Teater-Derouten vandt han iraid-

lertid et nyt og vigtigt Felt for sin Virksomhed
i Egenskab af Oratorie-Komponist. Som saadan
flk han sin egentlige historiske Mission. Fra
Tidsrummet 1738— 51 stammer Rsekken af de
store, monumentale Vaerker med > Israel i ^Egyp-
ten< og >Messiasc i Spidsen, som har givet H.
Plads blandt de sterste i Musikens Historic
Stoffet er hyppigst hentet fra det G. T„ Be-
handlingen er i episk-dramat. Form med saerlig

Fremhaeven af Koret. I deres sjaeldne Forbind-
else af kunstnerisk Dybde og Fasthed med
folkelig Klarhed og Glans staa disse H.s Vaerker
endnu som uopnaaede Forbilleder for hele
Oratorie-Stilen. Paa sine gamle Dage blev H.
angrebet af en Ojensygdom, der tilsidst gjorde
ham blind. Han llgger begravet i Westminster
Abbediet i London. A. 11.

Hanninen, Elias, flnsk Kommunist, f. 1771 i

Kangasniemi 1 Savolaks af en Slaegt, som var
bekendt for Selviskhed og Egensind ; var i Be-
gyndelsen Kebmand paa Landet, men blev o.

1800 greben af religlost Svaermeri og foregav
at vaere Guds overordentlige Sendebud. Han
laerte bl. a., at kun Samvittighedens Lor og
den kr. Kaerlighed var bindende for Menneskets
Handlinger; den verdslige Ovrighed anerkendte
han ikke, Vielse behavedes ikke, og de jordiske
Ejendele skulde vaere faelles. Disse Laerdomme
forkyndte han, indtil han 1805 af Retten blev
erklteret for sindssyg; 1808 blev han tiltalt

for Mordbrand. Siden forte ban et omflak-
kende Liv indtil sin Dod 1851. A. N.
Haerem, Peter, Indremissionaer og Pnest, blev

fedt i Stavanger 29. Aug. 1840. Tidlig religlost

vakt begyndte han allerede som Student en frl

Indremissionsvirksomhed og blev 1864 ansat
som Sekretaer i Komiteen for Israelsmissionen
samt overtog sammen med Stiftsprovst Jensen
Redaktionen af >Missionsblad for Israel*. Efter
at have tagetteol. Embedseksamen 1865, traadte
han 1866 i Indremissionens Tjeneste og deltog

s. A. i Oprettelsen af >Lutherstiftelsen«, hvls

Sekretaer han blev 1870. I 1867 stiftede han
Kristiania Ynglingeforening og i 1871 Studenter-
hjemmet, hvor han tillige blev Husfader. Ved
Siden heraf var han utraettelig virksom for

alskens kr. Formaal. I disses Interesse fore-

tog han gentagende Rejser baade hjemme og
i Udlandet og vandt overalt ved sin aabne,
tillidvaekkende Personlighed Venner for sig selv

og Sympati for sin Sag. I 1878 udnaevntes han
til Spr. til Gjerdrum, men tiltraadte ikke dette
Embede, da han dode den 22. Marts s. A. For-
uden >Maanedsblad for Israel* redigerede han
fra 1868 Lutherstiftelsens Blad >Maanedstidende
for den indre Mission* samt var fra 1869 Med-
redakter af > Ftedrelandet «. — Ved sit korte,

men virksomme Liv har H. sikret sig en frem-
trtedende Plads i den norske Indremissions Hi-
storic (M. I. Faerden, P. H.s Liv og Virksom-
hed, Kra. 1878). A. B.

Haring, Theodor, tysk Teolog, f. i Stuttgart
22. April 1848, studerede i Tubingen og Berlin,

blev 1873 Repetent ved det teol. Seminarium
i Tubingen, 1876 Diakonus i Calw, 1881 Pnest
i Stuttgart, 1886 teol. Prof, i Zurich, 1889 i

Gottingen; nu (1902) er han Prof, i Tubingen.
1880 begyndte han Udgivelsen af >Theol. Stim-
men ans Wurttemberg*. Bl. hans Skrifter maa
isaer maerkes: >Zur Vers6hnungslehre, eine
dogmat. Untersuchung* (G6tt. 1893).

Harkapaa (Herchepaus), Ericui Matthsei,
Biskop 1 Viborg i Finland 1568—78. F. i Pern*
i Harkapaa By, indskrevet ved Univers. i Ro-
stock 1547, i Wittenberg 1550, Mag. ssteds 1551.

vendte s. A. tilbage til Fasdrelandet, forsynet

med Anbefalingsbrev fra Melanchthon til Gnstaf
Vasa. Blev 1551 Laerer i Abo Skole, hvor han
var Rektor 1555—59 og 1562. Aar 1566 havde
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ban begyndt at undervise sine Disciple i det

gr. Sprog, som derved for forste Gang blev

indfort som Undervisningsfag i den flnske Skole.

H. blev imidlertid anklaget for dette nye Paa-

fbnd i Undervisningen og afsat fra sit Embede
1568. Men s. A. blev han udnsevnt til Blskop
i Viborg, hvllken Bispestol havde staaet ledlg

lige siden Canutus Johannes's Ded 1564. Som
Biskop flk han 3 vidtleftige Godser i Forlening,

og 1577 befaledes det ham at dele de vidt-

strakte Menigheder i Nyslotts Len. Han dede
1578, hvorefter Viborg Stift lige til 1618, havde
felles Overstyrelse med Abo Stift. A.- N.
Barter, Franz Heinrich, Grundlsgger af

Diakonissestiftelsen i Strassburg, f. 1. Aug. 1797
i Strassburg, blev tidlig kristeligt vakt og var
ferst Pnest i Ittenheim, senere ved den >nye
Kirke< i Strassburg. Han dede 5. Aug. 1873.

Som Pnest i Strassburg holdt han Meder med
sine Ronflrmandinder; disse forte til Indretning
af en Sygeplejeforening, af hvilken Diakonisse-
stiftelsen efter Kaiserswerths Forbillede ud-
viklede sig. H. styrede med stor Dygtighed
sin Stiftelse under saare vanskelige Forhold, i

en Provins med 2 Sprog og med en sterk rom.-
kat. fiefolkning. I Industristaden Muhlhouse
indrettede han en Menighedspleje, der lsenge

var det eneste Forbillede for Menighedsplejer.

Havernick, Heinrich Andreas Christoph,
tysk Teolog, f. 29. Dec. 1811 i Kroplin i Meck-
lenburg, studerede i Leipzig og Halle. Det var
nans Kollegiehefter, der afgav Grundlaget for

>Evang. Kirchenzeitungs< Angreb paa Weg-
scheider og Gesenius (se Art. Hengstenberg, S.

395). Senere kom H. til Berlin og blev en
fuldtro Discipel af Hengstenberg. 1832 blev

han af det >evang. Selskab< kaldet til den nys
oprettede ecole de thiologie i Geneve. Der ud-
gav han, i Forening med W. Steiger, Milanges
de thiol reformie (1833—34). 1834 habiliterede

han sig 1 Rostock, og blev 1837 extraord. Prof,

og Pnest ved Klosterkirken. 1841 blev han
Prof. ord. i Kdnigsberg. Han dede i Juli 1845
i Neustrelitz. Bl. bans Skrifter maa, foruden
Kommentarer til Daniel og H esekiel, ister maerkes
bans >Handb. der hist.-krit. Einleitung ins A.
T.t (1836—39; 2. Aufl. ved Keil 1849—54) og
bans Forehesninger over G. T.'s Teologi, som
Hahn udgav (1848 ; 2. Udg. ved Schulz 1863).

Hock, Johannes, se Apinus.
Heffding, Harald, dansk Filosof, er fedt i

Kbhvn 1843. Som Student og teol. Kandidat
(1865) optoges han stserkt af Problemet om Tro
og Viden, saaledes som det var fremsat af S.

Kierkegaard og videre belyst af R. Nielsen; i

den literare Strid om dette Emne deltog han
paa R. Nielsens Side med sit forste Skrift:

'Teologi og Filosofic (1866). Under en Rejse
til Paris 1868—69 ftestnedes imidlertid andre
Indtryk hos ham ; det var Positivismens Livs-

syn, som gennem Comtes, Spencers og Stuart
Mills Tanker faengslede ham. En Rsekke hi-

storiske Skrifter fra de felgende Aar brerer

Vidnesbyrd om den Iver, hvormed han nu for-

dybede sig i historiske Studier af Filosoflen.

Efter nans Doktordisputats om »Den antike

Opfattelse af Menneskets VUjec (forsvaret 1870)
fnlgte » Filosoflen iTyskland efter Hegel* (1872)
og >Den engelske Filosofi i vor Tid< (1874),
to grundige og instruktive Fremstillinger. Ferst

i Skriftet: »Om Grundlaget for den humane
Etikc (1876) giver han et bestemt formuleret

Udtryk for sin nye Livsbetragtning. Han htevder,

at Etiken, som for ham kommer til at staa i

Forgrunden, maa vtere en Erfaringsvidenskab,

bygget paa Psykologi og Historic Den maa
gaa ud fra Iagttagelse af den givne Handlen
og derfra slutte til almindelige Love. Hvorledes
denne Lovmtessighed skal vsere, besvarer han
ved at henvise til det etiske Fremskridt, som
Menneskeslsgtens Historie skal frembyde. Han
finder her den fremskridende Virkeliggerelse

af Humanitetens Rige. Det er denne Grund-
betragtning, som H. siden til forskellige Sider

har sogt at begrunde. Ferst gennem »Psyko-
logien i Omrids< (1882, senere i flere Udgaver
ligesom i Overs.er) et Hovedv«rk i H.'s Pro-
duktion. Et stort Erfaringsmateriale er her
Iagt til Rette med sympatetisk Forstaaelse af

de forskellige Grundopfattelser. Dette Veerk har
sserlig begrundet Forf.s Beremmelse i Udlandet
og givet ham Anseelse i Europa som en af de
forste Forskere paa dette Omraade. I 1887

kom Etiken. Den paapeger, hvorledes der i

Manneskelivet rarer sig sympatetiske Instlnkter,

og faststiller her ud fra almlndelig Velfaerd

som det hejeste Formaal for al menneskellg

Handlen, og dermed tillige som den Maalestok,

hvorefter alle etiske Bestemmelser skal be-

demmes. Al Etik bliver praktisk Idealisme.

Men det gtelder om at finde de Idealer, som
har deres faste Tilknytning i den givne Til-

vserelse. Den etiske Stneben maa gaa op 1

Kampen for Kulturens Fremskridt. Rigtigheden

af denne Redegerelse seger H. endvidere at

godtgere fra historisk Side i »Den nyere Filo-

sofis Historic" (1894—95). Hvad der scerlig ud-

nuerker dette Vserk, er den omfattende Maade,
hvorpaa Filosofiens Udvikling fremstilles. Forf.

indskranker sig ikke til at fremstiile de rent

fllosofiske Teorier, men viser, hvorledes vi her
staa overfor en samlet Udvikling, der stnekker
sig udover de andre Aandsvidenskabers og Natur-
videnskabens Omraader. Endelig bar H. be-

handlet de hejeste Principspergsmaal i sin Reli-

gionsfllosofi (1901). Den er baaret af Troen paa,

at den videnskabelige Forklaring og den ideelle

Vurdering ikke staar i nogen Modsstning til

hinanden. Hvad Menneskesleegten har segt og

anet i de positive Religioner, skal kunne be-

vares for den gennem en Tro paa Tilvnrelsens

uendelige Udvikling. Al aandelig Vserdi tabes

ikke, men hsevder sig paany gennem alle For-

andringer under stadig nye Former: det er

Grundforudstetningen, som b»rer det hele op-

timistiske Grundsyn, som her er fremlagt. Ved
Siden af de naevnte Hovedvaerker har H. skrevet

mangfoldige mindre Skrifter: >PsykoIogiske

Undersegelserc, (1889); > Etiske Undersegelsert,

(1891);Spinoza(1877); Darwin(1889); >Kontinui-

teten i Hants fllosofiske Udviklingsgangt, (1893);

>Seren Kierkegaard som Fllosofc, (1892); Rous-
seau, (1896) og .Mindre Arbejder< (1897). 1 1880

blev H. udnavnt til Docent ved Universltetet,

i 1883 til Prof, i Filosofi. F. C. K.

HSfllng, Johann Wilhelm Friedrich, tysk

Teolog, f. 1802 i Landsbyen Drossenfeld mellem
Kulmbach og Baireuth, studerede 1 Erlangen.

1823 blev han Pnest i Wurzburg, 1827 i Nurn-
berg, 1833 Prof, i Erlangen og Efor for de
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baierske teol. Studenter der. 1852 blev han
kaldet til MOnchen som Medlem af det da op-

rettede Overkonststorium, men allerede 5. April

1853 dede han. H. har I Here Universitets-

programmer behandlet de seldre Kirkefnedres

Lsre om Ofret (samlet Udgave 1853); hans
Hovedvrerk er det store Skrift : >Das Sakrament
der Taufe< (I— II, 1846—48); men det af hans
Skrifter, der har vundet sterst Udbredelse, er

hans >Grundsatze evang.-luth. Kirchenverfas-

sung< (1850; 3. Aufl. 1852). Efter hans Ded
udkom >Liturg. Urkundenbuch, enthaltend die

Akte der Kommunion, der Ordination und In-

troduktion und der Trauung< (1854).

Hogstrom, Pehr, sv. Priest og Missionaer i

Lappmarken. F. 1714 i Medelpad, Mag. i Up-
sala 1740, presteviet 1741 og samtidig kaldet

til Missionier i Lappmarken af den 1739 op-
rettede kgl. Direktion for det lappiske Kirke-
vtesen; virkede som saadan i 0demarkerne
omkring Kajtum-Elven og blev 1742 Spr. i den
der af ham selv nydannede Menighed Gellivare.

H. flk 1745 Tilsyn med alle Menigheder og
Skoler i Tome Lappmark og foretog i den An-
ledning aarlige vidtstrakte Visitatsrejser. Blev
1749 Spr. i Skelleftea og 1772 Dr. theol. D. 1784.

Ikke blot ved sin Prtedikantvirksomhed og i

det hele ved sin praktiske Prsestegerning, men
ogsaa ved sine Skrifter, har H. i hoj Grad
fremmet den lappiske Mission og Interessen

for den. I den Henseende maa neevnes hans
iSporgsmaalsbogc a: en paa Lappisk skreven
Forklaring til Luthers lllle Katekismus, et for-

trteffeligt kateketisk Arbejde, som udkom paa
Tryk 1748. Han har ogsaa skrevet 20 Psalmer
i den af Fjellstrom (S. 64) udgivne Psalmebog.
Kundskaben om og Interessen for Lapperne
og Evangeliseringsarbejdet blandt dem har H.
fremmet ved sin >Beskrifning Sfver Lappmar-
ken*, som udkom 1747 og blev oversat paa
Tysk, Dansk og Fransk. H. havde ogsaa filos.

Begavelse, som han ister lagde for Dagen ved
sit 1741 udgivne Skrift »F8rnuftige tanker om
Gud<, som endog blev lagt til Grund for Fore-
Itesninger ved Abo Akademi. Dette Skrift gen-
giver hovedsagelig Leibnitz's og Wolfs Tanker.
Om det mangesidige i H.'s Begavelse vidner
fremdeles hans praktiske Dygtighed, som isa?r

traadte frem i den Omsorg, han under sin Virk-
somhed i Skelleftea viste de fattige. Han segte

saaledes at skafTe de arbejdslose noget at be-

stille, og aabnede sin egen Prtestegaard for

arbejdslose. Han nserede ogsaa Interesse for

naturvidenskabelige og landekonomiske Spargs-
maal, hvorom han har skrevet Here Afhand-
linger, ligesom han ogsaa i Praksis segte at

gore Nytte ogsaa paa dette Omraade f. E. ved
at indfere forskellige Trsearter i Egnen ved
Skelleftea. Allerede 1749 blev han Medlem af
Vetenskapsakademien. Deltog ogsaa i det polit.

Liv, idet han flere Gange gav Mode paa Bigs-

dagen. Om hans Talegaver og hans code Stil

vidne 3 Bind trykte Taler (Samuel Odmann,
Aminnelsetal Sfver Pehr H., i Vetenskapsaka-
demien 24. Aug. 1785). Hj. D.

Hoijer, Benjamin Karl Henrik, sv. Univer-
sitetslsrer og Filosof, fadtes i Dalarne 1. Juni
1767. Fra sit 11. til sit 16. Aar gik han paa
Gymnasiet i Westerns, hvor han fandt en Vel-
ynder i den som Digter og literser Forfatter

bekendte Olof Bergklint, men ikke var afholdt

af de andre Lserere trods eller paa Grand af
sin Karakters Fasthed og sine store Anheg.
Dog blev han udmterket anbefalet ved Afgangen
til Upsala 1783. Her studerede han den gr.

og rom. Literatur, Historie og den nyere Tids
iEstetik, men isser Filosofi, hvorover Bo£thius
holdt Forelsesninger 1 Upsala. Dennes Frem-
stilling af Kant fiengslede ham, og H. har altid,

ogsaa efter at han i Hovedsagen blev Schellingi-

aner, anset Kant for den storste af alle Filo-

sofer. H.'s ferste Afhandling : Quid artibus ele-

gantioribus mores debeant, er betegnende for

hans Betning og bevirkede, at han blev ansat
som Docent under BoSthius. Imidlertid blev
han indskrevet i Kancellikollegiet i Stockholm
og var de> fra 90erne ivrig sysselsat med Silfver-

stolpes >Journal for svensk literature. 1799
blev han enstemmig foreslaaet til Prof, i Filos.

efter Christernin, men blev forbigaaet paa Grand:
afBegeringens Skrtek for frisindede Mend. Hans
Afhandling ved denne Lejlighed bed: >Om den
fllosofiska constructionen*. Ogsaa til Abo segte

han forgarves og blev ferst efter Statsomvaslt-

ningen i 1809 befordret til Prof, i teoretisk

Filos. i Upsala. Han dode imidlertid allerede

13. Juni 1812. For sin Befordring til Prof,

havde han foretaget Bejser baade til Frankrig
og Tyskland. At han med Urette blev mis-
benkt for Overvurdering af den fr. Bevolution
og Undervurdering af det konstitutionelle Konge-
demme, viser hans Artikler i »Literaturtidnin-

gen« og hans interessante >0fversikt af skrifter

hdrande til Fr. Bevolut.'s historia*. I Tysk-
land kom han i intim Forbindelse med Beln-

hold, Fichte, Schelling m. fl. Det ene med det

andet bidrog til at gore ham til en i hoj Grad
fuldmyndig og selvsttendig sv. Medarbejder af
Samtidens dybeste Aander i selve denne store
Periode af den menneskelige Tteuknings Hi-
storie. H.'s Selvsteendighed viste sig i den
nordiske alvorlige Aandsretning, ifolge hvilken
han ikke gik med paa den Undervurdering af
Samvittighedsliv og Historie, som da var raad-
ende i Tyskland blandt dem, som var komne
ud over Kant, samt i hans bidende Bemserk-
ninger mod den Ord- og Formalfilosofi, som
ogsaa i Upsala truede det sv. Ttenkestet. Videre
maa man lcegge Mserke til, at H. paa sin Vis
anticiperede forst Schellings Transcendental-
filosoil og siden dels Hegels Fremskridt udover
Schelling, dels den PersonlighedsfilosoQ, som i

Sverig traadte frem hos Geijer og Bostrom (se

disse Art. samt overhovedet A. Nyblaus, Den
fllosofiska forskningen i Sverige). H.'s Stand-
punkt er klart tegnet i hans 1825 og 1827 ud-
givne Skrifter, hvori foruden det nsevnte Andes

:

>Om de senare framstallningarne och forbatt-

ringarne af den kritiska fllosoflen< ; >De sy-

stemate< ; >Om askadning< ; >Om ett pragma-
tiskt afhandiingssatt i historien< ; >Om de
gamles och nyares vitterhet och valtalighett

:

>Ideer till den skona konstens historia<.

H.'s Betvdning for sit Fedrelands aandelige
Kultur fremgaar desuden af felgende Omstaen-
digheder. Til det Samfund i Upsala, som under
Navn af >Juntan< paadrog H. Mistanke for

Jacobinisme, og hvor H. var et fremragende
Medlem, herte Maend som K. von Bosenstein,
H. Jarta m. fl. Geijer har ogsaa med Hensyn
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paa Historien udtalt, at ban kunde takke H.
for alt det vsesentlige i sin videnskabelige Dan-
nelse. Atterbom, den beremte Romantiker, bar
om H. udtalt, at hans talte Prosa var saa at

sige den mesterligste, man overhovedet knnde
bore. H.'s Karakter endelig er sikkert karak-

teriseret ved de Ord, ban skal bave udtalt:

>Seg Sandhed, og bar det end til Helvedes
Porte, saa bank paa<. P. E.

Hejalter, se Alter (I, 62).

Hajdammerne, se Dommerne (I, 702).

Hejeste Gode, se Gode, det hajeste (S. 233).

Hajkirke (High Church), se Anglikansk Kirke

(S. 93) og Pusey, E. W.
Hajsangen er den fra Luther overtagne

Bensevnelse paa det gltestl. Skrift, der ferer

Titlen Shir ha-shirim, Sangenes Sang, d. e. den
ypperste Sang. Det saaledes benevnte Skrift,

en af de 5 saakaldte Megiller, horer til de
mterkeligste Skrifter i G. T., isaer fordi det ved
sin Karakter paa forunderlig Maade folder uden-
for den Rantme, der ellers omfatter den gamle
Pagts kanoniske Boger. Bogens Tema er nemlig
Kaerligheden mellem Mand og Kvinde, der vel

8, 6f. forherliges ved de skonne Ord: >stserk

som Deden er Kserligheden, uovervindelig som
Dodsriget er Elskoven, dens Flammer ere Ild-

flammer, mange Vande kunne ikke udslukke
den, og Stramme ikke skylle den bort, om
nogen vilde give al sin Rigdom for Kaerlighed,

vilde man afvise ham med Haan<, men som
dog gennemgaaende ikke skildres efter dens
etiske Betydning, men som ElskovsUengsel og
dennes Tilfredsstillelse. At Digtet i rent sestetlsk

Henseende er beundringsvserdigt, og at det ved
sin henrivende Skenhed indtager en af de forste

Pladser i den samlede erotiske Literatur, kan
man let faa indremmet. Ligeledes ville de fleste

erkende, at det trods den dristige Omtale af

meget, som den finere Smag nu til Dags ansker
tilbyllet, netop i Kraft af sin Uforbeholdenhed
er gennemtrangt af en Uskyld, som om det —
for at bruge et Udtryk af Herder — var digtet

i Paradiset. Men i hej Grad paafaldende er

og bliver dog dets Forekomst midt imellem de
evrige gltestl. Skrifter, hvis altbeberskende

Grundtanke her synes fortnengt af et Motiv
fra en ganske anden Sfsere. Det er derfor ikke
forunderligt, at Udlsegningens Historie aflsegger

Vidnesbyrd om, at H. dels bar vakt staerkt

Ansted, dels er blevet underkastet en Omtyd-
ning, hvis Opgave var at bringe den i Samklang
med de Skrifter, der omgive den.

Af Mishna (Jadaim 3, 5) erfare vi, at der
endnn indtil Slutn. af det 1. Hdaar e. Kr.

haevede sig Roster hos Joderne, der udtalte

sig mod H.'s Ret til at here med til de kano-
niske Skrifter. Forudsaetningen for denne Kritik

var selvfalgelig, at Skriftet opfattedes som et

verdsligt Kaerlighedsdigt. Her imod vendte
Rabbi Akiba (d. 135) sig, idet ban med stor

Energi heevdede Bogens Hellighed og erklaerede,

at enhver, der opfatter den som en profan
Sang, har mistet sin Andel af den kommende
Verden (Tosefta, ed. Zuckermandel 433). Rabbi
Akibas Opfattelse blev den sejrende, og H. blev
af den jed. Eksegese betragtet som en Allegori

paa Forholdet mellem Gud (fremstillet under
Kong Salomos Billede) og Israel (Sulamit). I

Synagogens Fodspor traadte den aeldre kr.

Kirke, og Sagen blev her betragtet med en
saadan Alvor, at Theodor af Mopsuhestia, der
luevdede en bogstavelig Tydning af H., i den
Anledning lystes i Band af Konciliet 553. Kun
var K.'s Allegorese naturligvis en anden end
Jedernes, idet den kr. Menighed i Reglen traadte
i Stedet for Israels Folk, medens andre for-

klarede Salomo som Jesus eller Sulamit som
den enkelte Menneskesjsel. I Middelalderen an-
tydede den jed. Fortolker Ibn Esra forsigtigt en
bogstavelig Udkegning af Skriftet, og senere
hsevdedes den samme Opfattelse af Castelllo og
Louis de Leon, der derved udsatte sig for store

Farer og Forfolgelser; men bortset fra disse faa
Undtagelser vedblev den allegor. Tydning at
vaere den berskende ned til 17. Hdaar.
Men i det 17. og endnu mere i 18. Hdaar

rejste der sig flere og flere Stemmer mod denne
Udtydning og det med en saa sejrrig Kraft, at

Reprsesentanterne derfor bleve sjeeldnere, og
den allegor. Tydning nu til Dags kun endnu
finder Tilhold i den rom.-kat. Kirke, medens
den er opgivet af alle Protestanter, der blot
have den ringeste Sans for videnskabelig Under-
sogelse. Dens totale Uholdbarhed fremgaar ikke
blot af, at der intet som heist Andes i H., der
berettiger til dens Anvendelse, men ogsaa af
de Resultater, hvortil den har fart hos de
enkelte Fortolkere. Skal Digtet vsere en Alle-

gori, saa maa ogsaa de mange forskellige Enkelt-
heder deri have en dybere Betydning, men
alle Forseg paa at paavise dette have vist sig

frugteslese og i Reglen haft en skurril eller endog
anstedelig Karakter.

Efter at den allegor. Tydnings Uholdbarhed
var bleven erkendt, blev den dramatiske Op-
fattelse af H. en Tidlang den berskende. Det
ferste indgaaende Forseg paa at gennemfere
den foreligger 1 et Skrift fra 1722 af G. Wach-
ter, der 1771 fulgtes af et andet af J. F. Jacobi,

som fik en indgribende Betydning i Udlseg-

ningens Historic. Den dramat. Opfattelse kan
udformes saaledes, at den, i Lighed med den
allegor., vaesentllg opfatter Digtet som et For-
hold mellem to Personer, Kongen og Sulamit
(saaledes navnlig Franz Delitzsch 1875). Men
Jacobi gav den dramat. Tydning en ejendomme-
lig Vending ved, ved Siden af Kongen, at ud-
sondre en tredje Person, en Hyrde, der danner
en Modssetning til Kongen. Knudepunktet i

Dramaet blev da Sulamits Troskabsprave, idet

den sanselige Konge soger at forlokke hende,
men uden Held, da hun bliver sin landlige

Brudgom eller jEgtemand tro. I denne Form
har den dramatiske Hypotese fundet stor Ud-
bredelse og har endnu i den nyeste Tid flere

Tilhsengere. Som dens mest fremragende Re-
prsesentant maa vel Ewald nsevnes, der dels

behandlede H. i en Monografl fra 1826, dels i

sit store Fortolkningsvaerk. At man ved den
Jacobi'ske Opfattelse vandt meget, er let at se.

Man kunde nemlig i Stedet for den relig. Be-
tydning, som den forulykkede allegor. Tyd-
ning bavde villet hsevde, saette en etisk Betyd-
ning, der tilfulde forklarede Bogens Optagelse

i Kanon. I klar Bevidsthed heroin havde ogsaa

Jacobi givet sit Skrift Titlen: »Das durch eine

leichte und ungekunstelte ErklSrung von seinen

Vorwurfen gerettete Hohe Lied; nebst einem
Beweise, dass selbiges fur die Zeiten Salomons
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and seiner Nachfolger schr lehrrcich und heil-

sam und eines heiligen Dichters wurdig ge-

wesen«. Men som saa ofte i den gltestl. Viden-
skab bar det ogsaa her vist sig, at det enskelige

ikke altid falder sammcn med det rigtige. Den
dramat. Udlsegning maa i Virkeligheden be-

tegnes som et lige saa stort Fejlgreb som den
allegor. Bortset fra det i og for sig usand-
synlige i, at Israeliterne skulde have haft en
dramat. Litcratur, maa allerede den Omsten-
dighed fremkalde Tvivl, at der i H. aldeles

mangier Angivelse af de talende Personer, end-

sige af Stedet, hvor de optrsede. Fremdeles ere

de Akter, hvori man bar delt Bogen, saa korte,

at de fleste af dem, som Siegfried har beregnet,

ved deres Opforelse ikke vilde vare mere end
et halvt Minut. Men fremfor alt taler mod
den dramatiske Udlaegning, at dens Tilhsengere

baade med Hensyn til Helheden og Enkelt-

hederne ere komne til aldeles afvigende Besul-

tater, af hvilke det ene nejagtigt er ligesaa be-

rettiget som det andet, da de alle hvile paa
sindrige Underforstaaelscr, hvorafTeksten intet

Spor indeholder. Sserlig gselder dette om Hyrde-
hypotesen, der til sin Gennemforelse krtever,

at Personerne hvert 0jeblik tale til en anden
end den, hvem de staa lige overfor. Dei-til

kommer endelig endnu som et Moment, der
paa afgerende Maade taler mod den sidstnsevnte

Hypotese, at den heri sete Konflikt er rent

moderne tsenkt og staar i den mest skserende

Modsigelse med de virkelige Forhold bos Israe-

literne baade med Hensyn til den Maade, hvor-
paa de to Kon omgikkes i det daglige Liv, og
med den Maade, hvorpaa en Fyrste satte sin

Vllje igennem, naar bans 0je faldt paa en af

Landets Kvinder.
Det har altsaa vist sig nodvendigt at soge

hen til en mere sedruelig Opfattelse af dette

meerkelige lille Skrift, og i Virkeligheden maa
det vistnok ogsaa siges, at det er lykkedes at

finde i alt Fald det sikre Grnndlag for en bedre
Forstaaelse deraf. Allerede Herder (1778) frem-

satte den Opfattelse, at H. er en Samling af

enkelte Digte, der >ligesom Perler ere fcestede

paa en Snor<. Senere har E. Reuss forklaret

den som en Samling smaa Idyller, hvori Digteren

besynger sin Keerligheds Historie. I denne Form
er Hypotesen imidlertid endnu misvisende, idet

det stadig er moderne Folelser og Stemninger,
som Fortolkeren indlsegger i Sangene. Derimod
har J. G. Wetzstein i sin Afhandling >Die sy-

rische DreschtafeN (i >Zcitschrift for Ethnolo-
gie< 1873) og i sine Bidrag til Franz Delitzsch's

Fortolkning lagt Grunden til en virkelig hist.

Forstaaelse af Bogen ved at benvise til de
steerke Ligheder mellem disse Digte og de Skikke,

der flnde Sted ved Bryllupshojtidelighederne hos
de syriske Bander. Bryllupperne fejres af dem
i Foraarstiden, sammenlign 2, 11 f. ; der op-
rejses en Slags Trone for Brud og Brudgom,
som hyldes som Dronning og Konge; om Aftenen
udforer Bruden en Sveerddans omgivet af sine

og Brudgommens Venner, sammenlign 7, If.;

Brudens Skonhed prises af Digterne ganske paa
samme detaillerede Maade som rundt om i H.
osv. Til denne Parallel kan man endnu foje

de saakaldte Dana-dana-Sange, som Sanger-

inderne i Mekka pleje at synge ved Bryllup-

perne, og hvis Indhold ligeledes minde levende

om H. (sammenlign Snouck Hurgronje, Mekka
2, 169 f.). Endelig har man fornylig fnndet en
lille Samling gammeUegyptiske Kerlighedssange,
der frembyde flere Bereringspunkter med H.,

f. E. ogsaa den, at Elskeren kalder den elskede
sin Soster(Maspero, Etudes egyptiennes 1, 217 f.

;

Spiegelberg i >Aegyptiaca«, et Festskrift til jEre
for G. Evers, 117 f). Maerkelig nok varede det
temmelig henge, inden den dog saa indlysende
Betydning af Wetzsteins Meddelelser gik op for
Fortolkerne. Stade viste vel hen dertil i sin

Gesch. Israels 2, 197, men ferst Budde (The
New World, 1894) forte Opfattelsen konsekvent
igennem, idet han paaviste, hvorledes Hyld-
ningen af Brudgom og Brud som Konge og
Dronning 1 disse Digte er formet saaledes, at

Brudgommen sammenlignes med den af Pragt
omgivne Kong Salomo, medens Bruden ved
Bensevnelsen Sulamit (d. e. Sunamit) forherliges

som et Sidestykke til den skenne Abisag (1 Kong.
1, 3). H. skildrer altsaa efter denne Opfattelse
ikke en Kaerlighedshistorie, men indeholder en
Hsekke smaa erotiske Digte, hvis Opgave er at
forherlige Brylluppets Hejtideligholdelse. Heri
ligger i Virkeligheden en vsesentlig Vinding; thl

Digtene skildre helt igennem ikke den blotte For-
elskelse, men den virkelige Forening mellem
Manden og Kvinden, og vilde altsaa som Ud-
tryk for en Ksrlighedsbistorie i Lighed med
Heincs >Buch der Lieder< volde et meget al-

vorligt Ansted. Hermed kan Fortolkningen i

Virkeligheden lade sig noje, medens det aabent
maa indrommes, at Bogens Optagelse i de pale-
stinensiske Jeders Kanon dermed endnu ikke er
forklaret. Om denne skyldes, at Digtet allerede
dengang forklaredes allegorisk, eller at det ved
Overskrlften tillagdes Salomo, eller maaske begge
Dele tilsammen, er et aabent Sporgsmaal, hvor-
paa der rimeligvis aldrig vil knnne gives et

bestemt Svar.

Er denne arkeeologiske Opfattelse af Bogen
rigtig, saa er det en Selvfelge, at man ikke
ved Hjaelp af dens Indhold formaar at angive
en bestemt Tid for dens Affattelse. I detta

Tilftelde bliver Sprogets Karakter det eneste
Hjselpemiddel, der staar til vor Baadighed,
altsaa et Middel, ved hvilket der altid klaeber

en vis Usikkerhed. Hvis imidlertid Appirjon
3, 9 virkelig er det gr. yoQitov, saa er dermed
allerede en Affattelse i den gr. Periode ovcr-
vejende sandsynlig. Og for en sen Affattelses-

tid taler i Virkeligheden ogsaa Sprogets sUerkt
aramaiserende Karakter samt Brugen af det
fra det Persiske stammende pardes 4, 13 og,

nard 1, 12. Overfor saadanne Vidnesbyrd kan
Omtalen af Tina 6, 4 ikke komme i Betragt-
ning som Bevis for, at Bogen er affattet, inden
Omri gjorde Samaria til Efraims Hovedstad.
Det drejer sig jo ifelge det ovenfor udviklede
1 dette Skrift ikke om Realiteter, men om en
digterisk Ikleedning af Nutiden i Former, laante

fra Folkets tidligere Historie. F. B.
Hajskoler er et forkortet Navn for de Skoler

for voksne Msend og Kvinder, der i de sidste

50—60 Aar har bredt sig ud over Danmark,
Norge, Sverlg, Finland og blandt de Danske i

Nordamerika, og hvis oprindelige Navn er > Folke-
hejskoler<. Deres Tal er nu i alle disse Lande
tilsammen o. 150, i Danmark alene 73. Det
er ikke Landbrugsskoler (af disse er der IS i
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Danmark), ikke Fagskoler, har ingen Adgangs-

eller Afgangsprever, og de findes, med faa Und-
tagelser, udenfor Kebstaederne og blive ogsaa for-

trinsvis besegte af Landbefolkningens Ungdom.
Tanken om saadanne Skoler er opstaaet hos

N. F. S. Grundtvig efter Danmarks Skibbrud
1814—15 og ndformedes af ham klarere og
klarere i talrige Skrifter mellem 1830 og 1848,

og det lykkedes ham baade at se Tanken knse-

sat 1844 i Redding og virkellggjort der med
det Maal for 0je at vaekke og oplyse det danske
Folkeliv i Senderjylland, og at faa Kong Chri-

stian VIII til at kundgere 1847 Soro Akademis
Omdannelse til en folkelig Realhejskole for hele

Landet med en Skoleplan og Lsererkrsefter, der
var godkendte af Grundtvig. Men medens Rod-
ding vedblev sin gode Virksomhed, lige til Preus-

serne forbod den efter 1864, blev Sore Hej-

skole slet ikke sat i Gang, dels paa Grand af

Christian VlII's Dod 1848, dels paa Grand af

den hurtig paafelgende Krig og Forfatnings-

tendring. Tankens Virkeliggorelse blev stillet i

Bero, og trods gentagne Forseg paa at faa den
sat i Gang, er det ikke hidtil lykkedes. Den
nuvterende >Sore Folkehejskole', 1888, er en
privat Skole i Lighed med de andre Hejskoler.

Men ad privat Vej forplantedes Tanken om
Hejskoler til Kongeriget og sattes i Vterk navnlig

af Kristen Kold (se d. Art.) paa Fyn 1851 og af A.

Stephensen paa Hindholm (Sjselland) 1852. Og
efter 1864 tog denne Bevsegelse stterk Fart, saa

at der alene i it Aar (1867) oprettedes 21 nye
Hejskoler.

De mest fremragende af disse var og er Askov
(Forst. L. Schroder), Vallekilde (Forst. E. Trier,

nu P. Hansen), Testrnp (Forst. J. Nerregaard)
og senere Ollerup (Forst. Kristensen-Randers),

Vestbirk (Forst. Grenvald-Nielsen), Frederiks-

borg (Forst. H. Begtrup), Ryslinge (Forst. Alfr.

Povlsen), Norre-Nissum (Forst. Pastor Hansen)
og Haslev (Forst. Davidsen).

I Norge oprettede Herm. Anker og O. Arve-

sen 1864 den forste Hejskole paa Sagatun ved
Hamar, senere Christoffer Bruun Hojskolen

Vonheim i Gausdal; disse er dog nu ude af

Virksomhed. Men i deres Sted arbejde nu isser

Ullmann paa Seljord i Telemarken, L. Eske-
land paa Voss, Andreas Austlid paa Mere og
Kulej i Trondelag foruden flere andre. Hej-

skolernes Virksomhed her htemmedes dog i

laengere Tid dels af Brydningerne i det politiske

Liv, dels af de i 1875 oprettede >Amtsskoler«.

Men nu tegner det til Opgang.
I Sverig oprettedes den forste Hejskole 1868

paa Hvilan i Skaane (Forst Dr. Holmstrom);
ved dens Side er Tirna i Vestmanland (Th.

Holmberg) og Lunnevad i Ostergotland (H. Odh-
ner) de betydeligste. Der er nu 28.

I Finland rejstes den forste Hejskole 1889

i Kangasala; nn er der 21 (15 med finsk, 6

med sv. Undervisningssprog). Til Nordamerika
kom Sagen 1878, og nu er der 4 Hejskoler

mellem de Danske. De to sidste Steder staar

Hojskolerue belt paa egne Ben. Men i de 3

nordiske Lande stottes den af Staten, dels

direkte, dels ved Statshjaelp til trsengende Elever.

Der har flere Gange vseret gjort Forsag paa
at faa genoptaget Tanken om en Folkehejskole

for det hele Land i Sore som Midtpunkt for

hele denne Bevsegelse; men hidtil harden danske

Stat ikke vist sig vlllig dertil. Da Foraeget I

1877 glippede, besluttede L. Schroder at ud-
vide Folkehejskolens Arbejde i Askov saaledes,

at det kunde, om ikke trade i Stedet for >Sore<,

saa dog fere paa Vejen hen der imod. Derved
har den udvidede Folkehejskole i Askov (fra

1878) faaet en sseregen Stilling mellem Nordens
Hejskoler baade med Hensyn til Lsererkrsefter,

til Undervisningens Omfang og Lsengde og til

Statsunderstettelsens Sterrelse. Paa denne som
paa nsesten aiie Hejskoler meddeles der Under-
visning til baade unge Maend og unge Kvinder;
men paa flere af dem, isser i Finland, med-
deles den samtidig i blandede Hold (saaledes

ogsaa paa Askov om Vinteren), medens oprinde-

lig paa de danske Hejskoler Vinteren brugtes

til Undervisning af unge Msend (5 ft 6 Maane-
der), Sommeren derimod til Undervisning af

Kvinder (3 Maaneder). Saaledes er det ogsaa

endnu for det meste i Danmark og Sverig. Til

alle Hejskoler i Danmark, Norge og Nord-
amerika er der knyttet Kosthold for Eleverne,

som da bo paa selve Hejskolerne, medens dette

endnu ikke er Reglen i Sverig og Finland. I

Danmark beseges nu Hejskolerne gennemsnitlig

af o. 6000 unge aarlig.

Paa de almindelige Hejskoler undervises der
fra Morgen til Aften (8—8 med 2 Timers Af-

brydelser til Spisnlng). Der undervises i Moders-
maalets Brug gennem Lsesning og Skrivning, i

Fsedrelaudshistorie, Verdenshistorie og Kirke-

historie, i Geografl og Naturkundskab, i Reg-

ning og geometrisk Tegning, Sang og Legems-
evelse, og paa nogle ssettes Eleverne ind i

Landets almindelige Lovgivning, medens andre
gennemgaa sterre eller mindre Stykker af Biblen

og andre har knyttet Undervisning i Husflid

til Skolen, ligesom alle Pigeskolerne give Under-
visning i kvindeligt Haandarbejde. Men i dem
alle lseses der jsevnlig op af Digternes Vrerker,

og disse forklares.

Det er hajst forskellige Aandsretninger, der
har gjort sig gseldende paa de forskellige Hej-

skoler. Flere af de sidste (f. E. Uldum og
Viby) var nsermest Realskoler for voksne eller

halvvoksne Karle med en THstetning af Ud-
dannelse til frisindede Statsborgere. I Tidens

Lob ere disse nsesten alle forsvundne eller om-
dannede. I nyeste Tid har >Indre Missions'

Hejskoler (isser i Norre-Nissum og Haslev), der

ere godt besegte, lagt en meget stserk Vaegt

paa direkte kr. Vsekkelse og tilsvarende Op-
lysning (gennem Bibellsesning, Kirkehistorie og
Missionshistorie). Men paa de betydeligste af

de i strengeste Forstand grundtvigske Hej-

skoler har Opgaven altid vseret den dobbelte:

at vsekke Sansen for Fsedreland og folkeligt

Menneskeliv og samtidig kalde paa Ungdom-
mens Trang til Guds Ord og nasre den gennem
historisk Oplysning, meddelt af kristne Men-
nesker. Men en ligefrem Prsediken eller Reli-

gionsundervisning har man afholdt sig fra,

medens baade Undervisningen i det hele og
Samlivet mellem Lsrere og Elever bseres af

Krdm. Denne indirekte Paavirkning har mange
Steder evet en stor Indflydelse, og i det hele

maa Hejskolebevsegelsen siges at have virket

stettende og fremmende paa det kirkelige Liv

i Danmark — i voksende Grad ogsaa i Norge

og Sverig. Nogen Fritsenkerhejskole vendt mod

Digitized byGoogle



512 Hejskoler — Hoyen.

Krdm. Andes ikke noget Steds. Ved Here Hoj-

skoler bar der i den naermeste Oraegn, og
tildels baaret af Hojskolekredsene, dannet sig

Valgmenigheder med egne Kirker (Galtrup,

Vraa, Mellerup, Askov, Ryslinge, Vejstrup og
Vallekilde). Paa 3 Steder (Odder, Aagaard og
Ubberup) har Valgmenigheder affodt Hejskoler

(Grundtvig, Sraaaskrifter om den historiske

Hejskole, 1872; Otto Meller, Den danske Hoj-

skole i Sore, 1878; Hejskolen i Sore, Beretning

om Medet 1 Kbhvn 1878; L. Schroder, Om
Skoler for Voksne, 1878; Samme, Den danske
Folkehojskole og den nordiske Folkehejskole,

1889 og 1890; E. Trier, 25 Aars Skolevirksom-

hed, 1891 ; J. Norregaard, Svar fra den grundt-

vigske Hejskole i Testrup, 1878; Samme, Te-

strup Folkehejskole 1866—91; Rosendal, Dan-
marks Folkehejskoler og Landbrugsskoler, 1894;

Alfr. Povlsen, Den danske Folkehejskole, 1894;
L. Holmstrem, Om den nordiska FolkhSgskolan
(i >NordiskTidsskriftc 1886); Th. Holmberg, Die
schwedische Volkshochschule (i Deutsche Zeit-

schrift fur ausl. Unterrichtswesen, 1896); Chri-

stoffer Bruun, Folkelige Grundtanker, 1878;
Hejskolehaandbogen 1896 ved S. Rasmussen
[Koldt]). J. N.

Honigern, se Kellner.

Hestpraediken er en Praediken i Anledning
af Aarets tilendebragte Host og har til Formaal
at vende Hjerter og Tanker til al god Gaves
Giver, hvad enten Aaret har sktenket rig Grede
eller bar bragt Misveekst. Bennen skal vaere

Tak til den >levende« Gud (Ap. G. 14. 15), og
Prsedikenen skal fremkalde og begrunde denne
Taksigelse. Allerede fra Kirkefaedrenes Tid
kendes saadan Kirkeskik. Den dske Kirkeordi-

nans 1539 forordner, at der paa St. Mikkelsdag
skal ske en almindelig Taksigelse for Aarets Af-

grede, og efter Praediken skal den hele Menighed
synge Te Deum. Ritualet af 1685 foreskriver, at

der paa den narrate Festdag skal bruges den
forordnede Taksigelsesben for det Aars Grede.

Efter at St. Mikkelsdag 1770 er afskaffet som
befalet Helligdag, bar Skikken frivillig vedlige-

holdt sig overalt paa Landet og i mange Kob-
staeder, saaledes at der aarlig efter foregaaende
Tillysning holdes Hestfest i Kirkerne, som ved
den Lejlighed prydes med Aks og Blomster;
og Kollekt i et eller andet kirkeligt Ojemed
finder Sted. Men alt beror I saa Henseende
paa Frivillighed, og Dagen for Hostprsedikcn

berammes efter hver Egns sserlige Forhold. I

flere andre evang. Landskirker er det ligeledes

Skik at holde lignende H.er. A. J.

Heyen, Niels Laurits, dansk Kunsthistorlker,

var fedt 4. Junl 1798 i Kbhvn. Den livlige

og begavede Dreng gik i v. Westens, senere i

Kbhvns Borgerdydskole, blev Student 1816,

prevede paa at studere Jura og Teol., men
opgav disse Bredstudier for Studiet af den
hidtil herhjemme naesten udyrkede Kunsthi-
storie. Efter at have forberedt sig til dette,

dels ved Laesning og Beseg 1 de davaerende
kbhvnske Kunstsamlinger, dels ved Ovelse i

Tegning paa Kunstakademiets Skoler, foretog

han 1822—25 paa sin Faders Bekostning en
Udenlandsrejse til Itallen. Efter sin Hjem-
komst begyndte han at holde ForeUesninger
ved Akademiet og ansattes 1829 her som Prof.

i Historic og Mytologi. Ved Collins Hjaelp fik

han i 4 Somre en Understottelse paa 500 Rdl.

for at berejse de dske Provinser og udforske.

>hvad der maatte forefindes af Kunstsager, der
kunde fortjene at beskrives, reddes fra Tllintet-

gerelse og opbevares eller nejere underseges<.

Hans Undersegelser omfattede da ikke mindre
de kirkelige Mindesmeerker fra Middelalderen

end Portraeterne fra de kgl. Slotte i Hertug-
demmerne og vore Herregaarde. Efter 1831

oppebar han en aarlig Understettelse af 400 RdL
for at skrive Danmarks Kunsthistorie. I de
mcrmest felgende Aar var hans Tid hoved-
sagelig delt mellem Revisionen, Ordningen
og Ophsengningen af den historiske Portnet-

samling paa Frederiksborg samt den kgl. Maleri-

samling paa Christiansborg og hans Laererger-

ning. Hans Kunskabsfylde, hans fine, sikre 0je

og bans henrivende Veltalenhed gjorde ham,
saa at sige mod hans Viije, til en Slags Ord-
ferer 1 og udenfor Akademiet for det Parti

blandt vore Kunstnere, der kaldtes de >blonde<
i Modsaetning til de > brunette*, og som krsevede

en national Kunst bygget paa et indtraengende

Studium af vor egen Natur og vort eget Folk.

En af Frugterne af disse Bestreebelser var Stift-

elsen af Selskabet for nordisk Kunst i 1847.

Skendt H. paa de feromtalte Rejser 1 Indlandet

havde erhvervet sig et saadant Kendskab til

vore middelalderlige, kirkelige Mindesmaerker,

som ingen anden af hans samtidige sad inde

med, kom dog hans Viden paa dette Omraade til

en Begyndelse kun lejlighedsvis, og snarest for at

hjaelpe andre, Almenheden til gode. Han gav
saaledes 1844 Kantor Mumme sin Afhandling om
St. Knud i Odense, 1855 J. v. Schroder sin Be-

skrivelse af Bruggemanns Altertavle. Afhand-
lingen om Ribe Domkirke fremkom 1842 som
Anbefaling for dens paataenkte Restauration.

Heri skete imidlertid en Forandring ved Stift-

elsen af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie,

thi Prof. G. Stephens, som efter C. J. Brandts
Forslag var indtraadt som Medlem af Bestyr-

elsen, foreslog, at Selskabet som det engelske

>EcclesiologicaI Society* skulde afholde Meder
1 de forskellige Provinsbyer, og at H. skulde

anmodes om at holde Foredrag om de kirke-

lige Mindesmserker paa hvert Sted. Denne
Opfordring efterkom H. beredvillig og ved de
i de felgende Aar afholdte Meder vaktes

en Interesse, som snart ferte til virksomme
Forholdsregler for vore gamle Kirkers Bevaring
og Istandsaettelse. 19. Febr. 1861 udkom under
Monrads JEgide Loven om Kirkesyn, der be-

myndiger Kirkeministeren til at unddrage visae

mserkelige Kirker det almindelige Provstesys
og at henlsgge dem under et sxerligt kunst-

forstandigt Syn. I dette blev H. Formand, og,

samtidig med at en Raekke Monografier, navnlig

af vore Domkirker, fra hans Haand saa Lyset,

forberedtes under hans og Synets Medvirkning
den Raekke af Restaurationsarbejder, som endnn
ikke ere afsluttede. 1856 blev han ogsaa Docent
ved Universitetet. Ded 29. April 1870 (Hji

Skrifter ere i 3 Bd. udg. af J. L. Usslng 1871
—76; H. R. Baumann har udgivet Optegnelser

efter hans ForeUesninger over Rafael i Vln-
teren 1866—67). L. P.
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ibas, Biskop af Edessa, fulgte 435 efter Bi-

skop Rabbula, der havde vaeret en ivrig For-
kasraper for den alexandrinske Teologi. I., der
ferst var Prwst i Edessa, beundrede derimod
Theodor af Mopsuhestia, hvls Skrtfter ban,
sammen med et Par andre Edessenere, ovcr-

satte paa Syrisk. 431 var ban til Stede paa
Konciliet i Efesos, og 2 Aar efter det skrev
ban et langt Brev til Maris af Hardashir i

Persien (delvis aftrykt i Mansi VII, 241—49
paa Gr. med lat Overs.), der siden blev et be-

remt Stridsemne (se Trekapitelstriden). Han
var, ogsaa som Biskop, en maadeholden Til-

haenger af den antiokenske Dogmatik og blev
derfor 449 afsat af Reversynoden i Efesos ; men
Synoden i Kalkedon 451 erkendte bam for ret-

troende og billigede bans Genindsaettelse. I.

dflde 28. Okt. 457 og blev efterfulgt af Nonnos.
Iberien kaldtes af Graekere og Romere det

frugtbare Land, der gennemstremmes af Floden
Kur (Oldtidens Kyros), og som fra den bysan-
tinske Tid bentevnes Georgien (se S. 195). I

over 100 Aar har Landet nu staaet nnder Rus-
land, som en Del af Transkaukasien, men for

den Tid dannede det i henved 1500 Aar et

eget kr. Kongerige. Med Ibererne i Spanien
have Oldtidsbeboerne i I. ingen som heist For-
bindelse. Navnet I. er vistnok en Gengivelse
af et Ord, bvormed enten Indbyggerne i I. selv

eller Nabofolk betegnede dem. Om Hedenskabet
i Landet vide vi saa godt som intet. Assyrerne
synes ikke at vsere komne videre i Beroring
med I. og gamle Indskrifter (i Kileskrift), som
Andes i Armenien, synes ikke at vsere opdagede
paa Omraader, der tilhere det gamle I. Efter
al Rimelighed har Zoroasters Laere i Aarhun-
drederne, for Krdm. kom ind i Landet, gjort

store Fremskridt i I. ligesom i Armenien. Siden
kom ogsaa Gnostikere og Manikaeere. AfRufin
here vi, at Krdm. allerede for hans Tid havde
gjort gode Fremskridt; men dens endelige Sejr

skyldes vsesentlig syr. Missionaerer. I Modsset-
ning til deres Naboer, Armenierne, bojede Ind-
byggerne i I. sig for Beslutningerne i Kalkedon
(451) og holdt fast ved den ortodokse Kirke
(se naermere Georgien). — Da der i det 6. Aarh.
1 I. rorte sig et rigt kr. Liv, er det hojst

rimeligt, at man der dengang ikke har ladet

Kiike-Lefcsikon for Norfen. 11

sig neje med gr. Bibler eller Overs. I Nabo-
folks Sprog som Syrisk og Armenisk, der kun
vare forstaaelige for yderst faa, men har sogt
at faa en Oversicttelse af de hellige Boger paa
Modersmaalet. Dette maa ogsaa vsere sket. I

det mindste i det 6. Aarh. maa Biblen i I.

i det vsesentlige have vaeret oversat paa Landets
Sprog, om Overssettelsen ikke allerede stammer
fra det 5. Aarh., som nogle antage. Efter hvad
Armenierne fortaelle, fik I. Skrift fra dem, ja
de fere det tilbage til Mesrob. Samme Usikker-
hed, der hersker med Hensyn til en nojere

Bestemmelse af Tiden da Overssettelsen for-

fattedes, findes ogsaa med Hensyn til Sproget,

hvorfra den er oversat, om fra Gr., Arme-
nisk eller et andet Sprog. Om Makkabseer-
bogerne fortselles det, at de ere blevne over-
sale af Kong Archil af Georgien fra Slavisk.

I Landet syntes der ikke at have vaeret Bog-
trykkerier, derfor blev Biblen ferst trykt 1743
i Moskva, takket vsere Prins Vakhuschts In-

teresse for Sagen. I Europa vidste man kun lidt

om Bibelovers. i I., indtil et af Stefan Antan-
dil forfattet Skrift derom oversattes paa Itali-

ensk af Paolo Leoni. Adler bragte det til Eich-
horn, i hvis >AUgem. Bibl.< I S. 153—169 det

(1787) meddeltes paa Tysk. Efter at Landet er
kommet under Rusland, er der 1816 og 1818
udkommet nye Udgaver af Biblen eller Dele
deraf i St. Petersborg, trykt med saedvanlig

Skrift. Petermann har heraf udg. Brevet til

Filemon, og Malan har 1862 benyttet dem til

sit Vaerk om Johannes's Evangelium. I A. A.

Tsagareli's paa Russisk skrevne Bog om Litera-

turen i Georgien Andes Oplysninger om Bibel-

overs. 1 I. (se Lit. Centralbl. 1895, 37). Y. S.

Ibri, Levit af Meraris Slaegt (1 Kren. 24, 27). L.G.
Ibsan, en af Dommerne, i Tiden efter Jefta

(Dom. 12, 8—10). Hans By var Betlehem. De
fleste tsenke herved efter Sammenhsengen paa
Betlehem i Sebulon. Talmud identificerer ham
vilkaarlig med Boas. I.'s sociale Betydning
fremgaar af hans store Antal Senner (30) og
Detre (ligeledes 30), men intet nan-mere be-
rettes om den temmelig korte Tid, hvori ban
anferte Israel. L. G.

Idacins, se Priscillian.

Idatins (Idacins), gallcisk Biskop fra Lameg*

33

Digitized byGoogle



514 Idatius — Ignatios.

(hvorfor han kaldes Lemicencis), fortsatte Hie-

ronymus's Kranike. AUerede som Dreng gjorde

han en Pilegrlmsferd til Jerusalem. 427 blev

han Biskop og spillede som saadan en stor

Rolle. 431 var han hos Aetius i Gallien for

at faa Hjaelp mod Sveberne; ogsaa med Pave
Leo I stod han i Forbindelse. Han siger selv,

at han til Aaret 427 har hentet Stoffet til sin

Fortsaettelse af Boger og samtidiges Efterret-

ninger; men til Tiden fra 427—467 har han est

af sine egne Oplevelser. I. er en samvittigheds-

fnld Krenikeskriver. Hans Arbejde indeholder

gode Efterretninger om Vestgoterne og Sveberne,

og han har med stor Omhu optegnet Natur-
begivenheder som Sol- og Maaneformerkelser,
Kometer osv.

Iddo. 1. En ledende Mand blandt Jedernc
i Babylonien paa et Sted Kasifja, formodentlig
nter ved Babel, hvor han, uden Tvivl selv Levit,

synes at have forestaaet et levitisk Samfund
for Lovstadiet. Ved hans Indflydelse beslnttede

et Antal Leviter, foruden Tempellivegne, sig

til at felge med Esra til PaUestina (Esra 8, 17 f.).

Etymologisk forskelligt fra dette er Navnet I.

ved folgende Personer flddo): — 2. Faderen
til en af Salomos Guvernerer, Ahinadab (1 Kong.

4, 14). — 3. En gersonitisk Levit (1 Kren. 6,

6 [21], i V. 26 [41] kaldet 'Adaja). — 4. En
seldre judteisk Profet, der citeres 2 Kron. 12,

15 og 13, 22 og formodentlig ogsaa 9, 29, hvor
han kaldes Je'dai eller Je'do. — 5. En af de
eftereksilske Presteklasser (Neh. 12, 4. 16), til

hvilken Profeten Sakaija horte (Esra 5, 1. 6,

14; Neh. 12, 16; Sak. 1, 1. 7); muligvis har
I. personlig vreret Sakarjas Bedstefader. — I flere

Bibelovers. er Navnet >Jlddo< skrevet som I.

Dette I. (Jlddo) findes 1 Kran. 27, 21 om en
Stammefyrste for Gstmanasse paa Davids Tid,

og Esra 10, 43 (i K're: Jaddai) om en af dem,
der havde taget fremmede Hustruer. L. G.

Idumsea, se Edomiterne (I, 716).

Ieser (4 Mos. 26, 30), Afkorteise af Abieser
(Josva 17, 2), Slaegt i Manasse Stamme, bekendt
fra Gideons Historic L. G.

Ignatios. 1) I. af Antiokien, regnes blandt
de saakaldte: >ApostoIske F«edre<. Vi besidder
under hans Navn 15 Breve, af hvilke dog
kun de 7 kan vara eegte. Disse 7 er Brevene
til Efesos, Magnesia, Tralles, Rom, Filadelfia,

Smyrna og til Polykarp. De evrige, nemlig et

Brev til Maria Cassobolita, til Tarsos, til An-
tiokia, til Hero og Filippi (hvilke findes samraen
med de 7 ffigte i en noget Itengere Form) samt
3 paa Latin skrevne Breve (2 til Apostlen Jo-
hannes og 1 til Jomfru Maria, med Svar fra

hende) er afgjort utegte.

Men Spargsmaalet er nu om de ferste 7,

som ogsaa Evsebios omtaler (h. e. Ill 36), ere

aegte. Her meder ferst den Vanskelighed, at

disse Breve foreligge for os i forskellige Ud-
gaver. Den forst almindelig kendte er den saa-

kaldte Itengere Recension, der udgaves ferste

Gang 1557; ferst 1664 blev den kortere Recen-
sion udgivet. Den kritiske Sammenligning af

disse ferte til det Resultat, som efter Zahns
afsluttende Behandling af Spergsmaalet maa
slges at vsere fastslaaet, nemlig, at den laengere

Udgave er en Interpolation (vistnok fra det 4.

Aarh.'s ferste Halvdel), saa af disse 2 Udgaver
kan kun den korte vaere eegte. Men saa fandt

man i nyere Tid en endnu kortere syrisk Ud-
gave (ferst udgivet af Cureton 1845), kun om-
fattende 3 Breve (til Efesos, Rom og Polykarp)
og i Begyndelsen troede man nn omsider at

have fundet den absolut ssgte Ignatios (saaledes

Cureton, Bunsen, Ritschl og Lipsius). Men ogsaa
dette Standpunkt har man (atter sserlig efter

Zahns Undersegelser) maattet opglve, saa der
er nu naesten Enlghed om, at af de 3 Udgaver
er den korte gr. den oprindelige. Men er nn
Brevene i denne Form eegte? Det havde Baur
bestridt, og enkelte fnlgte ham. Fuldstsndig
uholdbare er de 2 hinanden ophsevende Hy-
poteser, at kun Romerbrevet skulde vaere «gte
(Renan), og at kun Romerbrevet skulde vasre tuegte

(og skrevet af Peregrinus Protevs! VOlter). De
allerfleste erkende nu alle 7 Breve for segte

(saerlig Zahn, Llghtfoot, Harnack).
Men saa kommer Spergsmaalet om Aflattelses-

tiden. Om I. har vl, foruden hvad vi kan er-

fare af Brevene selv, ingen andre Efterret-

ninger end Eusebios's, at han var Peters anden
Efterfelger i Antiokien; men de gamle Biskop-
lister er kun usikre Kilder. De Martyrakter,
vi besidder for I.'s Vedkommende, er nemlig
afgjort ueegte. Af Brevene ser vi kun, at I. er

ved at blive fart til Rom for at lide Martyr-
deden der. Paa Vejen feres han igennem LiUe-
asien og til Menighederne i forskellige Byer
d£r, samt til Menigheden i Rom og til Biskoppen
i Smyrna, Polykarp, skriver han da disse Breve.
At I. skulde vaere det Mt. 18, 1 omtalte Barn,
er kun et sent Sagn, der knytter sig til, at han
kalder sig Theoforos. Men er Brevet til Poly-
karp aegte (og I.'s Forhold til Polykarp faar en
ganske saerlig Bevidnelse gennem Polykarp*
Brev til Filippi, som ligeledes af de fleste anses
for aegte), saa kan Brevene umuligt ssettes senere
end 160. Men man maa af forskellige Grande
langt hejere op. Zahn og Lightfoot har fast-

slaaet Trajans Tid (110—117) som Affattelses-

tid, og efter nogen Modstneben har Harnack
sluttet sig til dette Resultat

Dette Resultat er nu overordentllg vigtigt, da
Brevene giver os et Billede af de davaerende
kirkelige Forhold, som ved ferste 0jekast ganske
vlst er ret overraskende, naar det skal passe
paa en saa tidlig Tid. Det monarkiske Episko-
pat findes alle Vegne, og andre kirkeregiment-
lige Muligheder antydes end ikke. Der har ud-
viklet sig gnostiske (doketiske) Ksetterier, der
bestrides paa det heftigste, og I.'s Teologi,

sserlig da hans Kristologi, synes langt videre

udviklet, end vi ellers i hin Tid har Eksempel
paa. Dette beviser imldlertid ved nejere Efter-

syn intet andet, end at Lilleasien aabenbart
i flere Henseender har vseret forud i sin Ud-
vikling, og at I. som Teolog paa nogle Punkter
er gaaet dybere end sine samtidige. Det er

saaledes umuligt at finde virkelige Bevisgrnnde
mod iEgtheden i I.'s staerke Betoning af det
biskoppelige Element. Han agiterer ikke for

Indforelscn af det monarkiske Episkopat; det

er forhaanden, men skal kun benyttes; han
afslerer ingen Steder hierarkiske Tendenser eller

Teorier, men vil kun, at Menigheden, for ikke

at forferes af Vranghererne, der arbejder i

Krogene, skal slutte sig neje om sin Biskop,

ikke afsondre sig fra Gudstjenesten, heist intet

foretage sig uden ham. Dette viser kun, at
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Tidsforholdene vare gHnstige for Episkopatets
Udvikling. Hvad hans >Teologi< angaar, da er

dens storste Svaghed det fattige Syndsbegreb,
hvonned der naturligvis folger mange andre

Mangier. Men dens Styrke er den sUerke Frem-
hsvelse af Jesus Kristus som det levende Mldt-
punkt i al Kristendom, og den aandelige For-
staaelse af hans Forhold til Faderen, samt den
levende Fremhaevelse af Frelsens store Kends-
gerninger (overfor den doketiske Mlsvisning).

I Fremhaevelsen af den enkelte og Menighedens
inderllge Forhold tU Gad i Kristus staar nan
Paulas og Johannes naer. Saerlig med den sidste

er der et staerkt Aandsslsgtskab, og dog er der
ikke Enighed om, hvorvidt han bar kendt
Johannesevangeliet. Aldeles afgorende Citater

Andes ikke, men I. ynder overhovedet ikke at

citere. Sandsynligheden er dog vist ncermest
derfor. — De Haeresier, der bekaempes, har
dels en jndaistisk, dels en doketisk Farve, men
om der kun er et (Judaistisk-doketisk) eller

forskellige, er man uenlg om. Det er i sin

skarpe Modsaetning til dem, at I. bruger det
Udtryk, vi meder ferste Gang hos ham: den
katolske Kirke. Den enkelte Menighed med
dens Biskop, Presbytere og Diakoner er lige-

som den almindelige Kirkes synlige Afbillede.

Af Sakramenteme fremhaeves saerlig Nadveren
som Iivbringende Vlrkelighcd. Overhovedet er
der en staerk Virkelighedskarakter over I.'s

Krdm. — Personllg karakteriserende for I. er
saerlig hans staerke Martyrlaengsel (forst gen-
nem Martyriet bliver man en virkelig Krlsten)
og hans Ydmyghed, der undertiden kan flnde

et ligefrem rerende Udtryk. Hans Breve ere

udg. af Zahn i Patrum apost. Opera, Lipsite

1876, og af Lightfoot, The Apostolic Fathers II,

2. OpI. 1889, I— III, den bedste Udgave af en
Kirkefader, vi overhovedet besidder. Om hans
Liv og Laere se Zahn, I. v. A. Gotha, 1873;
E. v. d. Goltz, I. v. A. als Christ nnd Theologe,
Leipzig 1894, en vaerdifuld dogmehistorisk Mono-
grafi; Harnack, Chronologie der altchr. Lltte-

ratnr, Leipz. 1897. J. P. B. — 2) I. af Kon-
stantinopel, var Patriark fra 846 til 857 og fra

867 Ul sin Dod (878 eller 877). Han blev rime-
ligvis fedt 799 og havde kejserligt Blod i sine

Aarer, da han var Sen af Mikael Rhangabes og
Kejser Nikeforos's Datter Prokopia. Da hans
Fader 813 blev styrtet, blev han sendt i et

Kloster i Naerh. af Konstantinopel, hvor han
blev praesteviet og valgt til Abbed. Han var
en Ven af Billederne og blev som saadan af

Theodora gjort til Patriark 846 efter Metho-
dios's Dod. Da han paa Epifanidagen 857 naegtede

den maegtige Bardas (se Art Fotios S. 88)

Nadveren, blev han afsat, og Fotios blev Pa-

triark i hans Sted. Efter Bardas's og Kejser

Mikael Ill's Dod kom I. atter paa Patriarksaedet,

og i dette Tidsrum af hans Patrlarkat falder

den 4. aim. Synode i Konstantinopel (5. Okt.

869 til 28. Febr. 870). Da I. dede 23. Okt.

878 eller 877, blev Fotios igen Patriark. I. var
en klosterlig Helgen, der prises for den op-

byggelige Maade, paa hvilken han ledede Gads-
tjenesten; men paa den bysantinske Politik

forstod han sig ikke.

Ignatius af Loyola, se Jesuiter-Ordenen.

Ignatius, BengtJakob, flnsk Praest og aande-
lig Forfatter, tilherte en Slaegt, hvorfra der er

udgaaet flere flnske Prasster. Fadt 1761 i Tus-
by (Nyland), Student 1775, ordineret 1780, 1784
Kap. i Abo, 1794 Spr. i Wichtis, 1799 i Halikko
og 1824 i Ulfsby. D. 1827. 1817 blev han Dr.
theol. og noget senere Kontraktsprovst. Han
var en paa sin Tid anset Praest, der med Kraft
kaempede mod den paa Gustaf Ill's Tid sig

udbredende religiose Indifferens. En Afhand-
llng af ham >Kendetegn paa sande og falske

Kr.< (1797) blev prisbelennet, ligeledes bar han
forfattet to Samlinger aandelige Sange paa Finsk
(1788 og 1824). Han var ogsaa Medlem af den
flnske Psalmebogskomitl 1820 og af Alterbogs-
komiteen af 1817. S. A. tog han tillige med
andre Initlativet til Dannelsen af >det evang.
Selskab i Finland.. A. N.

Ignatius-Vand kaldes Vand, der er indviet
ved Beroring med en af Ignatius af Loyolas
Relikvier, hvorved Vandet formentlig har faaet

Kraft til at laege baade Sjael og Legeme. Allerede
1579 begyndte man i Burgos i Spanien at bruge
I.-V. mod Pesten, idet de syge drak det. Hvor
Jesuitismen har faaet Magt, er I.-V.et stadig i

Brng (E. Terwekoren, Das Weihwasser des hi.

I. v. L. fQr alle Leiden der Seele nnd des Leibes,

Wien 1867; F. H. Reusch, Die deutschen Bi-

schofe und der Aberglaube, Bonn 1879, 62 f.).

Ignell, Nils, f. 18. Jul! 1806 paa Husmands-
lodden Ingebo i 0sterg8tland (deraf Navnet I.),

Student i Upsala 1825, Praest 1830, 1838 Prae-

dikant ved Hedvig Eleonoras Fattiggaard i Stock-
holm, en Stilling, han tiltraadte 1840, 1842 Ka-
teket i samme Menighed, 1844 Komminister i

Katarinas Menighed, d. i Stockholm 3. Juni
1864. I., som forst blev paavirket af Sveden-
borgianismen, isaer af G. KnSs's Skrift >Samtal
med mig sjelf om verlden, menniskan och Gudc,
henledede senere i hoj Grad Opmaerksomheden
paa sig som ivrig Tilhaenger af Schleiermacher,

hvis Praedikener og >Der christliche Glaube< han
oversatte paa Svensk. I populaere Skrifter og
Artikler beksempede han den saakaldte >Dogme-
tro<. Hans Udvikling forte ham tilsidst saa
vidt, at han skrev et Forord til Renans >Vie

de Jesus< og sargede for Udgivelsen af Colanls

(I, 532) Praedikener i sv. Overs. Hans sidste

store Arbejde var >Menskllga utvecklingens hi-

storia<, der udkom i 5 Dele (1855—62) og gaar

til Beg. af 14. Aarh. Efter hans Dad udkom
>Jesu Christi och hans apostlars lftra, enligt nya
testamentets kanoniska skrifter kritiskt fram-

st&lld < (1864, overs, paa Dsk 1865) og >Messias-

iden eller det af Jesus predikade gudsriket<

(1868), et Forsog paa Besvarelse af en af Haager-

Selskabet (S. 318) udsat Prisopgave O. A.

Ignis purgatorius, se Skaersild.

Ignorant-Brodre, se Skolebrodre.

Ijim. 1. By i Juda (Josva 15, 29), maaske
Rninerne Awft vestlig for Hebron. — 2. Et
Sted paa Ostsiden af Moab (4 Mos. 33, 45),

fuldstaendigere kaldet Ije-ha-abarim (4 Mos. 33,

44. 21, 11). L. G.

Ijob, Hovedpersonen i det gltestl. mellem
Hagiograferne optagne, efter ham benaevnte

Skrift; i G. T. tillige omtalt Hes. 14, 14. 20
sammen med Noah og Daniel som en for Lae-

serne kendt Skikkelse, et Monster for Retfter-

dighed. — I.'s Bog, almindelig beundret som
et af Verdens herligste Digtervaerker, er et di-

daktisk Skrift, der behandler det Spargsmaal,

33*
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516 Ijob.

som overbovedet er Hovedproblemet indenfor

den gltestlige Kokma-Literatur (sc d. Art.),

nemlig Forholdet mellem Vserd og Sksebne;

men Skriftet rummer saa betydelige Vanskelig-

beder, hvad Tekstoverlevering, Sprog og Tanke-
gang angaar, at det ikke er at undre sig over,

at Opfattelserne i Nutiden fjerne sig ikke lidet

fra blnanden. En kort Fremstilling, som nser-

vserende, maa derfor holde sig til Hovedlinierne,

der med nogenlunde Sikkerhed kunne be-

stemmes, samt iovrigt nejes med at paapege
de vigtigste Problemer, som Skriftet stiller Be-
arbejderen.

Bogen er en digterisk Dialog, indrammet af

en prosaisk Prolog og Epilog. I Prologen (Kap.

1—2) gives den bekendte Skildring af I. som
et Monster for Fromhed, Rigdom og Lykke, af

Samtalen mellem Jahve og Satan, af Ulykkerne,
som derefter stremrae ind over I., af bans
Taalmodighed og Standhaftigbed under alt og
trods den i hans Hustrus Ord liggende Fristelse,

endelig af de 3 Venners Komme og deres stumme
Forfaerdelse over hans grufulde Ulykke. Den
poetiske Del (Kap. 3, 1—42, 6) begynder med,
at 1. (Kap. 3) bryder ud i Klager, der forme
sig som en Forbandelse af bans Fodselsdag;

derefter felger Dialogen mellem I. og de 3

Venner; disse tale i bestemt Orden (Elifas,

Bildad, Sofar), og I. svarer efterhaanden hver
isser af dem. Replikskiftet fordeler sig i 3 Om-
gange (Kap. 4—14. 15—21. 22—28); dog taler

Sofar ikke i sidste Omgang (1 hvert Fald efter

den nuvaerende Tekst), et Udtryk for, at Ven-
ncrne 1 det hele bringes til Tavshed af I. Den
Opfattelse, som Vennerne reprsesentere, er den
af Hesekiel saa steerkt hsevdede individuelle

Gengsldelseslcere, at Lidelsen er Straf for egen

Synd, og de opfordre udfra denne Lsere I. til

at erkende sin 'Synd og ydmyge sig overfor

Gud. Overfor deres uretfeerdige Anklage mod
I. hsevder saa denne, at han ikke bar begaaet

nogen Brode, som kunde begrunde saadan Lidelse

som Straf, men feres i dette i og for sig be-

rettigede Selvforsvar og segget ved Vennernes
stadige Haevdelse af Gengseldelses-Saetningen til

at bebrejde Gud Uretfserdighed. Efter den egent-

lige Dialog bringe saa Kap. 29—31 en Enetale

af I., hvor han overfor sine herlige Dage i

Fortiden beklager sig over Nutidens Lidelse.

I Kap. 32—37 tager saa en i det foregaaende
ikke omtalt Person, den unge Elihu, Ordet,

harmfuld over, at de 3 Venner have maattet
forstumme overfor I., hvem han irettessetter

for bans dristige Tale, idet han saa iovrigt

dels gor samme Synspunkt gteldeude som de
3 Venner, men dels sserlig fremhsever Lidelsens

Betydning som Lutring, hvortil ogsaa den ret-

fierdige traenger, for nemlig at befries for Hov-
modet, som ellers felger med Retfserdigheden.

Endelig Kap. 38—41 svarer Jahve selv 1. udaf
Stormen, irettessetter I., gor gaeldendc, at denne
som Skabning ikke kan gaa i Rette med Ham
som Skaber, hvortil vilde krseves, at man kunde
gennemskue Skaberens Vaerk indenfra. I. er-

kender saa 42, 1—6 sin Uret I Epilogen 42,
7—17 irettessetter Jahve de 3 Venner, fordl de
ikke have talet ret om >min Tjener< I., paa
hvis Forban de dog skulle undgaa Straf; hvor-

efter Jahve velsigner I. med Rigdom og Lykke
paany.

Som det af denne korte Oversigt over Tanke-
gangen fremgaar, gives der i Skriftet forskellige

Bidrag til Bedommelsen af den retfserdiges

Lidelse. At det Moment, som for Digteren selv

er Hovedpunktet, maa vsere indeholdt i Jahves
Taler, er paa Forhaand indlysende. Her af-

vises Tanken om fuldt at kunne lose Probletnet

og Berettigelsen til at kritiscre Guds Styrelse.

De Bidrag til Lidelsens Forklaring, som kunne
gives, kan Digteren altsaa kun tillsegge en relativ

Vserdi som Forsog til Problemets Lesning. At
Digteren forkaster den gsengse Betragtning, som
fremssettes af de 3 Venner, at Lidelsen simpelt-

hen er Straf for og Maaler for Synden, er klart

af Dialogen. Men hverken i l.'s eller Jahves
Taler gives nogen egentlig positiv Lesning,
heller ikke i det vanskelige og meget debat-

terede Sted 19, 25 f., idet den Henvisning til

en hinsidig Belenning gennem Opstandelse, som
man har fundet her, utvivlsomt ikke kan vsere

tilsigtet af Digteren, da denne, hvis han havde
haft den nsevnte, for det bele Problem saa ind-
gribende, Betragtning, maatte have formet den
hele Tankeudvikling derefter, maatte have gjort
den til det alt beherskende Synspunkt, medens
den nu hejst vilde vsere en flygtig Sidetanke.
Derimod findes i Elihus Taler et positivt Bidrag.
Men disse Taler udskllles af de allerfleste nyere
som ikke stammende fra den oprindelige Dlgtcr
(jvfr. f. E. Franz Delitzsch: Hvis disse Taler
og den ovrige Bog ere af samme Digter, er det
overbovedet forbi med al kritisk Dom i saa-
danne Sporgsmaal); og det saerdeles skarpsindige
Forseg, som Budde, under vsesentlig Tilslut-

ning fra Cornill og Wildeboer, har gjort paa
at heevde deres Oprindeligbed, har i de flestes

Dom ikke kunnet afkrsefte de vsegtige Grande,
der taler mod Oprindeligheden ; disse Grande
ere — foruden Forskelligheder i Diktion og
Sprog — navnlig, at Jahve i Kap. 38 svarer I.

uden at tage noget som heist Hensyn til de
umiddelbart forudgaaende Elihu-Taler, der tillige

for en Del foregribe Jahve-Talernes Indhold og
derved svsekke Virkningen af dem, samt at

Elihu hverken omtales i Prolog eller Epilog,

altsaa overhovedet synes den hele Komposition
fremmed. — Et positivt Bidrag gives endvidere
i Prolog som Epilog: Provelsen, som skal godt-
gere, om l.'s Fromhed kan taale Tabet af
Lykken uden at svlgte, og som I. ifelge saavel

Prolog som Epilog vsesentlig bestaar. Ganske
vist har disses Oprindeligbed ikke vseret ube-
stridt, idet flere, navnlig seldre, Fortolkere have
anset dem for senere tilfejede. Men det store

Flertal af nyere Fortolkere have erkendt Prolog
og Epilog som nedvendig Ramme om Dialogen
og haevdet samme Forf. for dem og denne.
I nyeste Tid hsevde nogle Fortolkere, navnlig;

Budde og Duhm, at Prolog og Epilog ere op-
tagne af Digteren fra en af ham forefunden
• Folkcbogc om I. I denne Opfattelse maa vist-

nok i hvert Fald erkendes som rigtigt, at der
forud for Digteren bar i Israel levet et Ijob-

Sagn, hvis Stof han har benyttet; men hvor
vidt dette Sagn har vseret skriftlig fikseret og
specielt har vseret det i den af Digteren be-
nyttede Form, er et andet Sporgsmaal, hvorom
Meningerne antagelig endnu en Tid ville diver-
gcre. Mod Budde og Duhm bar navnlig K.
Kautzsch udtalt sig. Men hvad enten Prolog
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og Epilog ere i egentllg Forstand forfattede af

Digteren eller knn optagne af bam, maa ban
have fundet dem egnede som Rammen om
Digtet, og Enheden mellem dem og dette viser

sig i, at I. intet Steds bllver vidende om den
Prove, der anstilles med ham; han selv hen-
vises aitsaa til den troende Hengivelse 1 Jahves
for bam uransagelige Vilje, medens Prevelsen

som Bidrag til Problemets Leaning knn kommer
Lteseme til gode. I Epilogens Belenning af I.'s

Sejr i Prevelsen ligger Dieppe nogen virkelig

af Digteren tilsigtet Lesning af Problemet, da
han Dieppe kan have vaeret blind for, at I.'s

Skacbne i denne Henseende Ikke bar Almen-
gyldighed.

Angaaende de mindre Afsnit, hvis Oprinde-
.ighed er omstridt, navnlig Kap. 28 og 40, 15
—41, 26, maa henvises til Kommentarerne.

I Talmud ntevnes Mose som Forf. Flere nyere
Fortolkere have taenkt paa Salomos Tidsalder,

andre paa Hiskijas eller i det hele den senere
Kongetid. Men stadig flere Fortolkere antage
nn efterbesekielisk Affattelse, og herfor taler

bestemt navnlig selve Skriftets Problemstilling,

Forboldet mellem Vserd og Skiebne for Indi-

videt, hvor de 3 Venner reprtesentere det efter

Hesekiel gsengse Dogme. Paa den anden Side
kan man nieppe gaa langt ned 1 den efter-

eksilske Tid, idet f. E. Pnedikeren synes at

have en lsngere Grnblen over Problemet lig-

gende mellem sig og Ijobs Bog. At Hes. 14
ikke behover at forudscette Ijobs Bog, men knn
et Ijobsagn, vil let ses (Kommentarer bl. a. af

Franz Delitzsch, 2. Opl. 1876; Dillmann, 2. Opl.

1891; Budde 1896; Duhm 1897. Til Tekstkri-

tiken navnlig Beer, Tekst des Baches Hiob
1895 og ZaW 1896; Friedr. Delitzsch, Das Buch
Hiob 1902. Til Integriteten : Hermansen, Om
Integriteten af Jobs Bog, Universitetsprogram

1874; Bndde, Beitrage zur Kritik des Buches
I. 1876; K. Kautzsch, Das sogenannte Volks-
bnch von Hiob 1900. Til Tankegangen : Cheyne,
Job and Solomon 1887; Fr. Buhl, Om Jobs
Bog 1887). J. C. J.

Ijon ('Ijjon), By i det nordligste af Naftali,

erobret fra Israel af Benhadad I (1 Kong. 15,

20) og siden af Tiglat-pilesar (2 Kong. 15, 29).

Navnet er bevaret i det nuvasrende Merdj-
"ajjun, Hejsletten nordlig for Jordanlavningen.
Byens Ssede formodes at vsere Tell-dibbtn. L. G.

Ikabod, Sen af Pinehas og Sennesen af Eli.

Hans Moder, der dede ved hans Fedsel, kaldte
ham, dybt . rystet ved Efterretningen om, at

Pagtens Ark var tagen af Filisterne, I. a; >Her-
ligheden borteN, idet hun ikke vilde lade sig

treste ved JEren af at have fedt en Sen, naar
Israels Smykke var borttaget (1 Sam. 4, 21.

14, 3> L. G.
Ikkes, Fader til Ira, en af Davids Helte

(2 Sam. 23, 26; 1 Kren. 11, 28. 27, 9). L. G.

Ikoaion (nu Konia), By i det indre af Lille-

asien, paa Apostlenes Tid Hovedstad i Land-
skabet Lykaonien, gunstigt beliggende i frugt-

bare Omgivelser og ved den store Vej fra

Efesos til Evfrat. Mellem I. og det sydlig derfor
liggende Lystra er 4 geogr. Mil. I. regnedes 1

den persiske Tid som Gnensestad i Frygien,
blev o. 160 f. Kr. sammen med en Del af Ly-
kaonien lagt til Galatien og delte, med nogen
Afbrydelse, Sktebne med dette Land. Efter

Kong Amyntas af Galatiens Ded (25 f. Kr.)

inkorporeredes det i den da oprettede rom.
Provlns Galatien, hssdredes af Kejser Claudius

og blev under Hadrian rom. Kolonl. Den gl.

Sammenhaeng med Frygien spores lsnge i Om-
tale af I. som frygisk, skent det offlcielt herte

til Lykaonien-Galatien; saaledes Ap. G. 14, 6

antydningsvis (jvfr. 16, 6?).

Krdm. kom til I. ved Paulus og Barnabas
paa deres ferste Missionsrejse (Ap. G. 14, 1 f.).

En stor Msngde baade af Jeder og Hellenere

blev troende. Til de derpaa felgende Trsengsler

heutyder Paulus i 2 Tim. 3, 11. Ifelge en tro-

vasrdig Legende skete den hi. Theklas Omvend-
else i I. Ogsaa ved Paulus's 2. Rejse ntevnes

I. (Ap. G. 16, 2f.). Hvorvidt I.'s Menighed eUers

kan felges i N. T., beror paa, hvad der i Ap.

G. 18, 23 menes med >det galatiske Land<, og
om >Galaterbrevet < er skrevet til de sydgala-

tlske Menigheder. I ethvert Fald blev I. Midl-

punktet for Krdm.s Udstraallng i de Egne;
adskillige Biskopper fra I. i de ferste Aar-

hundreder omtales (efter Legended Sosipater

Rom. 16, 21 den ferste); ogsaa talrige kr. Ind-

skrifter fra Omegnen vidne derom. Fra det

II. til 13. Aarh. var I. de seldshukiske Sul-

taners Hovedstad. Den kr. Befolkning fik da
Tilladelse til at bo i den store Landsby Tsllle

N. for Byen. L. G.

Ikonobortserne kaldes en russisk Sekt, der

forkaster Billederne ved Gudstjenesten og kun
vil dyrke Gud under aaben Himmel.

Ikonografi, se Billeder (I, 311).

Ikonoklaster, Billedfjender, se I, 313.

Ikonolatrer, Billedvenner, se I, 313.

Ilai, en af Davids Helte (1 Kren. 11, 29);

skrives i den parallele Liste (2 Sam. 23, 28),

men nteppe rigtigt, >Salmon<. L. G.

Ildefonsus af Toledo, sp. Biskop, sad paa
Metropolit-Stolen i Toledo fra Nov. eller Dec.

657 til sin Ded (23. Jan. 667). Man fortalte,

at Madonna bavde aabenbaret sig for ham, og
I. har ved sin libellus de virginitate S. Maria
contra tres infideles (de 3 >vantro« ere: Jovi-

nian, Helvidius [S. 391] og en Jede) i hej Grad
fremmet den overdrevne JErefrygt for Madonna.
Han har desuden fortsat Hieronymus's De virit

inlustribus (S. 425), givet en Bearbejdelse af

et for Katekumenatets og Trosbekendelsens Hi-

storic (Caspari, Quellen II, 290 f.; Kattenbusch,

Das ap. Symbol I, 152; II, 459) vigtigt Skrift

fra 6. Aarh. (rimeligvis af Biskop Justinianus

af Valencia o. 550) og skrevet en Bog om Livets

Vej fra Daaben til de evige Boliger (v. Dzia-

lowski, Isidor und I. als Literarhistoriker, Mfln-

ster 1898).

Ildpreve, se Gudsdomme (S. 290).

Ildtilbedere kalder man med et uheldigt

Navn de nulevende Parsis, de sidste Tilhengere
af den zarathustriske Religion ; deres populate
Navn i Asien er Geber. Nogen udprseget Dyrk-
else af Ilden som Guddom drive de ikke, men
de ta;nke sig Ilden, eller rettere Lyset (>det

uskabte Lys<) som Ormuzds legemlige Aaben-
baringsform og betragte Ilden som uundvser-

ligt Offerelement ved al Tilbedelse af deres

Gud. Derfor have de ikke blot Altre med evig

lid 1 deres Templer, men de fore ogsaa paa
Rejser smaa flyttelige Altre med sig, ved hvis

lid de forrette deres Andagt.
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Langt snarere kunde man have kaldt de
vediske Indere I., thi deres ivrige Alterdyrk-

else af Guderne farte tilsidst til en overdreven
Kultus af Offerilden, der dyrkedes som Gud
(Agui), og som paa Grand af den Magt, Offeret

evede over Guderne, blev den allermsgtigste

af disse. Ogsaa Grsekerne bar for saa vidt vseret

I., som de ikke blot tllbad Arneilden (Hestia),

men ogsaa Naturilden (Hefaistos) og Esseilden

(Promethevs) og liguende Former af Ildtilbedelse

Andes i de fleste Naturreligioner og begyndende
Kulturreligloner— en letforstaaelig Kultus, naar
man betsenker den store Betydnlng, Hden bar for

disse Mennesker baade som Arne- og som Alter-

ild. Til Altret er Ilden imidlertid trsengt fra

Arnen; det er altsaa dens Nyttevirkning, som
har helllget den; vi ser ogsaa, at det forst er
paa et senere Trin, at Ilden tages i Brug ved
Ofringer. De belt primitive Ofre bringes uden
lid, saaledes som de fleste animistiske og chtho-
niske Ofre, Menneskeofre, Almuens Grod- og
Smerofre osv. (om oldpersisk Ilddyrkeise: E.
Lehmann, Zarathustra I, Kbhvn 1899 ; om Agni-
dyrkelsen: H. S. Vodskov, Sjteledyrkelse og
Naturdyrkelse, Kbhvn 1897, I, 74 f.; om Ild-

dyrkeise i Aim.: H. F. Feilberg, Ilden, Arnen,
Hjemmet, i >Jydske Aarbeger< og Andrew Langs
Art: Prometheus i »Encykl. Britt.«). Edv. L.

Illgen, Christian Friedrich, tysk Kirkehi-
storiker, f. i Chemnitz 16. Sept. 1786, stude-
rede i Leipzig og blev der Privatdocent, ekstr.

Prof, i Filos. og i Teol. og 1825 ord. Prof, i

Teol. og senere Domherre i Meissen. D. 4.

Aug. 1844. Bl. hans Skrifter maa mserkes hans
Afhandlinger om Lelio Sozzino (I— II, 1814 og
1826), om Luthers Katekismer (1829—30) og
om det saak. collegium philobiblicum (1836

—

40). 1814 grundede nan Leipzigs hist-teol.

Selskab og var i flere Aar Redaktor af Sel-

skabets Tidsskrift( >Zeitschrift f. hist. Theologiet),
der udkom 1832—75, ferst under I.'s, senere
under Niedners og Kahnis's Redaktion. I. har
ogsaa udgivet et Bd. Praedikener med Titlen:
>Die Verklarung des irdischen Lebens durch
das Evang.* (1832).

Illug blev 1134 af Erik Emun gjort til Bi-
skop i Aarhus i Steden for Ulkll (Suhm, Hist,

af Danmark V, 464).

Illnminater, se Art. Weishaupt, Adam og
Alumbrados (I, 65).

Illyrien. I videste Forstand omfattede Di-
striktet I. Nedre-1. (Pannonien) og 0vre-I. (Dal-
matien). Af disse kan der i Rom. 15, 19 kun
tenkes paa det sidste, det egentlige I. Da Paulus
bruger Formen >IUyrikon<, en neje Gengivelse
af det lat. Illyricum, og i det bele benytter de
geograf. Navne i deres rom. Betydning (tilmed
her i Romerbrevet overfor rom. Ltesere), maa
der sandsynligvis ved I. paa anforte Sted for-

staas Landskabet langs det adriatiske Hav N.
for Drilofloden (indtil Istria), som ogsaa kaldtes
Illyris Barbara til Forskel fra det til Provinsen
Makedonien herende Illyris Gneca S. for Drilo
indtil Epeiros. Den sydlige Del af Provinsen
Illyricum kaldtes Dalmatia, hvilket Navn just
paa Apostelens Tid Qvtr. 2 Tim. 4, 10) var ved
at fortnenge det oeldre Udtryk Illyricum. Pau-
lns's Ord >fra Jerusalem indtil I.< kunne nseppe
forstaas anderledes end om en Virksomhed
indenfor I.s Gnenser; de vilde lyde som en

Overdrivelse, dersom han ikke havde vaeret

vestllgere end i det fra I. fjerne Berea (Ap. G.
17, 10). Muligvis kan Apostelens Prodiken i

I. henferes til Aar 57 under hans 3. Rejse paa
det i Ap. G. 20, 1. 2 omtalte Tidspunkt, kort
Tid for Romerbrevets Affattelse. L. G.

Imilkue, en Araberfyrste, hos hvem den
syr. Konge Alexander Balas's nnge Sen Antio-
kos opfostredes. Efter Alexander Balas's Ded
(145 f. Kr.) afnodte dennes Feltherre Tryfon 1.

Sennen til Brug for sine srgerrige Planer (1 Mak.
II, 39. 40. 54). Navnet I. er det samme som
Jamblikos. L. G.
Immacnlata conccptio, se Undfangelse,Marias

ubesmittede.

Immacnlat-Ed, se Undfangelse, Marias ube-
smittede.

Immanent betegner det, som ikke gaar ud-
over en Sag eller et Begreb. I gamle Dage ad-
skilte man immanente Aarsager fra transeunte.

Siden Kant er det blevet almindeligt at bruge
Ordet immanent om hvad der holder sig til

den givne Erfaringens Verden, medens man
derimod med Ordet transcendent betegner, hvad
der gaar udover denne. F. C. K.
Immanael (i Septuaginta skrevet: Emma-

nuel) a: >Med os(er)Gudc, et Barn, om hvilket

Jesaja (Jes. 7, 14) profeterer i en af den gl.

Pagts mest afgerende Stunder. Kong Akas i

Juda var paa den Tid, Talen er om (muligvis

735, i ethvert Fald ikke senere end 734), bleven

Genstand for et Angreb fra de forenede Konger
af Syrien og Israel, som vilde tvinge Juda Rige

ind i en Alliance mod den truende assyr. Magt
For at opnaa deres Hensigt vilde de intet mindre
end detronisere Akas og den davidiske Konge-
sla'gt. Under den almindelige Forfserdelse sendtes

Jesaja af Herren til Akas med Budskabet: dette

skal ej ske! og at han intet havde at frygte

af disse Fjender; men, fojede Profeten til: der-

som I ikke tro, skulle I ikke bestaa. I en ny
Samtale med Kongen kort Tid efter tilbed Je-

saja i Guds Navn et hvilket som heist Under,

Kongen maatte krasve som Tegn, til Stad-

fsestelse af Profetens Tilsagn om guddommelig
Hjaelp; men Akas afslog dette Tllbud under
Paaskud af ikke at ville friste Herren, i Virke-

ligheden fordi han ikke vilde beslutte sig til

en Trospolitik og saa nasrt et Forhold til Herren,

som et saadant Standpunkt vilde krarve. Han
havde i sine Tanker allerede en mere haand-
gribelig Hjielp for 0je: at kebe sig den assyr.

Stormagts Indskriden imod hans Fjender (jvfr.

2 Kong. 16, 7f.), og fra denne Plan vilde ban
ikke drages bort. Da er det »t Profeten i hellig

Vrede over Kongens feje Krenkelse af Israels

sande, levende Gud >udslynger sit truende Ord<
mod dette vansbegtede Davids Hus og forkynder,

at nu vil Herren alligevel lade ske et Tegn,

men vel at mserke selv bestemme dets Indhold,

som angives i V. 14. 15: >Se, den ungeKvinde
bliver svanger og foder en Sen og giver ham
Navnet Med-os-er-Gud. Maslkespise og Honning
skal han fortsre ved den Tid, da han forstaar

at forkaste Ondt og vaslge Godtc. Til nsermere

Forklaring af det sidste siges 1 V. 16. 17, at

Landet skal blive ede.

De Hovedspergsmaal, som her melde sig for

Forstaaelsen, ere disse 2: hvori bestaar det

her forudsagte Tegn? og hvad skal det stad-
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fteste? Med Hensyn til det sidste Spargsmaal
maa det forestaaende, saa at sige selvbudne
Tegn skulle paanede Akas og hans Omgivelser
og i det hele alle interesserede den Erkendelse,

ban bavde villet unddrage sig fra. Hvis Akas
havde betragtet Profeten som en Bedrager eller

Svsermer, kunde ban jo let have blottet ham
ved at begtere et eller andet umuligt af ham.
Han tvivlede altsaa ikke om, at der kunde ske
et Tegn, men derimod tvivlede han om den
Gnds Betydnlng, i hvis Navn Profeten traadte

frem; som et meget lille Folks Gnd regnede
ban ham for en partikuher Gud med altfor

ringe Magt, sterlig overfor de frygtede Syreres

Guder, til at man kunde forlade sig paa ham

;

den assyr. Her var i Kongens Tanker en ander-
ledes real Sterrelse at holde sig til. At det

Ord, der havde lydt til ham 1 Profetens For-
sikring om Angrebets Betydningsleshed, kom
fra en Gnd, der var Himmelens og Jordens
Herre, var det, Akas vendte sig bort fra at

ville ind paa at undersage og erkende. Derfor
var det netop dette, som det kommende nye
og uundgaaellge Tegn paa sin Vis skulde stad-

fteste. I Aandskraftens Vselde er Jesajas Op-
tneden her et vserdigt Sidestykke til Elija paa
Karmel.

Det tilbudte Tegn skulde have bestaaet i et

iejnefaldende Under og have opmuntret Kongen
til at tro paa Guds kommende Hjselp. Det
forestaaende store Tegn skal ikke styrke Akas
i at tro, men tilbagevirkende bevise, at den
alnuegtige Gud hin Dag havde vseret Kongen
nser. Det skal ikke komme Akas og hans Has
tilgode, men paa en eller anden Maade aaben-
bare den Gud, de havde krsenket. Der er ingen
Grand til, at det skal vaere en enkelt Under-
gerning, men det kan (som i 2 Mos. 3, 12) be-

staa i selve den kommende Begivenhed: den
I., Profeten tanker paa, og hvad der gaar forud

for ham.
Ved dette forestaaende Kendsgerningstegn

•vil Profetens Forsikring til Kongen blive stad-

ftestet som Sandhed. Men til det stadfsestede

Ord af Gnd herte ogsaa Forsikringens anden
Side: Truslen om Straf i Tilfslde af Vantro
(V. 9 b). Dette maa ikke overses; det trader
endog strerkt i Forgrunden, baade ved V. 15
og dets Forklaring i V. 16. 17 og dernsest i

hele Skildrlngen af Juda Lands ede og forladte

Tilstand V. 18—25; naar det omtalte Barn
vokser op, skal hans Faedreland vtere adelagt

af de Assyrer, Akas i sin Uforstand kaldte til

Hjslp, men som ikke lade sig noje med Byttet
fra Damask og Efraim, men paa det grundigste
ogsaa skulle hanje og anblke Akas's Land.
Mtelken og den vilde Honnlng ere Tegn paa
-den ringe Kulturtilstand, hvori den spredte Rest
af Folket lever; under fattige Forhold vokser
I. op. Denne merke Side af det forestaaende er
saa fremtrasdende, at Profeten ikke lsenger synes
at skssnke den ejeblikkelige Lettelse ved den
nordlige Koalitions Mislykken nogen Opmterk-
somhed. De faa Fortolkere, der i V. 14 f. alene

finde en Gentagelse af Forsikringen om Juda
Redning fra disse Fjender og overse Profetiens

truende Karakter, komme i saa stor Forlegen-

bed med Teksten, at f. E. Duhm kategorisk

erklasrer V. 15 og 17 for utegte!

Men det turde vsere et Spargsmaal, om ikke

en bel Raekke af moderne Fortolkere (Duhm,
Marti, Cheyne [i nyeste Tid] o. a.) ere paa et

Vildspor ved i det hele at sammenknytte Im-
manuelsnavnet med hin rent forelebige Red-
ning af Juda, der for Profeten, som ser det
assyr. Merke Iejre sig ogsaa over Juda, kun er
en Episode af forsvindende Betydning, et eje-

blikkeligt Lysglimt. Hans Tanker bevtege sig

i Fremtiden hlnsides dette. Font ser han da
et uundgaaeligt Merke lejre sig over den vantro
Sltegt, men bag det skinner et stort Lys, en
vidunderllg Frelse, frem. Dette sidste er Hoved-
sagen og kommer derfor forst til Udtalelse; et
0jeblik skuer han lgennem Market og skildrer,

hvad han da ser (V. 14); med dette in mente
taler Profeten dernsest om den nsermere Frem-
tids merke, truende Karakter. V. 14 har Hoved-
vsegten, men kronologisk gaar V. 15f. ferst;

kun Troens 0je ser midt under Market det
skjult nasrvserende Lys.

Her er det nu, adskillige Fortolkere i V. 14
i I.navnet se en Hentydning til den saa be-
tydningslese Redning fra de syr.-efraimit. Fjen-
der. Man opfatter Kvinden (ha-alma V. 14)

generelt, idet i Hebr. en hel Art kan sammen-
fattes i et singularisk Udtryk, og Jesaja vil da
udtale, at inden Aarsfrist skulle de unge Kvinder
faa Anlednlng til at give de Bern, de da fade,

det betegnende Navn >Med os er Gud<, thi

Gud vil fri Juda fra dets Fjender. I.navnet
symboliserer altsaa denne Begivenhed og herer
hjemme paa denne Side af den assyr. Tnengsel.
Eksegesen er i Nutiden ikke meget tilbejelig

til andre Opfattelser af I. og den unge Kvinde,
som fader ham, end den rent messianske eller

den anferte generelle. Det bar ikke manglet
paa Forseg allerede fra gammel Tid, sterlig fra

jodisk Side, paa at undgaa den messianske
Opfattelse, men de have vist sig nfyldestgerende.

Fra klrkelig Side har man hert ikke at urgere
Udtrykket ha-alma, som om deri betegnedes
en umiddelbar Forudsigelse om Kristi Fedsel
af Jomfru Maria ; thi alma betyder ikke ned-
vendigvis den jomfruelige Kvinde, men den
unge voksne Kvinde i det hele, saa at Sprogets

egentlige Udtryk for Jomfru, b'tula, maatte
have vseret brugt, hvis en Jomfrufedsel var det,

Profetens Ord skulde betone. Kunde ha-alma
altsaa til Ned vtere en af Akas's Medhustruer,
som man har sagt, vilde Profeten dog umnlig
kunne udsige, at den af Gud forkastede Akas
skulde blive I.'s Fader. Allerede herved umulig-
geres de ssldre Jeders Tanke om Hiskia, Akas's
Sen, som I., men det strander netop ogsaa paa
Ordet alma som den unge Kvinde, der ikke
passer paa Akas's Hustru, og tilmed var Hiskia

forltengst fedt(jvfr. 2 Kong. 16, 2. 18, 2; 2 Kran.

28, 1). Ej heller Jesajas egen Hustru, der ikke

lsengere var en alma (jvfr. 7, 3), kan der ttenkes

paa; hun maatte ukunstlet kaldes >min Hu-
stru* eller >Profetinden< (8, 3). Vel tales der
i 8, 1—4 fra omtrent sampe Tid som Imma-
nuelsprofetien om Profetens eget Barn, i hvis

symbolske Navn Profeten skal legemliggere For-
udsigelsen af de davssrende Fjenders Undergang,
men det er en TilUegsprofeti, og 8, 8 tildeles

der I. en Betydnlng, Profeten ikke vilde give

sit Barn. Andre forstaa ved en vilkaarlig Ind-

ltegning ha-alma om Davids Has eller Israels

Menighed.
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Den generelle Opfattelse, der nu for Tiden
er yndet, vil imidlertid heller naeppe naa at

fortraenge den messianske, thi den er saa simpel,

at den er ret intetsigende. At en Maengde unge
Kvinder under den hastig svindende Befrielse

fra Fjenderne skulde kalde deres Bern >Med
os er Gud< og ligeledes at gribe til den gene-

relle Forstaaelse af Singularis ha-alma, er sogt,

og det hele vilde ikke sige mere end en Om-
skrivning af den Tanke, at der fra Vaar til

Host skulde ske et glaedeligt Omsving. Den
hele Tydning opererer med den Forudsaetning,

at I.'s Fodsel skal komme inden Aarsfrist fra

den Dag, Jesaja talte med Akas; men V. 14
behover ikke at sige noget udtrykkeligt om,
naar I. fodes. Han er ganske vist ikke en fjern

Fremtidsskikkelse, men Synet beskriver det

fremtidige 10m naervaerende, dog uden krono-
logisk Datering.

Vi fores altsaa til den messianske Opfattelse

som den eneste, der kan gore Alvor af I.s Be-
tydning som Tegn til Aabenbarelse af, hvad
Herrens Magt og Vilje er, og som ogsaa haevdes

af Fortolkere som Ewald, Delitisch, Caspari,

Orelli, Driver, Buhl og i det vaesentlige Dill-

mann. Profeten har set noget, noget enestaa-

ende stort med Aandens 0je. Det Barn, han
faengsles af at beskue, > skal ikke derfor faa

Vaesensnavnet I., fordi Gud paa den Tid, da
det bliver fodt, skal vaere med Israel, skal

frelse det, uden at Barnet selv har noget at be-

stille med denne Frelse, men fordi han i Barnet
skal vaere med Israel og ved samme frelse det,

fordi Barnet skal blive Guds Folks Frelser. Ja,

Navnet udsiger i Grunden endnu ulige mere . .
.

;

det siger det samme, som Johannes, efter at Je-

sajas Spaadom var gaaet i Opfyldelse i Jesus,

udtrykker med de Ord : Og Ordet blev Kod
og boede iblandt os« (Caspari). Med andre Ord:
Barnet selv er et Under helt igennem, og som
saadant er det skikket til at vaere det Tegn,

Herren vilde give paa, at han var den levende

Gud, hvis Evne og Vilje vare at stole paa. I.'s

kaempemaessige Dimensioner, aandelig talt, be-

kraeftes ogsaa baade ved 8, 8 og ved en Sam-
menligning med Mi. 5, 2, men allerstserkest

ved Jesajas kort efter fremforte Profeti i 9, 5. 6

[6. 7] og den noget senere Skildring i samme
Aand 11, If.; thi hvem anden skulde dette Barn
og denne Hersker vaere end den samme I., hvis

Lysglans straalede frem for Profeten i det 0je-

blik, Akas og hans vanslaegtede Hus bleve for-

kastede af Gud?
I. skal selv vaere, hvad hans Navn betyder.

Guds Frelse er inkarneret i ham. Han selv er
Tegnet. Derfor gaar ogsaa over hans forste

Livsafsnit (indtil den moralske Selvbevidstheds
Alder V. 15, jvfr. 5 Mos. 1, 39) Skyggen af og
Delagtigheden i de Lidelser, Akas og Folket
ved Vantroen vare forte ind i (7, 15 f. 8, 7. 8).

Denne morke Side af det forestaaende afspejler

sig nu imidlertid i Virkeligheden allerede i

V. 14, deri nemlig, at Messias's Moder er den
navnlose unge Kvinde. Deri ligger, at Herlig-

heden er borttagen fra Davids Hus; det er, som
11, 1 siger, blevet til Isai Stub. Fjendernes
Maal at detronisere den davidiske Kongeslaegt

er paa en Maade naaet, ikke af dem selv, men
ved dennes egen Brode og Assyrernes Haand.
Men Guds hellige Nidkaerhed glemmer ikke

•Davids usvigelige Naadespagt« (Jes. 55, 3). Paa
en ny og vidunderlig Maade lader han Juda og
Davids Kongedomme bestaa og alle Fjender gaa
til Grunde (8, 9. 10. 9, 1—6 [2—7]). Men idet

I. selv er en saa underfuld Skikkelse (9, 5 [6]),

til hvem ingen jordisk Fader naevnes, bliver

der ogsaa over hans Fodsel og hans Moders
Betegnelse som ha-alma, den unge Kvinde,
noget uopklaret, indtil Opfyldelsen gaadefuldt,

tilbage, ganske som i den af Jesaja muligvis
afhaengige Udtalelse af Mika i Mi. 5, 2 om
>den fodende Kvinde*, saa at man ad denne
Vej fores til at anerkende Evangelistens Sam-
menstilling af Jesu Fodsel af Jomfruen Maria
(Mt. 1, 22, 23) og Jesajas Profeti om I.'s Fodsel
af ha-alma. Septuagintas |Oversaettelse af ha-
alma ved >J 7icc(>#ivos, o: Jomfruen, havde alle-

rede sproglig slaaet Bro dertil. Om Septua-
ginta har fundet noget mysteriost i vedkom-
mende Fodsel eller taenkt, at den unge jom-
fruelige Kvinde ved Fodselen naturligvis ikke
laenger var Jomfru, faar staa hen. De senere
jodiske Oversaettere (Aqvila, Teodotion, Sym-
makos) foretrak, sandsynligvis af Hensyn til

den kr. Polemik, den sproglig korrekte Gen-
givelse ved vtavig, der ligesom alma paa ube-
stemtere Maade betegner den unge Kvinde (jvfr.

om I.'s Moder Buhls Jesaja, 158 f.).

Jesajas Profeti er ikke opfyldt nojagtig paa
samme Maade, som han havde taenkt sig. Han
har paa det davaerende Tidspunkt ventet I.'s

Komme i sin egen Levetid, saaledes som al

sund og levende Forventning hos Profeterne
har gjort og naermest maatte gore. Paa samme
Maade Apostlene med Kristi Genkomst. Ingen
af dem have haft Grund til at fole sig som
Lognere ved de Forskydninger af Omstaendig-
heder og Tid, som indtraf for deres Syners Op-
fyldelse. Guds Planers Virkeliggorelse foregaar

ikke med matematisk Uforanderlighed, men i

Vekselvirkning med Menneskers Adfaerd (Jer.

18, 7—10). Ved Troen tabte de fromme ikke

Forjaettelserne af Syne, selv naar de >saa dem
langt borte« (Hebr. 11, 13). Af det Profeterne

skuede som uaert, skete ogsaa altid noget i en
nscr Fremtid, saa man behovede ikke at tabe

Sporet. 734 allerede frareve Assyrerne Israels

Kige dets nordl. og ostl. Dele, 733—32 ophorte
Damask at bestaa, 722 faldt Samaria og Resten
af Israels Rige. Med Dommen over Juda trak

det ud, men Hiskia vandrede heller ikke i sin

Faders onde Spor. Forst 701 kom det til en
forelobig, glimtvis Opfyldelse af Immanuels-
profetien ved Judas frygtelige Haerjning af As-

syrerne og Sanheribs paafolgende Tilintetgor-

else ved Herrens Haand. Assyrernes Arve-

tagere, Babylonierne, rodhuggede Davids Trae,

og i hvem anden end Jesus Kristus er out-

sider opgaaet I., >Skuddet af Isai Stub«?
(Se Kommentarer til Jes. af Delitzsch, Buhl,

Dillmann o. a. og de bibelskteolog. Vaerker. Saer-

skilt Giesebrecht, Die Immanuelsweissagung,
St. u. Krit. 1888, og C. P. Caspari, Bibelske Af-

handlinger, Kristiania 1884, S. 362—88). L. G.

Immanuel-Synoden, en Synode af Gammel-
Lutheranere (S. 166) dannedes i Magdeburg af

Praesterne Ehlers, Diedrich, Zoller, Crome,
Rathjen, Konnemann og v. Kienbusch paa Grund
af den Strid, der indenfor Gammel-Luther-
anerne fortes om Kirkeregimentet. Disse 7
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Pnester udtalte i en Erklaering af 21. Jull 1864,

at de paa Grand af den af Overkirkekollegiet

forsvarede >falske Laere< skilte sig fra dette og
dannede en egen Synode. Den ledende Tanke
for I.-S. var, at Pnesterne, som de eneste Berere
af Embedet, have den Pligt at serge for den
kirkelige Ordning, og at Menighedsmedlem-
merne kun >paa en fri Maadc (»in freierWeise«,

»in beliebiger Zahl<) skulle tage Del i Syno-
derne, og dlsse skulle Ikke have discipline
Myndighed over Pnesterne. Da den General-

koncesslon, der var indrommet Gammel-Luther-
anerne, ikke knnde finde Anvendelse paa I.-S.,

havde denne ikke Korporationsrettigheder, og
de Embedshandlinger, dens Pnester foretog sig,

havde derfor ikke borgerllg Gyldighed. I.-S.'s

Dannelse gav flereStederAnledning til uhyggelige

Retstnetter om Kirkerne, som 0vrigheden til-

kendte Overkirkekollegiet, hvorfor I.-S. maatte
opfare nye Kirker. Til denne Synode sluttede

sig ogsaa nogle Pnester fra lath. Landskirker,
bl. a. Pnesten C. W. Vollert i Greiz og Meinel

i Hamburg. Vollert var efter Ehlers's Dad en
Tidlang I.-S.'s Senior, men 1901 skilte han sig

fra denne, fordi Nadvendigheden af en ordnet
Deltagelse fra Menighedernes Side i Synoden
og af Synodens disciplinsere Myndighed over
Pnesterne lidt efter lidt havde gjort sig gteld-

ende. 1902 horte til I.-S. ialt 5300 Sjsele med
13 ordinerede Pnester. Synodens Senior er

for Tiden Pnesten Scholze i Magdeburg; deres
Organ er det af Pastor Weber i Liegnitz udgivne
»Evang.-luth. Sonntagsblatt< (G. Frobdss, Die
evang.-luth. Freikirchen in Deutschland, Leipz.

1902). Fr. N.
Immer, en af de 24 Proesteklasser (1 Kron.

24, 14); nsevnes Here Steder f. E. ved Hjem-
komsten fra Babel (Esra 2, 37). Til denne
Klasse horte Jeremjas Modstander, Pashur (Jer.

20, 1). — I Esra 2, 59 (Neh. 7, 61) er I. Navn
paa et ubekendt Sted i Babylonien. L. G.

Immer, Albert, scliweizersk Teolog, f. 10.

Aug. 1804 i Unterseen i Kanton Bern, var

forst Bogbinder, men besluttede sig, navnlig

under Paavirkning af Prof. Sam. Lutz, hos
hvem han fandt >en Forening af den frieste

Forskning og den inderligste Fromhed<, til at

genoptage de afbrudte teologiske Studier. 1838
blev han Kapellan forskellige Steder, men gik

1840 til Bonn og Berlin for at studere. 1845

blev han Pnest i Buren, 1849 Prof, i nytestl.

Eksegese og Dogmatik ved Universitetet i Bern.

I., der var en Discipel af Schleiermacher og
Hegel, medte forst Modstand fra de ortodokse

;

senere, da han tog Afstand fra Heinrich Lang,
vendte >Reformerne< sig imod ham. Foruden
forskellige Foredrag liar han udgivet >Herme-
neutik des N. T.sc (Wittenberg 1873) og »Theo-
logie des N. T.s< (Bern 1877). 1881 opgav han
sit Professorat, og 23. Marts 1884 dade han.

Immnnitet. Ved I. forstaar man i Kirke-

retten almindeligvis den Frihed fra offcntlige

Byrder og Afgifter, der er tilstaaet kirkelige

Personer eller kirkelige Ejendomme. — I det

frankiske Rige brugtes immunitat til Betegnelse

af den Ret, at ingen offentlig Embedsmand var
befojet til at udove sin Magt i et Distrikt, saa-

lsnge den, der var Herre over Jord og Grand,
var villig til at staa inde for dem, der boede
paa hans Ejendom. — Naar man taler om

Kirkebygningernes I., forstaar man derved deres

Asylret (I, 164).

Irapanation. Ved I.slaeren forstaas en bestemt
Opfattelse af Nadverens Vsesen o: af Forh.

mellem de tndviede Nadverelementer, Brodet
og Vinen, og Herrens Legeme og Blod, nemlig
den, at Nadverelementerne (ikke forvandles til,

heller ikke er et blot Sindbillede paa, men)
indeslutter Herrens Legeme og Blod. Udtrykket
er forste Gang brugt af Guitmund fra Aversa

(d. 1095), som i sit Strldsskrift mod Berengar
omtaler visse impanatores. Senere finde vl en
saadan Opfattelse hwvdet af Rupert af Deutz.

Efter Ref. blev >I.sIaeren< det Udtryk, hvor-

med man fra rom.-kat. Side betegnede den lu-

therske Nadverlrere. Betegnelsen er ogsaa for

saa vidt tnefiende, som det derved er udtrykt,

at Herrens Legeme og Blod vel er til Stede

(mod de reformerte), men ikke saaledes, at Vinen
og Brodet har ophert at va;re til Stede (mod
de rom.-kat.). Men den er ensidig, idet den
leder Tanken hen paa, at Herrens Legeme
skulde vrere rumlig til Stede >i Brodet «, hvilken

Antagelse Ikke er en nodvend ig Folge af den
lutherske Nadverlaere. J. P. B.

Imputation d. e. Tilregning. Ved dette Ud-
tryk betegnes et Hovedpunkt i den protest.

Retfserdiggorelsesleere, nemlig dette, at den Ret-

fserdighed, der her er Tale om, ikke er en
moralsk, erhvervet Retfasrdighedsbeskaffenhed,

men en tilregnet Retfsrdighed, justitia impu-
tata. Hermed er altsaa pointeret, at det, der
sker i Retfardiggarelsen er ikke en Bortfjernelse

af selve den syndige Habitus, men en Udslet-

telse af Syndeskylden, som altsaa Ikke mere
tilregnes Synderen. Se nrermere Art. Retfa?r-

diggarelse. J. P. B.

Imri. 1. En Judseer (1 Kren. 9, 4). — 2. Fader
til Sakkur, som nsevnes ved Murenes Opbyg-
ning (Neh. 3, 2). L. G.

Inchofer, Melchior, Jesuit, fedtes 1584 eller

1585 i Wien eller i Gunz i Ungarn og traadte

1607 i Rom ind i Jesuiter-Ordenen. Da hans
Novitsiat var til Ende, gik han til Messina, og
der skrev han (1629) et Skrift, hvori han, bl. a.

ved Hjffilp af et foregivet Brev fra Maria til

Messinenserne, vilde bcvise, at Paulus havde
virket i Messina. I.'s Bog blev forbudt i Rom,
men da han omarbejdede den, blev den nye
Udgave tilladt (1633). 1636 blev I. kaldet til

Rom, hvor han udgav et Bind Annalts ecclesia-

stici regni Hungariw (1644), der gaar til 1059.

Deri soger han ved en opdigtet Bulle, der til-

lsegges Sylvester II, at godtgore Ungarns Af-

htengighed af Rom. I Rom blev I. udnsevnt

til Medlem af Index-Kongregationen, men dog
kunde han ikke trives der, og 1646 blev han
forflyttet til Jesuiter-Kollegiet i Macerata. Der
arbejdede han paa en Martyrhistorie, og for

at samle Stof til den rejste han til Milano,

hvor han dade 28. Sept. 1648. I et Skrift om
det lat. Sprog sogte han at vise, at dette taltes

af de salige i Himlen; t andre Skrifter for-

svarede han sin Orden. 1645 skal han have
overrakt Paven en Memoire, hvori han fore-

slog at reformere Ordenen, og han er efter al

Sandsynlighed Forf. til den under Pseudonymet
>Lucius Cornelius* udgivne Satire paa Ordenen
(Monorchia Solipsorum; soli ip$i o: de, der

kun tssnke paa sig selv), der indeholder et
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voldsomt Angreb paa Loyolas Orden. Bogen
blev gentagne Gange optrykt og oversat paa
Fransk, Italiensk og Tysk, og den kom paa
den sp. Index, men mserkcligt nok ikke paa
den rom.

In coena Domini, se Sktertorsdagsbullen.

Independenter eller Kongregationalister
kaldes den eng.-amerik. Denomination, hvis For-

fatningsprlncip er, at den enkelte Menighed skal

bestaa af troende Kr., som frivilligt have sluttet

sig sammen, og vrere helt selvstaendig, idet alle

kirkl. Baand anses for Samvittighedstvang. Ret-

ningen havde sit Udspring i de individuali-

stiske Anskuelser, som havde faaet et kraftigt

Udtryk i R. Brownes Skrifter (I, 395). Han
holdt det for Synd at forbiive i den eng. K.

og bebrejdede Puritanerne, at de vllde refor-

mere den ved Statens Hjaelp i Stedet for at

vende sig til de enkelte ; efter nans Opfattelse

Andes den sande K. kun, bvor troende Kr. fri-

villigt danne et Samfund med Kristus som Over-

hoved. Overensstemmende hermed skilte de
ferste I. sig fra Statsk. og dannede smaa, af
hinanden uafhaengige Menigheder, som de mente
efter apostolsk Forbillede. Men som Separat-

ister forfulgtes de, alle, der paagrebes, kastedes

i Ftengsel, hvor mange dede, og ikke faa straf-

fedes paa Livet. Mest fremragende blandt Mar-
tyrerne vare de to Cambridgemamd, Prsesten

John Greenwood og Juristen Henry Barrow (I,

223), som begge benrettedes 1593. Forfolgelsen

fremmede kun Bevregelsen; der opstod adskil-

lige Menigheder, en i London og flere i de
«stl. Grevskaber. Francis Johnson (1562—1618),

som havde vreret en Modstander af I., blev

vunden ved Lsesning af deres Skrifter, og valgtes

til Praest i London. Men paa Grand af de
strenge Forbud udvandrede han med sin Menig-
hed til Amsterdam, hvor den kerde Hebraist,

Henry Ainsworth (f. 1570 eller 71) sluttede sig

til den og fik en ledende Stilling. Oenne an-
tages at have haft en VKsentlig Del i Affat-

telsen af den Bekendelse, Menigheden udgav
1596: A true Confusion of the Faith osv., og
af den Ansegning, som den 1603 indgav til

Kong Jakob I. Men Johnson kunde ikke enes
med ham og grundede med sit Parti i Emden
en ny Menighed, hvis Rester 1701 optoges i

den eng. presbyterianske Menighed i Amster-
dam. I Leiden dannede der sig en Menighed,
hvis Prcest var John Robinson (15767—1625),
en lserd Hebraist og Rabbinist, som har skrevet

Kommentarer til G. T. af blivende Vaerd. Under
denne sindige Mands Indflydelse Iserte I. at se

med mildere 0jne paa de bestaaende K.sam-
fund, og fra bans Menighed stammer den nu-
vserende Denomination i det britiske Rige og
Nordamerika, hvorfor han ofte kaldes I.'s Fader.
1616 grundede nemlig Oxfordmanden, Henry
Jacob (1563—1624), som en Tid havde opholdt
sig i Leiden, en Menighed i Sonthwark (det

nuvaerende Syd-London), og denne, ikke den
oprindelige Menighed i London, blev Moder
til Englands I. 1620 sejlede >Mayflowerc til

Amerika med o. 100 Separatister, hvoraf de
fleste vare I. fra Leiden, og disse Pilgrimsfsdre
lagde Grunden til Ny-England. Under den hej-

kirkelige Bevsegelse, der tiltog i England, sogte

flere og flere et Fristed hinsides Oceanet, 1620
—40 over 20,000. Blandt dem fandtes Pnesten

John Cotton, der fik stor Betydning som Or-
ganisator, og John Eliot, lndianernes Apostel
(I, 743). Mange af dem vare ikke I., men Puri-
tanere, som egentlig onskede at blive i Statsk.

;

Forfolgelsen drev dem fra Hjemmet, og i

Amerika bleve de I. Partiets Udvikling i Ny-
England styrkede dets Tilhaengere i Hjemlandet.
En Del af I. vare baptistisk sindede, men de
skilte sig nd og dannede de forste eng. Bap-
tistmenigheder (I, 211). I. havde kun faa Re-
presentanter i Westminster Forsamlingen, men
blandt dem var der de dygtige Praester Thomas
Goodwin, Philip Wye, Jeremiah Burroughs,
William Bridge og Sidrach Simpson, som alle
vare sindige, hvorimod Laegmaendene vare ufor-
sonlige. Forgaeves segte Partiet at faa nogle af
de ledende Miend i Amerika ind i Forsam-
lingen. I. knevede fuld Religionsfrihed, men
Presbyterianerne, som havde Overvtegten, vilde
Ikke folge the New-England wag, og alle For-
seg paa at forene de to Partier strandede. Men
i Republiken blev I. det stsrkeste Parti; deres
Aand raadede i Haeren og gjorde Kampen for
religies og borgerlig Frihed til Folkets Sag (se
Art. Cromwell, I, 566). Under deres Fane
samledes Maend af forskellige relig. Aandsret-
nlnger, saa vel Arminianere som Calvinister,
ogsaa selvstaendige Aander som en Milton; dens
Indskrift indeholdt ingen dogmatiske Saetninger.
men kun Kravet om Frihed. Efter Konge-
dommets Genoprettelse begierede I. Tolerance,
men tvaertimod ndstedtes der strenge Love mod
alle Separatister. Partiet kunde derfor ikke
gore sig staerkt gaeldende og sygnede en Tid
hen, indtil den metodistlske Vaekkelse paavirkede
det og gav det fornyet Livskraft. Til de betyde-
ligste Repraesentanter i 18. Aarh. horte IsaacWatts
og Philip Doddridge (I, 654). I. havde megen
Del 1 Stiftelsen af London Miss. Soc. 1795, og
det tilhorer dem nu helt. I det britiske Bibelsel-
skab var E. Henderson meget virksom (S. 395).
Den amerik. Benaevnelse, Kongregational -

ister, er i den nyesteTid bleven aim. ogsaa i

Europa; dermed udtrykkes positivt denne Deno-
minations Grundsaetning om den enkelte Menlg-
heds Selvstaendighed. 1833 dannedes der en
Sammenslutning: General Congregational Union
for England and Wales, og der vedtoges en
Bekendelse og en Menlghedsordning (aftrykt i

Schaff, The Creeds of Chrdm III 4, 1877, 730 f.).

dog med den udtrykkelige Tilfojelse, at disse
Formler ikke have nogen forpligtende Gyldig-
hed, men kun ere en Udtalelse om den Tro
og Praksis, som er almindelig iblandt dem.
Da Lovene bleve omarbejdede 1 1871, blev der
deri indsat den Paragraf, at Foreningen aner-
kender den enkelte Menigheds Ret til at styre
sine Anliggender og ikke i noget Tilftelde maa
tiltage sig lovgivende Myndighed eller blive en
Domstol, til hvilken der kan appelleres. Lignende
Sammenslutninger er der dannet i Skotland, Ir-

land og Kolonierne, ligeledes i Nordamerika
(Schaff HI*, 737). De amerik. Kongr. fasthoWe
ikke saa strengt som de eng. de gamle indep.

Grundsaetninger, men ogsaa i England gor Sam-
fundsfalelsen sig gseldende; de strenge For-
behold i den eng. Forenings Love robe, at den
amerik. Stromnlng er til Stede (R. W. Dale,

A. Manual of Congregational Principles, 9. ed..

London 1902).
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I Storbritannien og Irland Andes der hen-
imod 6000, 1 Kolonlcrne og Diaspora o. 1000,

i Nordamerika henlmod 5000 Menigheder. Det
samlede Antal Kongregationalister anslaas til

3x
/« Mill. I England have de en halv Snes

Prsesteskoler, i Amerika et llgnende Antal.

De have altid lagt megen Vsegt paa Pnesternes

vldenskabelige Uddannelse og have ofret meget
paa de teol. Kollegier, som ogsaa indtage et hojt

Standpunkt. Paa Grand af den ubegnensede
Lserefrihed knnne meget forskellige Tankeret-

ninger komme til Orde, men den herskende Teo-
logi er en mild, moderne Form af Calvinismen.

Kongregationalisterne pleje i den nyeste Tid selv

atbetegne deres Retning som > evangelisk<. De
blande sig meget med andre Denominationer,
isser med Presbyterianerne, og have bid rage

t

meget til Udbredelsen af den ukonfessionelle

Krdm. (undenominationalism). De yde et for-

boldsvis stort Kontingent til den teol. og op-

byggelige Literatnr og ere ligeledes sterkt re-

praesenterede i den periodiske Presse. Bl. deres

Maanedsskrifter ere de mest bekendte: The
Evangelical Magazine og Review of Reviews,

bl. Ugeskrifterne: The Christian World. Flere

Teologer have vnndet et Navn, saaledes 1 den
nyeste Tid i England R. W. Dale (I, 587), A.

C. Cave (I, 489), A. H. Falrbairn (S. 7) og R.

F. Horton, i Amerika H. Bushnell (I. 423) og
Lyman Abbot (I, 12). Som beromte Praedi-

kanter maa Joseph Parker og H. W. Beecher
(I, 248) naevnes. Kongreg. kappes med de andre
Denominationer i alle Grene af indre Misslons-

arbejde og tage Del i mange Virksomheder,
hvori Anglikanere og Nonkonformister modes.
De have ogsaa sociale settlements som Brow-
ning Hall i Syd-London. I Hedningemissionen
indtage de en fremskudt Plads; blandt deres

ypperste Missionserer var James Chalmers, som
blev myrdet paa Ny Guinea 1901 (H. M. Dexter,

The Congregationalism of the last three hun-
dred Years, New York 1880; A. Mackennal,
Sketches in the Evolution of English Con-
gregationalism, London 1901; W.Walker, The
Creeds and Platforms of Congregationalism,

New York 1893; Samme, A. History of the

Congregational Churches in the United States,

New York 1894 ; The Congregational Year Book,
1902). C. E. F.

Indeterminisme er den moralfilosofiske An-
skuelse, som bestrider Determinismen (se I,

625) og hsevder, at Mennesket har en fri Vi(je.

Man kan bruge Ordet Frihed i mange for-

skellige Betydninger (se S. 123), men det Fri-

hedsbegreb, som I. opstiller, er den formelle

Frihed, liberum arbitrium, Evnen til kausal-

frit o: ubundet af alle Betingelser, ydre og
Indre, at vselge mellem Motiverne. Det er Valg-

friheden i ubetlnget Forstand, som der her er

Tale om; det handlende Subjekt skal staa lige-

gyldigt overfor de forskellige Motiver. Derfor
bensevnes denne Anskuelse ogsaa som Indif-

ferentisme (libertas indifferentia).

Med Hensyn til Bedammelsen af I., da kommer
det forst an paa, med hvilke Pretensioner den
optraeder. Den bar til visse Tider gjort For-
dring paa at kunne afgive det positive Grand -

lag for en Moralfllosofl eller Moralteologi. I

Pelagius's Moralisme og siden i Duns Scotus's

System (I, 688) er Valgfriheden saaledes stillet i

Forgrunden, at Frihedsbestemmelsen kommer
til at falde sammen med Forestillingen om den
rene Vilkaarlighed. Et saadant Standpunkt er
ganske utilfredsstillende. Kan det vistnok med
Rette siges, at en naturnedvendig Handlen
falder under Moralltetens egentlige Niveau, saa
kan det samme vel fra Modpartens Side gores

gaeldende overfor den rent blinde Vilkaarlighed.

Hvor daarligt I. i det hele taget egner sig til

at vaerc grundlseggende for et moralsk System,
ses umiddelbart af selve dens Navn, som be-
tegner noget rent negativt og formelt. Vi kan
umulig blive staaende herved. Anderledes stiller

Sagen sig derimod, naar der kun i al Alminde-
lighed er Tale om I.s Eksistensret. Saaledes er

det, at Spergsmaalet bliver stillet i vore Dage.
Kan Valgfriheden som Moment i den menne-
skelige Handlen overhovedet htevdes eller ikke?
Det er et af den nyere Tids sterste Problemer,
som der her reres ved. Der er hermed ikke
sagt noget naermere om den Udstraeknlng, hvori
Friheden kan gore sig gaeldende ; det er muligt,

at det kun er et lidet Spillerum, som er levnet

den, >to Procent overfor 98 Procent Natur-
nedvendighed< ; det er ikke herom, at der
sparges. Det er det principielle Spergsmaal,
som det her gselder. Vi minder i denne For-
bindelse om Hants Losning, der gaar ud paa,

at de enkelte Handlinger efter deres ydre,

empiriske Fremtrseden er underlagt Kausal
loven, medens de derimod efter deres indre,

intelligible Karakter, betragtede som >Ding an
sich«, skal vsere at bedomme som fri og ube-
stemte. Denne Losning er useppe tilfredsstillende,

da den dog ikke redder de enkelte Handlingers
virkelige Frihed. Men der peges dog vist her
i den rigtige Retning, naar der tales om en
Forening af den ydre Bestemthed og den indre

Frihed. Ingen vil i vor Tid kunne unddrage
sig Indtrykket af en almindelig Betingethed

af alle Livsfsenomener, men paa den anden
Side vil man dog til det yderste fastholde Valg-

frihedens Realitet; den markerer nemlig ufor-

tabelige moralske Vserdier, Ansvar og Tilregne-

lighed, Skyld og Brode. En positiv Forklaring

kan det imidlertid ikke nytte at tsenke paa at

opstille; det hele Forhold er jo nemlig efter

sin Natur et saadant, at det gaar udover de
ssedvanlige Tankeformer, Kausalitetsloven. Men
af den Grand, fordi det saaledes forstaar sig

af sig selv, at den fri Vilje maa vsere ufor-

klarlig, vil der da slet ikke vsere nogen An-
ledning til Beklagelse over, at det no engang
forholder sig saaledes. Med Lotze, som er en
af Frihedslaerens ypperste Forsvarere i den
nyere Tid, kan vi treste os med, at det vilde

vsere umuligt at paastaa, at hvad vi ikke kan
forklare, kan heller ikke forekomme i Virke-

ligheden. H. Lotze, Grundzuge der praktischen

Philosophic, 1882; C. Goring, Ober die measch-
liche Freiheit und Zurechnungsfahigkeit, 1876;

Ch. Sigwart, Der Begriff des Wollens og sein

Verhfiltniss zum Begriff der Ursache, i Kleine

Schriften*, 1889; Hugo Sommer, Wesen und
Bedeutung der menschllchen Freiheit 1

, 1885;
H. Sidgwick, The Methods of Etics; Heegaard,

Om Intolerance; Kromann, Vor Naturerkend-

else). F. C. K.

Index(Fortegnelse over forbudte Boger). 1559,

under Paul IV, udkom der i Rom en /. autorum
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et librorum A. v. s. en alfabetisk ordnet For-

tegnelse over Forf. og Beger, som Inkvisitionen,

med Truster om Censurer og Straffe, opfordrede
alle Kr. til at vogte sig for. Denne Fortegnelse

blev 1S62—63 omarbejdet af en Kommission,
som Trienter-Konciliet havde nedsat, og til den
fojedes da 10 saakaldte >Reglerc 1564 offent-

liggjorde Pius IV denne I., og senere udkom
I. i mange, foregede Udgaver. Paa Leo XIH's
Befaling udkom en Udgave i 1881, der med-
tager de til 1880 forbudte Skrifter og for den
teldre Tids Vedkommende stotter sig til Bene-
dict XIV's Udgave af 1758. Den rom. I. blev

eftertrykt flere Steder i Kristenheden (Ant-

werpen, Lissabon og Munchen), og uafhaengig

af den fremkom der flere Fortegnelser over
forbudte Beger; saaledes udgav den sp. Inkvi-

sition fra 1551 til 1844 forskellige I.er. I Pius
IV's og senere I.er ere nogle Boger ikke ube-

tinget forbudte, men kun forbudte, indtil de
paa enkelte Steder blive rettede (donee corri-

gantur) eller, som det hedder, >expurgerede<.

De Boger, der angive >Expurgationerne« for et

storre eller mindre Ant.il censurerede Skrifter,

kaldes Indices expurgatorii. Da der fra for-

skellige Sider blev klaget over, at I.-Forskrift-

erne ikke passede til den nye Tid, tenkte Vati-

kaner-Konciliet paa at faa I. tendret. Men Tanken
blev ikke udfart. I Konstitutionen Officiorum
ac munerum af 24. Jan. 1897 har Leo XIII

givet sndrede Bestemmelser (decreta generalia)

om Forbud mod Beger og afskafTet Trienter-

Konciliets Regula og alle de seldre observa-

tions, instructions osv. med Undtagelse af

Benedict XIV's Konstitution Sollicita et provida.
— Naar en Bog skal ssettes paa I., bliver den
overgiven til den 1571 oprettede I.-Kongrega-

ti«n. Dennes Sekretser, der altid er en Domini-
kaner, overgiver den anklagede Bog til en af

de 28 Konsultorer, som undersoger den. En
forberedende Forsamling, bestaaende af 10 Kon-
sultorer og den pavelige Hofteolog (Mag. sacri

palatii), afgiver dernaest deres Dom over Bogen,
og sender den til I.-Kongregationens Kardinaler,

som maa indhente PavensTilladelse, inden Bogen
bliver sat paa I. (F. Grimaldi, Les congregations
Romalnes, Sienne 1890, 263 f. ; Goyau, Perate'

et Fabre, Der Vatikan, Einsiedeln 1898, 303 f.).

Om I.'s Historie har afd. Prof. F. H. Reusch
forfattet et i hoj Grad vsrdifuldt Vasrk: >Der
I. der verbotenen Bucher I—II (Bonn 1883 f.).

Om Leo XIH's Bestemmelser se J. Hollweck,
Das kirchl. BQcherverbot (Mainz 1897), der inde-

holder en Kommentar til den ovenntcvnte Kon-
stitution.

Indianer-Missionen, se Amerika I, S. 69—70,
hvor Hovedtnekkene ere givne. I britisk Nord-
amerika fandtes ved Folketsllingen 1900 noget
over 100,000 Indianere; 42,000 opgives at vsere

Kat, de evangl., sikkert alt for lavt, til 28,000,
deraf 16,000 Anglikanere (mindst 20,000), 9000
Metodister, o. 1000 Presbyterianere, endvidere
15,000 Hedninger, 15,000 af ubekendt Religion.
Vest for Kllppebjergene bor V4 •' dem i Ko-
lumbia med dets 0er, raeget forvildede som
Hedninger og yderligere truede med Nedgang
ved den tiltagende Indvandring af hvide, men
Missionen trsenger godt frem, sterlig den angli-
kanske (15 Stationer med 5600 Kr.) og Meto-
disterne. Naesten Halvdelen af Indianerne bor

i de ostlige Provinser, til Dels i Reservationer,
imellem 4Vs Mill, hvide; en Del af dem ere
forkomne, men de fleste drive Agerdyrkning
og leve et clvlliseret Liv, og der er ikke 1000
Hedninger; i Kystprovinserne ere de naesten
alle (4000) Kat., ligesaa i Nedre-Kanada, som
Resultat af den seldre franske Mission. Reaten
lever paa de store Strceknlnger 0st for Klippe-
bjergene og omkring James og Hudsonsbagten
fra Manitoba i Syd til Ishavet i Nord (en Ud-
stnekning som fra London til Mekka) med de
talrige til Dels store Soer og Floder, og store
Skovstrsekninger i den sydlige Del. De talrige
Horder og Stammerester — i alt o. 600 —
samle sig i to Hovedgrnpper, den nordllge,
Tinnefolkene eller Athapaskerne, og den sydlige,

Algorkinfolkene, hvortil Kri eller Knistino samt
mod Syd Odsjibvse hare, de Folk, hvis Sprog
har haft storst Betydning for Missionen, isjer

efter at J. Evans (I, 821) havde opfundet Stav-
elseskriften for Krisproget. Her har nu Indianer-
Missionen sin egentlige Arbejdsmark, baade den
kat. og Metodister (12 Stationer), Presbyteri-
anere (13 Stationer) og sacrlig Anglikaneroe
(Church Miss. Soc), der har 48 Stationer under
8 Biskopper og 13,000 Kr. I Nordvest har denne
sidste Mission haft stor Fremgang i de senere
Aar blandt Tukudhfolket ved Yukonfloden, men
trues nu ved Tilstremningen til Guldlandet
Klondike. Ogsaa i Hudsonias sydlige Egne.
Manitoba og langs Pacificbanen, traenger en
Indvandrerstrom ind af Kolonister, og Udbyttet
af Jagt og Fiskeri aftager, hvorved Indianerne
forarmes. De nodes derved til at gaa over til

Agerdyrkning, og Missionen soger at opdrage
dem til et civiliseret Liv ved Industriskoler;
den har i alt 9714 Born i 273 Skoler (de kat.
medregnede). De kristnede Indianere vise stor
Kierlighcd til Ordet og Kirken, men mange
hsenge fast ved de hedenske Vaner, og Arbejdet
blandt dem vanskeliggores ved deres omflak-
kende Liv og de vidtstrakte Rejser for Mis-
sionsererne i det barske Klima og den lange
Vinterafspaerring (jvfr. Nord. Missionstidsskrift

1899).

I de forenede Stater Andes nu 267,000 Indi-
anere, foruden o. 13,000 i Alaska. Efter at
Regeringen tidligere havde behandlet dem som
udenfor staaende, med hvem den sluttede Trak-
tater, som kun blev holdte, indtil de frem-
tnengende hvide fik Lyst til deres Land, Ind-
ledede General Grant 1872 som Pnesident en
ny Indianerpolitik. Det er siden erkendt som
Regeringens Pligt at beskytte dem som Statens
Myndlinge og at sorge for, at de (aar deres
Underhold. Dette sker igennem 75 Indianer-
agenturer, og Staterne yde aarlig over 7'/i MIDI.

Dollars til Indianerne, deraf o. 2Vs Mill. Dollars
til Undervisningen af deres Born. Denne er
mere og mere fra de relig. Samfund gaaet over
i Regeringens Haand, og af de 27,000 Born f

Skolerne, ere de 25,000 i Statens Anstalter, der
tage Bernene i deres 6. Aar og beholde dem
til det 18. Aar. Disse Anstalter, der gaa nd
paa at oplsere dem til det praktiske Liv og
til at tage deres Plads iblandt de andre, roses
meget, sterlig Statsanstalten i Carlisle, Penn-
sylvania med 846 Elever og de private Hampton
og Lincoln Instituter, foruden forskellige, som
de amerik. K. opretholde. Det Maal, Indianemes
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Venner (Mohonk-Konferentsen) arbejder til, er

nu at gore Indianerne til Statsborgere under
•de almindclige Love og rued Jorden 1 Sajreje.

Man vil have Indianeragenturerne forst leste

fra al Sammenbseng med de skiftende Regeringer,

sideu efterhaanden afskaffede tillige med de
o. 40 Reservationer, der ere anviste Indianerne,

samt Rationerne, der leveres dem, fordi dette

System gjordedem til Almisselemmer, holdt dem
fast i Dovenskab og fristede dem til Drik. Til

en Begyndelse vedtoges i 1887 en land-ln-seve-

ralty bill, der giver enhver Indianer Ret til at

erholde 80 Acres Jord i Stereje skattefrit i 25

Aar, hvormed folger fuld Borgerret; 55,000

Indianere have benyttet denne Ret, 25,000 bo
i Huse, og blandt flere Stammer (Tsjirokesere,

Irokesere o. a.) Andes der ikke en Teltbeboer

eller en »Tteppeindianerc, ingen Hytter med
Jordgnlv, men adskillige veldyrkede Landbrug
med gode Bygninger og evropwisk Udstyr, Beger,

Malerier, Musikinstrumenter o lign. De */s af

indianerne nnderholde sig selv, oftest med Ager-

dyrkning og Kvsgopdnet, ogsaa ved Haandvasrk,

uogle som Lseger, Pnester, Sagforere, Journa-
lister. I 1897 oversteg Fedslernes Antal Deds-
faldene med 268. Endnu er Halvdelen af Indl-

anernes Bern i Skolealderen uden Undervis-

ning, men det nye System gennemferes med
Tvang, og Undervisningen foregaar paa Engelsk,

saa at Foneldrene faa deres Born tilbage i

den voksne Alder, fremmede for Hjemmet og
dets Sprog. Men det paastaas, at det er den
eneste Vej til at redde Indianerne fra Under-
gang, at oplose Stammeorganisationerne og
bringe dem til at glemme, at de ere lndianere(!),

efter at Forsoget med Selvstyre for de >5 civili-

serede Nationer< i Indianerterritoriet bar vist

sig forfejlet, fornemmelig paa Grund af de
favides Indtnengen (ved Siden af 80,000 Indi-

anere bo her 300,000 hvide). Imidlertid er Mis-

sionsarbejdet gaaet sin Gang Haand i Haand med
Civilisationsbestraebelser. Presbyterianernes In-

dianer-Mission er den seldste (Azariah Horton
1741, D. og J. Brainerd, I, 379) og optoges paa-

ay 1803; den har nu 69 Menigheder, 60 hvide

og indianske Pnester med en aarlig Udgift af

1 10,000 Doll, og o. 5000 Menighedslemmer iblandt

18 forskellige Stammer, hvoraf nogle som Nez-
perce' i Idaho og Pimaerne i Arizona selv have
optaget et Arbejde blandt deres Naboer. Blandt
Siouxerne har de indsamlet 1400 Medlemmer
med 20 indianske Pnester, siden Opstanden 1862.

Blandt disse har ogsaa den protest, biskoppe-

lige K. sine fleste omvendte, over 10,000 debte
med 15 indianske Pnester (Biskop Hare) i Syd-
dakota; i alt har denne K. 91 Menigheder og
.51 Missionserer (35 indianske); Biskop Whipple
i Minnesota, d. 1901, har virket meget for In-

dianerne. Til de kraftigste Indianer-Missioner

here ogsaa den kongregationalistiske Amer.
Miss. Association (Crow-Indianerne i Montana
og i Norddakota og Oklahoma), samt Baptist-

ernes (10,000 Menighedslemmer i Indianerterri-

toriet) og de nordlige og sydlige Metodisters.

Men endnu skal der vsere 75,000 Indianere,

som Missionen ikke har naaet, af den store og
dygtige Navajostamme har 15,000 aldrig hort
Evangeliet, og 1 Ny-Mexiko have de mserkelige

Pueblos holdt sig belt ubererte, fraregnet nogle

kat. Helgennavne for deres hedenske Fester.

— Iblandt Alaskas 25,000 Indianere og Eskt-
moer have alle de naevnte Samfund optaget Ar-
bejdet, kraftigst (og tidligst, ved Sheldon Jack-
son 1877) Presbyterianerne, der nu tielle 1000
Medlemmer, dernsst de biskoppelige. Blandt
Eskimoerne arbejder Bradremenigheden. I alt

er der nu 7000 indfedte evang. Kr., medens
nesten 14,000 benregnes til den gr. (russ.) K.,

og o. 500 er Kat.

Mexikos 6 Mill. Indianere (af 15 Mill. Indb.)

foruden Blandingerne, ere en kraJligcre Race end
den i de forenede Stater og besad en betydelig

hejere Kultur (Tolteker og Azteker) for Evro-
pteernes Indtnengen. Endnu er hele Agerdyrk-
ningen i deres Hsendcr. Deres Katolicisme er

kun et >dabt Hedenskab<, og et kraftigt Evange-
lisationsarbejde er optaget her af naesten alle

de evang. K. i de forenede Stater med 400 frem-
mede Arbejdere og over 400 indfedte Pnester
og Lrerere, 3 teologiske Seminarier og over 600
protest. Menigheder. Derimod er kun gjort

lidet iblandt Mellemamerikas 3 Mill, af Navn
kat. Indianere; iblandt de dervaerende hedenske
Indianere have evang. Miss, arbejdet i brit.

Honduras, og amerik. fra Texas have begyndt
1 Republiken Honduras og i Costa Rica. Paa
Moskitokysten bar Bredremenighedens Mis-
sion gjort et trofast Arbejde, men faaet et

svsert Slag, da det kat. Nikaragua 1894 am-
styrtede den lille Indianerstat og nu med Paa-
bud om Indferelse af det for Beboerne fremmede
spanske Sprog har lukket Missionens Skoler.

I Sydamerika, det >forsemte Fastland< med
over 40 Mill. Indb. af hvilke */«—Vs s*g«s at

vasre Indianere, Andes endnu 2,800,000 hedenske
Indianere. I britisk Guyana er */» af Indianerne

nu indsamlede i den anglik. Kirke. Iblandt

Brasiliens talrige hedenske Indianere er der i

den seneste Tid optaget evang. Mission paa 4

Steder. Og endelig bar det anglik. Sydameri-
kansk Missionsselskab efterhaanden fort Allan

Gardiners (II, 168) Missionsplaner ud i Livet,

ikke blot i Ildlandet (Tekenika) blandt de trods

alle Missionens Anstrengelser hensvindende Yah-
ganer, men ogsaa i Chaco i det indre af Para-

guay og Argentinien optaget 1887 ved A. Hen-
riksen (S. 402) og fra 1894 i Sydchile blandt

de kraftige Maputsjer. Men iovrigt bar de
evang. Missionsbestreebelser, fornemmelig ud-

gaaende fra Nordamerika, Metodister og Pres-

byterianere, vendt sig imod den af Navn kat.

Befolkning, med sterst Fremgang i Brasilien.

I alt arbejde 35 Selskaber med 460 Mlssionsrer

(255 ordinerede), 167 Kvinder og 688 indfedte

Hjelpere og have samlet over 30,000 Menig-
hedslemmer foruden 28,000 til dels udobte
(adherents) og i 170 Skoler 12,000 Born foruden
14 hojere Anstalter med 868 Elever. V. Sn.

Indiction, se Tidsregning.

Indien i Biblen. D£r omtales I. naturligvis

kun sjidden. Det nsevnes forste Gang i Ester

1, 1. 8, 9 osv., blandt Landskaberne i Kong
Xerxes's Rige. Navnet I., der af Massoraen
paa anferte Steder skrives >Hod(d)u<, er det
glpersiske Hindus, som egentlig betyder In-

dusfloden, derneest Induslandet. Paa denne
nordvestl. Del af den store indiske Halve er
det, der 1 det hele maa tenkes, hvor Indien

eller dets Produkter omtales 1 Biblen. Selve

Navnet forekommer ogsaa, ved Siden af Medien,
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1 Mak. 8, 8 blandt de Landskaber, Antiokos

d. st. af Syrien maatte afstaa til Romernes
Ven, Kong Evmenes i Pergamos. Denne An-
givelse er baade historisk og geografisk saa

umulig, at man har gtettet paa en Tekstfejl

og foreslaaet at lese >Ionien og Mysien< i

Stedet for. Gennem Perserne, hvis Konge, Da-
reios I Hystaspis, erobrede Induslandet, be-

gyndte I. at bllve mere bekendt for de vestlige

Lande, men det var forst siden Alexander d.

st.s Tog, at nojagtigere og rigeligere Kundskab
om det udbredte sig. 1 Mak. 6, 37 minder om,
at det var fra I., at forst de persiske og siden

de selevkldiske Konger optog Elefanters Brag
i Krigen.

Medens I.'s Navn i Biblen kun er reprtesen-

teret af de senere Skrifter, narvnes allerede

tidlig vistnok indiske Produkter. Mnligvls er

der saaledes i Omtalen af Pisonfloden og Havila

(1 Mos. 2, 11) med dets fine Guld o. a. en fjern

Forestilling om Indus og I. Om Ofir med Sa-

lomos beromte Sehandel har ligget i I., er vel

tvivlsomt, snarere sydostlig i Arabien; men i

ethvert Fald synes Israeliterne da over Ofir at

have haft Handelsforbindelse med I. ; der ntevnes

blandt de hjemforte Sager Guld, Salv, Sandel-

tne(?), iEdelstene, Elfenben, Aber og Paafugle

(1 Kong. 9, 26 f. 10, 11. 22). Paa Markedet i

Tyros fandtes uden Tvivl ogsaa indiske Varer,

f. E. de i Hes. 27, 15. 19 omtalte Produkter:
Elfenben og Ibentree, Kassia og Kalmus. Fra
en senere Tid kan mindes om den kostbare
indiske Nardussalve (Hojs. 1, 12. 4, 13. 14;

jvfr. Joh. 12, 3). En regelmaessig Forbindelse

med I. ad det rede Hav synes det gr. Skrift

• Periplus maris ErythreeU fra o. 70 e. Kr. at

melde om. Der omtales ogsaa indiske Gesandt-
skaber til de rom. Kejsere. Derimod Andes der
vistnok ingen Spor af den indiske Buddhisme
i gr. Literatur for Midten af 2. Aarh. e. Kr.

Der er heller ingen Grand til at antage en
indisk Indvirkning paa de jod. Essenere. Af
Apostlene siges Bartholomseus og Thomas at

have virket i I., hvorved dog er at bemserke,
at Navnet I. ogsaa brugtes i videre Betydning
end det egentlige I. L. G.

Indien. Missionen. Den storeforindiske Halve,

som enten direkte eller indirekte staar under
Englands Krone, er ikke et Land, men en Ver-
densdel, dens Udstraekning fra Nord til Syd er
som Archangel—Palermo, fra Vest til 0st som
Bordeaux—St. Petersborg, og dens Befolkning
indbefatter vidt forskellige Racer, der tale 123
Hovedsprog, med Dialekter 539. Den ariske
Sproggruppe er den talrigste, 195 Mill, med
20 Hovedsprog, deraf Hindi 83 Mill., Bengali

41 Mill., Marathi 19 Mill., Pandjabi 17 Mill.,

Gudjarati 10]
/a Mill., Uriya 9 Mill. De ariske

Folk have paatrykt hele Indien deres Kultur
og Samfundsorden (Hinduismen) saa vel som
deres Religion, Brahmanismen, men de udgore
kun i Nordindien Hovedmassen af Befolkningen.
De teldre Beboere have for en stor Del ladet

sig indordne under det arisk-hinduiske Sam-
fund som en fjerde Kaste Sudraerne, medens
det laveste Lag af Befolkningen dannes af kaste-
Iese, der ere Levninger af Urbefolkningen og
staa helt udenfor den hinduiske Kultur og Reli-

gion. Det samme gselder om de Stammerester
af denne teldre Befolkning, der ere tnengte op

i Bjergene og der have bevaret deres Sprog og
Ejendommelighed, men staa paa et meget lavt
Kulturtrin og ere Dsemondyrkere. Til diaae
saakaldte Urbeboere hare 3 Mill. Kolarer i

Vindhyabjergene (de bekendte Santaler og Koler)
endvidere Gonder, Bhiler o. a. Ogsaa i Syd-
indien tnengte den arisk-hinduiske Kultur ind,

men Hovedmassen af Befolkningen er Dravider
af turanisk Race, i alt 53 Mill, med 12 Hoved-
sprog: Telngu 20 Mill., Tamil 15 Mill., Kana-
reslsk 9*/4 Mill., Malayalam (Malabar) 51

/. MiU.
Disse ere alle hinduiserede, men af de 3 overste
(ariske) Kaster Andes kun Brahmankasten i Syd-
indien (P/s Mill, af de 43 Mill. Beboere i Pne-
sidentskabet Madras), og de ikke ariske Sudraer
spille derfor her en langt betydeligere Rolle
end i Nordindien, med en ejendoramelig Litera-

tur og en selvstsndig storslaaet Bygningsknnst.
Men ogsaa her staa de laveste Klasser helt uden-
for Hindusamfundet, og ere vasentlig Demon-
dyrkere, der leve i hojst fortrykte Kaar: Pa-
riaer og Pallere, Malaer og Madigaer o. fl. I

de seneste Aar har den engelske Styrelse segt
at lofte disse til en bedre og mere menneske-
vserdig Tilvserelse med Plads indenfor Kaste-
ordningen, som en femte Kaste (Panchama).
Ved Folketellingen 1900 var Befolkningen i

Forindien med Birma og Ceylon vokset fra

287 Mill, til 294 Mill. Deraf opgives 207 Mill.

Tilhengere af Brahmanismen, foraden 21
/, Mill.

Sikher (en muhammedansk-hinduisk Blandings-
sekt) og l'/a Mill. Djainaer (der indeslutte Lev-
ninger af Buddhlsmen), samt 7 Mill. Buddhister
i Birma og paa Ceylon. Af Muhammedanere
fandtes 62V» Mill., af Kristne 2,923,000, deraf
omtrent 170,000 Europseere, 89,000 Eurasiere
(Halveuropseere) og 2,664,000 indfodte. De
Kr. udgore saaledes endnu kun Vioo *' Indiens
Befolkning. Men medens denne i sin Helhed i

de sidste 9 Aar kun er tiltaget med l'/a */•»

hvilket skyldes Tabene ved Pest og Hungers-
nod, er de kat. Kr. tiltagne med 14 °/o, de
evgl. med 31 %. Tilvseksten falder saaledes
srerlig paa de evgl. Kr.; og Kat., der i 1891 nd-
gjorde 61 % af Indiens indfodte Kr. talte 1900
kun 54 %. Der opgives 1,129,000 rom. Kat.
samt 328,000 syriske Kr., der ere knyttede til

Rom, endvidere 249,000 uafhsengige syr. Kr.
og endelig 970,000 evgl. Af disse opgives o.

306,000 Anglikanere, o. 217,000 Baptister, o.

154,000 Lutheranere, o. 68,000 Metodister, o.
43,000 Presbyterianere. KongregationaUsternes.
Tal er opgivet for lavt, men maa vau-e o. 66,000
— og o. 19,000 Salvationister. Den samlede
TilvKkst af indfodte Kr. i de 9 Aar var 627,759.
Denne falder sserllg paa Nordindien, hvor den
naar op til 200 % for Pandjab og 300 % tor
Nordvestprovinserne. I Sydindiens Hovedbe-
standel, Pnesidentskabet Madras, var de Ind-
fodte Kr. i de 9 Aar voksede med 20 % fra
1,580,000 til 1,934,000.

Om end Evangeliet alt tidlig fandt Vej ttl

Indien, har man forst sikre Vidnesbyrd ved
Panttenus fra Alexandrien 180—90 om Kr. i

Indien, og 547 meldes om nestorianske Kirker
og Kr. paa Ceylon og i Malabar. Disse saa-
kaldte Thomaskristne talte ved Portugisemes
Ankomst 1400 Kirker og 200,000 Kr. Allerede
da havde Fransiskanere og Dominikanere ©p-
taget Arbejdet i Indien, dette fik ny Fart ved
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Frans Xavier 1542—45, som dog stadig paa-
kaldte den verdsltge Ann (Inkvisitionen i Goa)
og arbejdede paa meget udvortes Vis (»fecl

christianosc) uden at beherske Sproget. Be-
strsebelserne for at drage de nestorianske
»syriske« Kr. over, forte tilsldst 1653 til en
Spaltning mellem disse, af hvilke endnu o.

250,000 staar selvsttendigt, nden Forbindelse
med Rom. Andre Jesniter traadte i Xaviers
Fodspor, deriblandt Roberto de Nobili i Ma-
dura 1606—48, der ved en vidtdreven Akkom-
modation, men med stor personlig Opofrelse

vandt mange, saa Missionen i Madura snart
talte 100,000 omvendte.

Saaledes havde Romerkirken et stort For-
spring, inden den evgl. Mission traadte i Ar-
bejde. Dette kan nappe siges at vsere sket ved
den holl. Regeringsmission paa Ceylon 1658,

der gjorde daarlige Kat. til endnu daarligere

Protestanter, og i 1722 skal have talt 424,392
indfodte Kr. over hele den nederl. indiske 0-
verden. Da Englands Besiddelsestagen af Ceylon
1796 bragte Religionsfrihed, gik Skarer tilbage

til Katolicisme eller Hedenskab. Forst 1706
med Ziegenbalgs og Plflttschaus Ankomst til

Trankebar (den dansk-halleske Mission, I, 600)
begynder en virkelig evgl. Mission i Indien,

der ved Udgangen af det 18. Aarh. talte 35,000
debte, men sygnede hen under Rationalismens
kolde Aande. Careys Ankomst til Indien (det

danske Slrampur) 1793 indledede den nuvssrende
omfattende evgl. Mission over hele Indien. Men
endnu modsatte det engclsk-estindiske Kom-
pagni sig Missionserernes Ophold indtil 1813,

og forst Indlens Overtagelse af den engelske

Krone efter Sepoyopstanden 1857 har bragt
fuld Frihed for alle Missionsbestraebelser under
Regeringens Nevtralitet. Siden den Tid har den
evgl. Mission udviklet sig rask. 1851 var der
kun 91,000 indfodte evgl. Kr. i Indien, 1900 det
tidobbelte Antal (1861: 138,000, 1871: 224,000,

1881: 417,000, 1891: 559,000). I 1871 taltes i

Indien ialt 1,270,000 indfodte Kr., 1891 o. 2 Mill,

(en Tilveekst af 60 °/ ' 20 Aar) og nu 1900 o.

2,700,000. Ogsaa Missionsstyrken er selvfogelig

vokset staerkt. Efter de engl. Baptister (Carey

1793) fulgte 1798 de engl. Independenter (Lon-

don M. S.), 1812 de amerikanske Kongregational-

ister (Am. B.), 1814 det anglikanske Kirkemis-
sionsselskab (Ch. M. S.), 1829 traadte de skotske
Presbyterianere ind (med Wilson i Bombay,
1830 Duff i Kalkutta) o. s. fr. Og nu Andes
der i Indien 456 Maend og 474 Kvinder (deraf

dog o. Halvdelen Missionaerernes Hustruer), i

alt o. 930 Udlaendinge i den evgl. Missions

Tjeneste; af disse er 428 fra de brit. 0er, 269
fra Amerikas forenede Stater og Kanada, 233
fra det europ. Fastland. Og de stottes af 406
indfodte Pnester, 2775 Kateketer, 6513 Lerere

og Laererinder (o. VaX 786 Bibelkvinder, i alt

10,551 indfodte Hjaelpere, og i 25 teol. Seminarier
Andes 337 Studerende.

Der er saerlige Vanskeligheder at overvinde

for Missionen i Hlndusamfundet med dets seld-

gamle, intellektuelt hejt udviklede Kultur, dets

udarbejdede Afgudsdyrkelse, der gennemtnenger
hele Livet indtil de mindste Enkeltheder og
til samme Tid seger Skjul bag ved en alt for-

flygtigende Panteisme, der udsletter Forskellen

mellem Gud og Mennesker, gar Yderverdenen

til et Skin og udrydder al Felelse af personligt

Ansvar og Synd. Hindukarakteren er pneget
af en Blidhed og Bojelighed, der daskker over
en hoj Grad af Sejghed og Utilgaengeligbed, ja
Grusomhed og Ligegyldighed for andresVe og
Vel, og af en gennemgaaende bundles Usaede-
lighed og Usandfaerdighed. Hele Livet er lagt

1 Kastens haarde Baand, der reader trods al

intellektnel Overbevisning om det forkastelige

i dens Skikke. Ved den opleses Folket i utallige

skarpt adskilte Afdelinger, i Sydindien 8000,

i Nordindien mere end det dobbelte. Dertil

kommer Kvindens Underkuelse og delvise Inde-

spurring i Zenanaet (i Nordindien, efter muha-
medansk Forbillede), Berneaegteskaberne og
Enkernes Mishandling. Selv hvor europaeisk

Oplysning er traengt ind hos de hojere Klasser,

mangier Modet og Viljen til at folge den bedre
Overbevisning, saa at enhver Reform vanskelig-

geres, og faa ere de af de hejere Klasser, der
have Mod til det afgerende Brud med Kaste
og Samfund ved Daaben, medens ikke faa ere
>naesten Kristne<. Blandt disse Klasser er Mis-
sionsskolen, saerlig den hejere Undervisning
det virksomste, hidtil nsesten det eneste Middel
for Missionen. Endvidere arbejdes der ved Rejse-

praediken, Husbeseg, saerlig af Kvinder i Zena-
naerne og Lsgemission. Den stterkeste Tilgang
faar Missionen fra de lavere Klasser, saerlig

dem, der staa udenfor Kasten. Iblandt dem
vaagner der en Felelse af deres sociale og eko-
nomiske Elendighed mere end af den moralske,

der driver dem i voksende Skarer hen til Mis-

sionen for ved dens Hjselp at naa en mere
menneskevserdig Tilvaerelse ; men dermed stilles

ogsaa Missionen overfor store og alvorlige Vanske-
ligheder ved deres Tilbejelighed til at betragte

Missionaeren som >Fader-Moder«, Forsyn og For-

serger; der hersker en gruelig Pauperisme, som
Missionaererne staa magteslese overfor og som
kun langsomt kan overvlndes ved moralsk Left-

else. Igennem Bevaegelser, saerlig opstaaende
i de jsevnlig forekommende Hungersaar, har
Missionen indsamlet sterre Masserblandt enkelte
Bjergstammer, som Koler (den Gosznerske Mis-

sion) og Santaler (den nordiske Santal-M.) I

Nordindien, Karener i Birma (amerik. Baptister)

og blandt de undertrykte jord- og ejendoms-
lese Malaer og Madigaer i Telugu, Mahar og Mang
i Vesten, Chamarer, Mehtarer og Chuhraer i

Norden. I Telugu arbejder Hermansburger-M.
og amerik. Luth., iblandt Tamulerne Leipzlger-

Missionen og i Tilknytning til denne, den svenske
Kirkes Mission, ogsaa dansk Missionsselskab

samt Leventhal. Iblandt Tinnevellis Shanarer
have de to store anglik. Missionsselskaber store

Menigheder, hvortil Grunden blev lagt fra den
gamle luth. Trankebar-Mlssion. I det tilstedende

Travankor med Kotsjin paa Vestkysten er V« »f

Befolkningen kristen (1 Mill.) mest syriske Kr.

og Kat., dog over 100,000 evgl. I Malabar og
Kanara arbejder Baseler-Missionen, iblandt Gon-
derne den sv. evgl. Fosterlandsstiftelse. Iblandt

Nordlndiens laveste Befolknlng have i de senere

Aar Anglikanere, amerik. Presbyterianere og
saerlig amerik.-blskoppelige Metodister (Biskop

Thoburn) gjort en stor Hest. Iblandt de dannede
Klasser arbejder fremfor alle de skotske K., saerlig

den forenede Frikirke, med Kraft ved fortrinlige

Skoler og hejere Undervisningsanstalter (Chri-
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stian College i Madras og dets Rektor W. Miller).

Overfor den tiltagende Oplysning, der under-

graver den hinduiske Verdensanskuelse, soge

mange af de dannede Tilflugt i Overgangs-

systemer, som Brahma Somadj og Arya Somadj
(I, 378), hvorved de blive staaende indenfor

Htndusamfundet. Men langsomt, dog sikkert,

udbules Grunden under Hinduismen, og det

kr. Samfand vinder stadig sterre Anseelse og

Betydning ogsaa ved det forholdsvis rigere Maal
af Oplysning, fornemmelig for Kvindernes Ved-
kommende. Iblandt Hinduerne kan af hver 100

Mcend kun 12 ltese og skrive, blandt Muham-
medanerne 14, blandt de Kr. 20. Og af hver

10,000 Kvinder kan kun 70 Hinduer ltese og
skrive, 86 Muhammedanere, men 913 Kristne.

Dog er Frcmgangen endnu kun langsom, den
.store indiske Landbefolkning, der udgor Folkets

Hovedmasse o. 90 °/B, staar udenfor hele Be-

vaegelsen i Retning af Oplysning og Reformer.

Og selv i Sydindlen, hvor Missionen bar virket

lsngst, er der i */io af Landsbyerne ikke en

Kr. Men der Andes mange Steder en udbredt
Forventning om, at >vore Bern ville blive Kr.«,

og der siges at v«re mange, der kun vente paa
en Overgang i storre Stil af deres Bysbern og
Kastefteller for at gaa med. Denne vil vistnok

komme paa en Gang for sterre Dele af Hindu-
samfundet, men der er nseppe noget Tegn endnu
til, at de dannede Klasser som Helhed bevsege

sig i Retning af Kristendommen. Se foravrigt

Art. Nord-Indien, Malabar, Tamuler, Teluger

osv. G. Smith, The Conversion of India, Lon-
don 1893). V. Sn.

Indiske Religioner. Kundskaben om den
rellg. Udvikling 1 Indien raaa anses for en af

de betydeligste Frugter, som den indiske Sprog-

og Oldtidsforskning har afsat i 19. Aarh.; det

var Studiet af den celdste indiske Literatur,

der fremkaldte en hel ny Behandling af den
. videnskabelige Mytologi (komparativ Mytologi,

knyttet isrer til Arbejder af A. Kuhn og Max
Muller i Aarb.s Midte), og efter at nu det meste
afden indiske Oldtidsliteraturerblevenbekendt,

indtager de I. R. en fremskudt Plads i den
religionshist. Forskning. Grundene hertil ligger

klart for Dagen : dels er Indien Arnestedet for

den religiose Udvikling i det halve af Asien,

og dels frembyder det selv saa mange Faser

af relig. Liv, der kan forfolges gennem mange
Led i Aartuslnder, at dette Land maa blive en
afde frugtbareste Marker for Religionsstudierne.

Hovedtrekkene af den indiske Religionshistorie

tor vel siges nu at staa klart, men i det enkelte

er der mange vanskelige Problemer tilbage, og
Vanskelighederne beror ikke mindst paa den
kronologiske Uslkkerhed, i hvilken vi befinder

os indenfor den indiske Historie. Hovedmassen
af den gamle indiske Literatur staar i inderlig

Forbindelse med den relig. Udvikling, men intet

enkelt Vserk kan dateres med Bestemthed;
kun gennem Vasrkernes Indhold og Sprogform
er det muligt at bestemme den relative Tids-
folge i store Traek. For Oversigts Skyld kan
Udviklingen deles i folgende 4 Hovedafsnit:

1) Fra de teldste Tider til 6. Aarh. f.

Kr. (Vedatiden). Kilderne er her den omfangs-
rige Veda-Literatur (affattet paa Sanskrit-Sproget
i dets icldste Former), omfattende 3 paa hin-

anden folgende Lag i Udviklingen: a) Veda'

erne, 4 store Samlinger af Hymner, som brngtes
ved Offerceremonierne. Den aeldste af diaae
Samlinger er Rig-Veda, over 1000 Hymner
(10—11,000 Vers); efter Indholdet at damme
maa mange af disse vaere meget gamle, medens
andre synes at veere tilkomne i forholdsvis sen
Tid, saa at den hele Samling barer Praeget ax
at vsere mange Generationers Arbejde (samlet
vel senest 800 Aar f. Kr.). Derefter folger
Sama-Veda, en mindre Samling Hymner, be-
stemte til Afsyngelse under Ofringerne og for
en stor Del Udtog af Rig-Veda; Yajur-Veda,
ligeledes udelukkende bestemt for Onercere-
moniellet; endelig Atharva-Veda, vtesentlig

indeholdende Trylleforraularer og reprassenter-

ende den lavere Side af Religionen. b) Br&h-
m a na'erne, talrige og tildels voluminese Skrifter.

der ntermest maa opfattes som Kommentarer til

Vedaerne og indeholder Forklaringer til Offer-

handlingen foruden en Del Myter og Sagn.
c) Upanishad'erne (o: Leereboger) og Aran-
yaka'erne (a: Skovbogerne, bestemte for Ene-
boere); disse slutter sig nier til den foregaa-
ende Literatur og indeholder maerkelige kos-
mogoniske, eskatologiske og filosofiske Spekola-
tioner. — Gennem disse 3 Literaturlag kan vi

forfolge en lang relig. Udvikling, der bevseger
sig fra Polytcisme til Panteisme. Det maa her
straks erindres, at det 1 alt vesentligt er det
hojere Aandsliv, som vi ser afspejle sig i Li-
teratnren, og at det kulturbeerende Folk i In-
dien var de fra Vest fremtrangende indoeuro-
paelske (ariske) Folk, der paa Rig-Vedas Tid
naermest raadede over Landene mod Nordvest
(Pendjab), medens vi 1 den felgende Literatur
ser dem i Besiddelse ogsaa af Ganges-Landet
(hele Nord- og Midt-Indien). Det var i de sldste
Tider Brahmanerne (Pneste-Kasten), som var
Lederne af den hele relig. Udvikling, sagteru
ikke fri for egoistiske Motiver, men dog vseseot-
lig ledede af etiske Fonnaal. De gamle vediske
Gudeskikkelser var fra forst af Personifika-
tioner af Naturens Knefter(Naturguder)og harde
som saadanne hver sine specielle Omraader,
men allerede i Rig-Veda fremtreder den hele
Gudeverden som en sammenhcengende Organ-
isme, i hvilken de enkelte Skikkelser mere og
mere taber deres Individuality : den Kraft, som
tillsgges den enkelte, kan overfores paa hvilken
som heist af de andre. Det er denne pante-
istiske Polyteisme, som man har betegnet med
Navnet Kathenoteisme (Max Muller). Gnde-
verdenen deler vi af praktiske Hensyn i Him-
lens, Luftens og Jordens Guder. Blandt Himmel-
guderne moder vi forst Surya (SolenX dersnart
identificeres med Savitar (Opliveren), snart
med Push an (Kvsegets Beskytter) eller med
Bhaga (Velgoreren). Ogsaa Vishnu, der kom-
raer til at spille en maegtig Rolle i den senere
Udvikling, moder vi som Solgud, men han herer
til de senere opdukkende Skikkelser i Rig-Veda,
og synes at have vceret en Specialgud for enkelte
Shegter. Dernsst nsvnes Dyaus (~ Zens,
Himlen), som Fader til Us has (Morgenraden),
Acvinerne (de indiske Dioskurer) og Indra
(Lynguden), mest i Forbindelse med Prlthivi
(Jorden). Som Systemets Repnesentant staar
imidlertid Varuna (pv^ayog); I denne Skik-
kelse er vi allerede et Skridt inde paa den
Spekulationens Bane, som ender i Panteismen.
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Varuna fremtneder sammen med en Raekke
andre Guder som MJtra, Savitar, Bhaga osv.,

•dear alle bensevnes Aditya'erne (eller Adlti's

Sanner). Aditl (fem. = Frihed eller Uende-
lighed?) er et Produkt af Spekulationen, men
dette System af Idealguder maa have dybe
Redder, efter som det genflndes hos de gamle
Persere. At et hejere etisk Gndesystem, som
-de hejstdannedes aandelige Saereje, kan have
bestaaet Side om Side med gamle folkelige

Naturgnder, er ikke utaenkeligt, men maa snarest

siges at stemme med den hele Aandsudvikling
i Indien, der kendetegnes ved en stadig Bevaren
.aJf det gamle ved dets Indordnen i det nye.

Blandt Lnftens Guder er Indra isaer frem-
tnedende. Han synes at have vaeret den mest
populaere Gad i Rig-Veda; kerende paa sin

gyldne med rede Okser forspaendte Vogn ud-
slynger han Tordenkilen og splitter Skyerne,
rammer de ngudelige; det er ogsaa ham, som
draeber Uhyret Vritra, der omslynger Vandene
•og holder dem bundne. Han er derfer Regnens
Gud, og i hans Felge ses Marut'eme (Storm-
guder). Sooner af Rndra (Stormguden par ex-

cellence, som forjager Sygdom og Pest og senere
identificeres med Civa (se I, 513). Ogsaa Par-
Jan y a er en speciel Regn- og Tordengud. En
gammel Regngud er Vata (Vinden) eller Vayu,
som er en interessant Parallel til Surya og
Savitar, idet de to Navne Vata og Surya bi-

beholdes som fysiske Benaevnelser (Vinden og
Solen), medens Vayu og Savitar mere reprae-

senterer Guddomsmagten. Tilsidst maa nannies

Guderne fra den jordiske Sfaere: Agni (Ilden,

saavel Offerilden som den himmelske lid) og
Soma (egl. Somaplanten, hvoraf den berusende
Drik tilberedtes, som brugtes ved Ofringerne,
senere identisk med Maane-Guden). Begge disse

spillede en overordentlig stor RoIIe ved de
daglige Ofrlnger, hvis Betydning var i bestandig
Tiltagen: gennem Ofringerne behersker Men-
neskene Guderne, der synker ned til at blive

Menneskets Tjenere; Praesten, som maa kende
det vidtloftige Ritual tilbunds og udfare Cere-
monierne med en minuties Nojagtighcd, trader
efterhaanden i Gudernes Sted, under Ofringen
«r han selv Gud, og dette ferer til, at man
efterhaanden i Virkeligheden ignorerer Guderne,
der trader i Skygge for den i Offerhandlingen
boende Tryllekraft; selve Offerilden, Agni, iden-

tificeres med denne Kraft, og her er vi igen

paa Vej til Panteisme. Den samme Bevaegelse

spores ogsaa i Vedatiden i saadanne abstrakte
Gndeskikkelser som Brihaspati eller Brah-
manaspati (Bennens Herre); ud af denne
Skikkelse udvikler sig senere Skaberguden Pra-
Japati. De Spekulationer over Guderne og
Tilvserelsen, som allerede momentvis trader
frem i de aeldre Vaerker, naar deres Kulmina-
tionspunkt i Upanishademe, der er det fuld

komneste Udtryk for Panteismen. Taenkerne
soger efter det altgennemtraengende Princip og
finder dette i sig selv, deres eget Jeg (Atman
— Aande, Selv eller Sjael). Selvet gjordes til

4t med Brahma n_(neutr. = Ordets eller Ben-
nens Kraft) og dette Atma-Brahman var Verdens-
sjaclcu, som man maatte sage at opnaa Sam-
fund med og gaa op i for at naa Befrielse fra

det materielle. Begrebet Brahman personifi-

-ceredes i den senere Udvikling til en Skabergud

Klrke-Lekrikon for Norden. II.

Brahman (masc, se I, 377). Upanishadernes
Filosofl er Forudsaetningen for de senere filos.

Skoler og for den falgende Ateisme i Indien;
men ved Panteismen faldt dog hverken de
gamle Gudesklkkelser eller Ofringerne bort,

det hele System bibeholdtes, om end Guderne
tsenktes mere passive overfor Alguden ; desuden
maa det erindres, at Folkets bredere Lag sikkert
var bleven staaende ved Polyteisme, Daemon-
tro osv. uden at lade sig afficere af Filosoflen.

Af stor Betydning i det daglige Liv var isaer

Dyrkelsen af de afdade Aander, som dvseler

hos Yama, den ferste af alle afdade, hvis
Bolig snart henlaegges til Syden, snarttil Himlen.

2) Fra 6. Aarh. f. Kr. til 6. Aarh. e. Kr.
(Brahmanismens videre Udvikling.) Kilderne er

her den filos. Literatur, Lovbegerne (de saa-

kaldte Dharma-castra'er), det episke Digt Ra-
mayana og fremfor alt den store episke Ency-
klopaedi Mahabharata ; hertil kommer den lkke-

brahmanske Literatur: Buddhismens og Jain-
ismens hellige Skrifter, og fra 3. Aarh. f. Kr.
tillige Indskrifterne, der frembyder enkelte
kronologiske Holdepunkter, men forovrigt kan
denne Literatur, lige saa lidt som den far

omtalte, dateres med nogen Sikkerhed. Et Vaerk
af det kolossale Omfang som Mahabharata (8

—

10 Gange saa stort som Odysseen og Illiaden

tilsammen) er Frugten af mange Generationers
Arbejde, saa at dets Tilblivelse spasnder over
det meste af et Aartusinde. Det er derfor om
muligt endnu vanskeligere ved denne Periode
at give et sammenhaengende hist. Billede af

den relig. Udvikling end for den eeldste Tid.

Hvad der isaer skiller denne Periode fra den
foregaaende, er den forandrede Livs- og Verdens-
opfattelse, der beror paa Troen paa Karman
(Gerningerne, som uundgaaelig farer Gengaeld-

else med sig og bestemmer den videre Skaebne)
og Sansara (det stadige Kredsleb, 1 hvilket

Vsesnerne fades og dar, for atter og atter at
genfedes til nye Tilvaerelser alt efter deres
Karman). Disse to Forestillinger danner Grund-
laget for alle baade relig. og filos. Systemer i

det falgende; hvor forskellige eller hinanden
modsatte de end ellers kan vaere, heri modes
de alle, og heri har vi tillige Grundlaget for

den indiske Moral; men ogsaa den relig. Ud-
vikling og Betragtningen af Gudeverdenen paa-

virkes heraf : enhver Tilvaerelse er kun temporaer
og udelukkende en Felge af Karman; denne
Lov gaelder alle levende Vaesner, saa vel Guder
som Mennesker og Dyr; Gudernes Liv atlases

ogsaa af nye Tilvaerelser, maaske for en Tid
paa Jorden eller i Helvede. Forestillingen om
Helvede som et temporaert Pinested er nemlig
nu traadt i Forgrunden og sat i Forbindelse

med Sjaelevandringslaeren ; et Menneske, som
har levet et moralsk Liv, kan godt efter Deden
blive genfadt i Helvede som Felge af Misger-
ninger begaaede i tidligere Tilvaerelser, men
hans Fortjenester kommer ham da senere til

gode. I Forb. hermed staar en ligesaa fanta-

stisk Opfattelse af det kosmiske System og en
hejst indviklet Tidsregning (med uhyre store

paa hinanden falgende Verdensperioder, inden-

for hvilke vaesentlig det samme Kredsleb finder

Sted). En saadan Livsanskuelse maatte fere til

Pessimisme: den stadige Genfedsel var en Lid-

else, som man maatte sage at slippe fra; det

34
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kunde kun naas gennem Erkendclse : man skulde

crkende, at Sjselen var It med Brahman, det

cvige Selv, derved vilde man omsider naa Be-

frielsen fra Sansara (moksha, Befrielse) eller

Nirvana (Udslukning) og gaa op i Brahman.
Dette er vsesentlig den Filosofl, der danner
Fortssettelsen af Upanishadernes Panteisme og

gaar under Navnet Vedanta (o: Veda's Ende
[Maal]). I Modsastning hertil fremtraadte temme-
lig tidlig (vistaok far Buddhismen) den saakaldte

Sankhya-Filosofl, der er dualistisk-ateistisk:

paa den ene Side har vi de tallose Sjsele og

paa den anden Side Materien, som begge er

evige. Forbindelsen mellem Sjsel og Materie er

Aarsag til Karman, der bevirker Ophold i San-

sara; Befrielse opnaas ved Erkendelse af, at

Sjselen er vsesensforskellig fra Materien, derved

rives den omsider U»s og gaar over i en ubevidst

Tilvaerelse (Nirvana). En senere Form af S.-

Filosoflen var Yoga-Laeren, der udvikledes i

teistisk Retning (jvfr. den felgende relig. Ud-
vikling), og begge Retninger ntermede sig med
Tiden i det hele mere til Vedanta-Lseren. I

Praksis gav al denne Straeben efter Befrielse

sig Udslag i Askese og Meditation, hvis Formaal
paa den ene Side var saa vidt muligt at mod-
virke Karmans Virkning (ved at afholde sig fra

alt) og paa den anden Side at fremme Erkend-

else, som man troede at opnaa gennem eksta-

tiske Tilstande. Flere Sekter af Asketer opstod,

ja der dannedes ligefrem Munkeordener, som
blev Forudssetning for de to store relig. Ret-

ninger, der fremstod i Indien omtr. 500 Aar
f. Kr., nemlig Jainisme og Buddhisme (se

disse Art.). Disse Sekter stillede sig i temmelig

skarp Opposition til det brahmanske System, idet

de begge var ateistiske og hverken anerkendte

Vedaernes Autoritet eller Ofringernes Betyd-

ning. Det antages i Almindelighed, at disse Sekter

opstod i det estlige Indien, medens det vestlige

Indien var mere konservativt, og at de veesent-

lig vandt deres Tilhaeugere blandt Samfundets
bedre stillede Klasser. Den panteistiske Filo-

sofl kan ikke have spillet nogen Rolle for de
lavere stillede i Samfundet, men til Trods for,

at den fremskredne Udvikling maatte synes at

udelukke de gamle Guder og Offervaesenet, saa

opretholdt Brahmanerne dog disse af prakt.

Hensyn, og ved en sindrig Fortolkningsknnst

bibeholdt de den vediske Literatur, som inde-

holdende Aabenbaringen ; overfor de fllos. Skoler

(ogsaa de ateistiske) var de altsaa tolerante

(undtagen overfor Buddhismen), ligesom i det

liele taget relig. Tolerance er et fremtraedende

Karaktertrsek for Brahmanismen. Den er som
ct mangearmet Vaesen, der omslutter alt i sig

og soger at optage enhver ny opdukkende relig.

Retning i sit Sked. Brahman person!ficeredes

til Skabergud, og nye Gudeskikkelser som Ku-
vera (Rigdommens Gud), Dharma (Retfserdig-

lieden) og Kama (Kaerligheden) optoges med
l.ethed i Systemet. Samtidig begyndte Dyrk-
elsen af Vishnu (se d. Art.) og Civa (se d.

Art.) at vinde sterre og storre Terrsen i Be-

folkningen, begge personlige Gudeskikkelser med
naesten monoteistisk Karakter, og medens vi i

Mahabharata's reldre Dele ser Brahman spille

Hovedrollen, saa trader i de yngre Partier

Vishnu og Civa mere i Forgrunden. Laeren om
Gudernes (saerlig Vishnu's) Inkarnationer herer

ogsaa til denne Periode; i Mahabharata op-
trader Vishnu som Krishna (se d. Art.) og
i Ramayana som Rama (jvfr. Art. Avatarer).
Det er den samme Straeben efter at sammen-
smelte alle Sekter til 6t, som her gaar igen og
fortsaettes i det felgende.

3) Fra 6. Aarh. e. Kr. til 16. Aarh. (Hin-
duismen). O. i 6. Aarh. e. Kr. var det fnd.
Kulturliv naaet sit Hejdepunkt, henned har
Sanskrit-Literaturen passeret sin Guldalder (K»-
lidasa's Tidsalder). Brahmanismen, som i den
foregaaende Periode har maattet finde sig i, at
talrige andre relig. Retninger bestod ved Sfden
af den og ligeberettiget med den, undertiden
endog favoriserede af de fremmede Hersker-
Dynastier, soger nu i denne Periode at tage
Revanche. Vedanta-Filosofien blomstrer op igen,
isser gennem Filosofen Cankara (9. Aarh.),
Sekterne traenges staerkt til Side, Jainismen
og Buddhismen sygner hen, den sidste for helt
at forsvinde af ind. Jordbund, og Panteiuneu
optager Vishnu og Civa i sit System, hvorved
disse sammenfattes med Brahman til en Slags-
Treenighed (Trimurti) i monoteistisk Retning.
Denne nye Side af Brahmanismen benasvnes i

Alm.Hinduisme. Vedaerne og de gamle Guder
er nu kun blotte Navne, og de vediske Ofringer
falder bort. Vejen til Salighed for den fromme
er Hengivenheden mod Gud (bhakti). Hindu-
ismens religiose Literatur er de saakaldte Pu-
rana'er, ihvilke dog Vishnu med alle sine In-
karnationer spiUer den vaesentligste Rolle. Ka-
rakteristisk for den Fjendtlighed, hvormed man
optraadte mod Buddhismen, er det, at vi her
finder Buddha optaget i Systemet som en af
Vishnus Avatarer. Det fortaelles i Legenden,
at Guderne (Deva'erne) beklagede sig for Vishnu
over, at Dsemonernes (Asura'ernes) Magt tog
saa stacrkt Overhaand, fordi de holdt sig saa
nojagtigt til Vedaernes Forskrifter. Vishnu lover
da at hjselpe dem og lader sig fode som en
omvandrende Tiggermunk (Buddha), der prae-
diker ktetterske Meninger og forleder Demon-
erne til Frafald fra Vedaerne og Ofringerne;
Guderne samler sig da paany til Kamp mod
dem og adsplitter dem nu med Lethed, da de
som Folge af Katterierne har tabt deres Kraft.
Fjendskabet mod Buddhisterne har sikkert
vseret et vigtigt Motiv for Brahmanerne til at
slutte sig uajrmere til de civaitiske og vishnu-
itiske Sekter. Disses Antal voksede gennem
Middelalderen og bredte sig over hele Indien,
og flere af dem er ligefrem stiftede af Brah-
maner; men mange af disse Sekter staar meget
lavt, og den hele Udvikling betegner en relig.

og moralsk Dekadence (for mere detailleret

Underretning om denne Periode, se Art. Civa
og Vishnu).

4) Fra 16. Aarh. til Nutiden (de unita-
riske Bestnebelser). Det Forfald, hvori de I.

R. var komne, har man i de sidste Aarfaun-
dreder fra forskellige Sider segt at raade Bod
paa, og de Bevsgelser, som havde til Maal at
haeve den ssdelige Renhed, er for sterste Delen
stserkt paavirkede udenfra, dels fra Muhamme-
danismen, dels fra Krdmen. Allerede Kejser
Akbar (16. Aarh.), der beherskede hele Nord-
indien, forsogte at indfore en ny Statsreligion,

som skulde vsere en Religion baade for Jader,
Kristne, Muhammedanere og Hinduer. Imod
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det muhammedanske Herredemme rejste sig

imldlertid en national Bevaegelse gennem Slk-
hernes Sekt, stlftet ca. 1500 af Nanak, hvis
helllge Skrifter er samlede i et stort Vaerk
Adi-Granth (i aeldre Pendjab-Dialekt). Denne
Sekt, som i de folgende Tider bestandig var
under Vaaben, kom til at spille en betydelig

Rolle i Indiens nyere politiske Historie, lndtil

den blev undertvunget af Englsenderne (1849).

1 Beg. af 19. Aarh. rejste sig endelig en
i»y unitariak Bevaegelse gennem Rammohun
Roy og nans Efterfelgere (se Art. Brahma-
Samaj). Den kr. Mission i Indien, se Mission.

En vigtlg Rolle har de I. R. spiUet for de i

nyere Tider i Europa og Amerika opstaaede
spiritistiske og teosoflske Bevaegelser (se Art.

Spiritisme, Teosofl). Af Indiens ca. 280
Mill. Indb. horer o. 208 Mill, til Hinduismen,
57 Mill, er Muhammedanere, 2 Mill. Sikher, 17s
Mill. Jainister og a1

/* Mill. Kr., Resten vilde

Stammer (E. W. Hopkins, The Religions of
India, London 1896; den udferligste Fremstil-

ling af alle herhen herende Spergsmaal, led-

saget af en fyldig og systematisk ordnet Blbllo-

jjrnfi; A. Barth, Les Religions de l'lnde, Paris

1870; P. Wnrm, Gesch. der ind. Religion, Basel

1874; som korte og bekvemme Oversigter kan
anbefales: E. Lelimann, Die Inder i P. D. Chan-
tepie de la Saussaye >Lehrb. der Rellgions-

j»esch.<, 2. Aufl. 1 Bd. Freib. u. Leipz. 1897, og
E. Hardy, Indische Religionsgeschichte, Leipz.

1898; jvfr. ogsaa L. Schroeder, Indiens Kultur
und Literatnr, Leipz. 1887; E. Loventhal, Indien

for og nn, Odense 1895, illustreret, og lsier de
store Repertorier: Chr. Lassen, Indische Alter-

thumskunde, 1—4; J. Muir, Original Sanskrit

Texts, 1—5 og Grundriss der indo-arischen

Philologie und Altertnmsknnde herausg. von G.

Buhler (nfuldendt). — For mere specielle Om-
raader se E. Kuhn, Herabkunft des Feuers and
des Gottertranks, Berlin 1859; F. Max Mailer,

Essay on comparative Mythology, London 1858,

og samme Forf.s senere Skrifter; H. T. Cole-

brooke, Miscellaneous Essays, London 1837,

Leipz. 1858; H. S. Vodskov, Sjteledyrkelse og
Natnrdyrkelse, 1. Bd., Rig-Veda og Edda, Kbhvn
1897 ; A. Kaegi, Der Rigveda, 2. Aufl., Leipz. 1881

;

A. Bergaigne, La Religion veilique, 1— 3, Paris

1878—83; H. Oldenberg, Die Religion des Veda,

Berlin 1894; A. Hillebrandt, Vedlsche Mytho-
logie, I—II, Breslau 1891 f.; E. Hardy, Die
vedisch-brahmanische Periode der Religion des

alten Indiens, Monster 1893 ; P. Deussen, Allg.

Gesch. der Philos., 1. Bd., Leipz. 1894—99 ; samme
60 Upanishad's des Veda, Leipz. 1897 ; R. Garbe,

Die Sankhya-Phiiosophie, Leipz. 1894; J. A. Ek-
lund, Nirvana, Upsala 1899; Mon. Williams,

Brahmanism and Hinduism, 4. ed., London
1891; V. Fausboll, Fire Forstudier til en Frem-
stllling af den ind. Mythologi efter Mahabha-
rata, Univ. Progr. Kbhvn 1897; W. J.Wllkins,
Hindu Mythology, vedic and puranic. Illustrated.

2. ed., Calcutta og London 1900; H. H. Wilson,
Sketch of the religious Sects of the Hindus, i

Wilson's Works. — Den evang. Mission i For-

indlen: Efter Gunderts >Die evang. Mission*,

forkortet Overs, ved N. B. Hindhede, Kbhvn
1898). D. A.

Indifferentisme, dogmatisk (se Tolerance);

etiak, se Indeterminisme (S. 623).

Indledning. I. I. til det gamle Testamente.
Under dette Navn behandles i Almindelighed

Spergsmaalene om 1) de gltestl. Skrifters Til-

blivelse (saakaldt speciel Indledning) og 2) a) deres
Samling til en Kanon, b) Tekstens Historie (saa-

kaldt almindelig Indledning). Men Navnet Ind-
ledning er langt aeldre end denne Bestemmelse
af Indholdet. Betegnelsen tlottytoyq Andes alle-

rede 1 5. Aarh. hos en Munk Adrianos, og det
tilsvarende lat. Udtryk introductorii libri 1 6.

Aarh. hos Cassiodorus. Men man forstod der-

ved en forberedende Undersegelse til Studiet
afde helllge Skrifter, derunder navnlig Reglerne
for Fortolkningen, altsaa Hermeneutik; men i

det hele blev det en temmelig broget Sammen-
stUling af for Skriftstudiet nyttigt Stof. Denne
Definition holdt sig laenge, ogsaa efter at man
efterhaanden havde lndskraenket Stoffet, saa at

det mere og mere naermede sig til, hvad man nu
kalder 1. Det var egentlig H. Hupfeld (S. 494), der
forst stillede Opgaven klart, nemlig i Skriftet

»Ueber Begrlff und Methode der sogenannten
bibl. Einleitungc (1844), bvor han bestemmer
Indledningsvidenskaben som Undersagelsen af
Skrifternes Oprindelse og deres senere Skaebne,

hvorfor han foretrtekker Navnet >de hi. Skrifters

Historie*. Hupfelds Bestemmelse er saa i den
folgende Tid nassten overalt fulgt, idet dog Konig
optager ogsaa Fortolkningens Historie, altsaa

en Undersegelse, som ellers regnes under Her-
meneutiken. Derimod har man i Almindelighed
beholdt den i sig selv ikke ganske klare, men
nu engang reciperede Benaevnelse >Indledning<.

I. er altsaa en rent historisk Videnskab, og
det er Udtryk for en indre Modsigelse, naar
nogle Fremstillinger have optaget i Opgaven et

bestemt apologetisk Formaal. Saaledes endnu
Keil, der bestemmer I. som Indbegrebet af de
historisk-kritiske Undersegelser, som begrunde
den videnskabelig teologiske Brug af G. T. som
Kanon for den forkr. Aabenbaring og godtgere
Kirkens Berettigelse til denne Brug. I denne
Bestemmelse er indeholdt, at G. T. kun er egnet
til at vasre Kanon under Forudsaetning af en
vis (overleveret) Opfattelse af dets Tilblivelse,

og Undersegelsen bliver da historisk ufri. I

Virkeligheden er den apologetiske Opgave ikke
indeholdt i den historlske Undersegelse, men
begynder forst, naar denne er tilendebragt, er
altsaa I.en som saadan uvedkommende. Som
historisk Undersegelse er I. eo ipso kritisk;

den oftere (f. E. ogsaa af Keil) anvendte Titel

>Historisk-kritisk Indledning* er altsaa pleo-

nastisk. Med Stoffet — Skrifternes Tilblivelse,

Kanons Historie, Tekstens Historie — er Di-

sciplines Tredeling givet; derimod kan man
indenfor det ferstnasvnte Afsnit vasre i Tvivl

om, hvorvldt den rette Ordning vil vaere at

behandle Skrifterne kronologisk i Hteraturhi-

storisk Fremstilling (saaledes Wildeboer jvfr.

ogsaa Reuss, der dog tillige medtager den aka-
noniske gammejjediske Literatnr), eller om man,
belt eller dog delvis, skal gaa frem efter den
kanoniske Ordning af Skrifterne. Den ferst-

naevnte Ordning har det overordentllge Fortrin

at give et Overbllk over den literaere Udvik-
ling i det gamle Israel og vilde vist vasre at

foretraskke, hvis den kunde sikkcrt gennem-
fores; men det kan den ikke, i hvert Fald

ikke endnu. Flere Skrifter ere nemlig usikre

34»
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532 Indledning.

med Hensyn til Tilblivelsestid ; og Here bestaa

af Elementer fra forskellige Tider, saa at de
ved den Iiteraturhistoriske Fremstilling maa
behandles paa forskellige Steder; men i visse

Tilfaelde kunne de enkelte Elementer, selv om
deres Tilstedevaerelse kan erkendes, dog ikke

med Sikkerhed tidfaestes eller blot udskilles;

overhovedet kommer den Iiteraturhistoriske

Fremstilling altfor ofte til at foregribe Resul-

taterne. Den vil altsaa ikke kunne gennem-
fores i den egentlige videnskabelige Behand-
ling, medens den i populariserende Fremstil-

linger, der alligevel tildels maa give Afkald paa
Detailbegrundelsen, anbefaler sig som instruktiv,

saerlig for dem, der i det hele og store dele

Forfatterens Standpunkt (jvfr. Kautzsch's »Ab-
riss der Gesch. des alttestl. Schrifttumsi i Til-

laeggene til hans Oversaettelse af G. T.). Den
videnskabelige Fremstilling maa derimod indtil

videre, ligesom hidtil hyppigst, i det hele

holde sig til Skrifternes Ordning, idet dog uden
Skade visse Afvigelser kunne foretages, f. E.

ensartede Skrifter behandles sammen, og inden-

for samme Gruppe nogle Skrifter f. E. nogle
Profeter, kunne behandles kronologisk.

Isagogisk Stof findes i Oldtiden dels hos Jo-

derne (i Talmud), dels i Kirken hos flere Kirke-

faedre, navnlig Augustin (i >De doctrina Chri-

stiana*) og Hieronymus, der ved sin Forbind-
else med Joderne og sit Kendskab til det gltestl.

Grundsprog havde saerlige Forudsaetninger for

her at vejlede sine Trosfaeller. I den begynd-
ende Middelalder gav Junilius Africanus (I, 33)

selvstaendige Bidrag, men ellers nojedes den
kirkl. Middelalder i det hele med at henholde
sig til Faedrenes Udtalelser; derimod udforte
middelalderlige Joder (Massoreterne) et be-

tydeligt tekstkritisk Arbejde, og hos Ibn Esra
(Aben Esra, I, 14) traeffes Tillob til en Kritik

af Traditionen om visse Skrifters Tilblivelse.

Det med Humanismen vaagnende historiske

og filologiske Studium maatte snart faa Betyd-
ning for Indledningssporgsmaalene, hvortil kom
Katolikernes og Protestanternes forskellige Stil-

ling til Bestemmelsen af Kanons Omfang og
Forholdet mellem Grundtekst og Overssettelse.

Katoliken Sixtus Senensis (fodt Jode) behandler i

sin »Bibliotheca Sancta« bl. a. ogsaa isagogiske

Sporgsmaal, bestemmer ved de enkelte Skrifter

Indholdet, Forfatteren og Affattelsestiden. Re-
formatorerne have vel ikke skrevet nogen lige-

frem I., men deres Skrifter indeholde spredt
rige Kim til fremtidig Undcrsogelse. Bekendt
er Luthers paa flere Punkter frie Stilling til

Traditionen.

En Isagoge forfattedes 1557 af den danske
Biskop Peder Plade. I den folgende Tid traadte

hos Protestanterne Inspirationslaerens ejendom-
melige Udformning hindrende i Vejen for en
virkelig Undersogelse af de under Indledningen,
navnlig den specielle Indledning, horende Sporgs-

maal. Begyndelsen til en virkelig Kritik skete
paa Teksthistoriens Omraade ved Cappellus
(I, 473). I Lobet af 17. Aarh. fremkommer
saa oftere en Kritik af Traditionen, saaledes
hos Filosoferne Hobbes og Spinoza og hos Ka-
toliken Richard Simon. Dennes >Histoire cri-

tique du Vieux Testamentc 1678 (konfiskeret

og derpaa optrykt i Rotterdam 1685) har vaeret

grundlaeggende for I., dels ved Forfatterens

Tekstkritik, dels ved hans frie Stilling til Tra-
ditionen angaaende flere Bogers, derunder Pen-
tatevkens, Tilblivelse. Med det 18. Aarh.s Ra-
tionalisme blev Undersogelsen givet fuldstaendig
fri, og deri maa denne Periodes Hovedbetyd-
ning soges; derimod har lidet af, hvad den
positivt bragte vist sig holdbart. Den nyere
Pentatevk-Kritik indlededes med Katoliken J.

Astrucs(I,163)Unders0gelseroverKildeskrifterne
i Genesis (1753). Videre arbejdede Eichhorn i

sin store »Einleitung« (1780 f. 3 Bd., 4. Udg.
1823 f. 5 Bd.). Stor Betydning for Fremtiden
fik de Wettes (se I, 629) Arbejder. Pentatevk-
Problemerne ere nu i den Grad i Forgrunden,
at I.'s Historie for en stor Del falder sammen
med Pentatevk-Kritikens Historie (se Moseboger).
Blandt det 19. Aarh.'s Forsvarere for det tra-

ditionelle Standpunkt staa Hengstenberg, Ua-
vernick og Keil i forste Raekke. Men flere og
flere droges ind i Kritiken. Allerede de Wette
havde gjort det religionshist. Synspunkt gaeld-

ende ved Bestemmelsen af Skrifternes Til-

blivelse. Videre udfortes det af Vatke (>Biblische

Theologies 1835), der tillige, omtrent samtidig
med Reuss og George fremsatte den ejendom-
melige Opfattelse af de praestelige Loves Til-

blivelse, som senere ved Graf (S. 246), Kuenen og
Wellhausen skulde faa saa stor Betydning. Den
kritiske Retnings isagogiske Hovedvaerk er Kue-
nens »Historisch kritisch Onderzoek* I— III

etc. 1861 f., 2 Udg. 1—III a 1885 f., tysk Overs.

1887 f. Forovrigt foreligge fra de senere Decen-
nier talrige Fremstillinger, bl. a. af Bleek 1860,

4. (1878)— 6. Udg. ved Wellhausen; endvidere

af Riehm 1889 f.; Konig 1893; Reuss 1881, 2.

Opl. 1890; Wildeboer 1893; Cornill 1891, flere

Opl. senere; Driver 1891, flere Opl. senere,

oversat paa Tysk 1896; Baudissin 1901 ; kat. Ar-

bejder bl. a. af Kaulen 1876, 3. Udg. 1890. J. C. J.

II. I. til det nye Testamente.
Hermed betegnes i Reglen den Del af den

teol. Videnskab, som befatter sig med 1) en

historisk Undersogelse af Oprindelsen til de
enkelte Skrifter i den Bog, som Kirken har
overleveret under Navnet N. T., 2) disse Skrifters

Samling til et Hele som en Kanon, 3) samt
en Undersogelse af, hvor vidt Teksten i disse

Skrifter er kommen til os j en saadan Form,
at vi i dem kunne have et paalideligt Udtryk
for Forfatternes oprindelige Mening. Navnet
I., Isagogik, er gammelt, men selve Disciplinen

som et samlet Hele er af nyere Datum. Arbejde

i Ketning af Indledningssporgsmaal ydedes i

Oldkirken af Maend som Irenaeos, Tertullian,

Klemens Alexandriner, Origenes, Dionysios af

Alexandria, Eusebios, Hieronymus, Augustin,

Krysostomos o. fl., men forst Junilius fra Afrika

og Cassiodorus i 6. Aarh. udgav Skrifter, som
gjorde disse Sporgsmaal til Genstand for saerlig

Behandling, dog ikke uuder Navnet I. Storst

Betydning for hele Middelalderen fik Cassio-

dorus's Skrift de institutione divinarum litte-

rarum. Henimod Reformationstiden vaagnede
Interessen for Biblens Grundsprog og for literaere

Undersogelser. Erasmus fra Rotterdam (1, 782)og

Cajetan (S. 444) stillede sig temmelig frit overfor

den herskende Tradition, og af Reformatorerne

vedgik Luther, at Jakobs Brev, Jud., Hebr.,

Joh. Aab. ikke kunde stilles paa lige Trin med
de andre Skrifter i N. T., naermest dog af dog-
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matiske, ikke af historiske Grande. Fro kat.

Side haevdedes, saerlig efter Tridentlnerkonciliets

Afgorelse 1546, den kirkl. Tradition om N. T.'s

(og G. T.'s) Beger efter den lat. Overstettelses

(Vulgatas) Ordlyd. Efterbaanden gled den pro-

test K. ogsaa tilbage til den fulde Opretholdelse
afTraditionen med Hensyn til de enkelte Skrifter
— kun Socinianere og Arminianere stillede sig

friere — det gjaldt nemlig om at flnde Garan-
tien i Skriften som den eneste sikre Norm for,

hvad der skulde vaere den kristne Tros Ind-

hold, i Modsaetning til den rom. K. Og denne
polemiske Modsaetning forte ikke blot til, at

man godkendte den overleverede Kanon, hele

Samlingen af N. T.'s Beger, men at man tillige

haevdede, at Teksten i disse Skrifter i ingen
Henseende havde taget Skade gennem Tiderne,
en Paastand, som man overferte paa den meget
yndede Tekst, som Bogtrykkerne Brodrene El-

zevier havde skaffet Indgang 1633, den saakaldte

textut reeeptat. Betaenkeligheder vakte det der-

for, da Interessen vaagnede for de forskelltge

Lsesemaader i N. T.'s Tekst (Brian Walton i

Fortalen til Londoner-Polyglotten 1657), den
kunde blive farlig for Dogmet om Verbalin-
spirationen. Katolikerne kunde for saa vidt

tage sig det lettere med disse Undersegelser,

som de fastholdt Vulgata med Tilsidesaettelse

af Grundteksten og ievrigt lod Fortolkningen
af Biblen vaere bestemt af K.'s Overlevering,

de kunde endog benytte disse Undersegelser
som Vaaben mod Protestanterne til at bevise

Skriftprincipets Utilstraekkelighed og node dem
til at vende tilbage til K.'s Autoritet. Det blev
da ogsaa en Katolik, som gav Stodet til Ind-
ledningsvidenskaben i moderne Forstand. Ri-

chard Simon af Oratoriets Faedre (1638—1712)
adskilte det gl. og nytestlige Stof og indforte

det hist.-krit. Princip med Blik for Kirkefaedrenes

og Haeretikernes Meninger og for Skriftens men-
neskelige Side i Modsaetning til Protestanternes
Paaberaabelse af den Hellig-Aands Vidnesbyrd.
De tekstkritiske Undersegelser fortsattes imid-
lertid i England ved John Mill (1707), i Tysk-
land ved Bengel og Wetstein. Med Pritius og
Carpzow begynder Navnet I., ved I. D. Mi-
chaelis slaas det fast i hans >Einleitung in die

gottlichen Schriften des Neuen Bundes< 1750,
senere udgivet og omarbejdet flere Gange. Hans
Vaerk staar som den ferste omfattende Gennem-
forelse af denne teol. Videnskab, i alt Fald med
Hensyn til det formelle, medens Simon for en
stor Del havde samlet Stoffet; dog mangier
endnu Kanons Historic JEgtheden interesserer

ham mere end Inspirationen, han taenkte, at

naar man blot kunde godtgore N. T.'s Integritet,

Antenti og Aksiopisti, var Aandens Vidnesbyrd
overfledigt, og et saadant Bevis mente han at
kunne fere, i alt Fald for de apostolske Skrifters

Vedkommende. Hans samtidige, Rationalisten
J. S. Semler (d. 1791) flk stor Indflydelse paa
Michaelis's senere Udgaver. Han ferer Kritiken
vfdere fra Tekstkritiken til Kanonkrltiken (>Ab-
handlung von freier Untersuchnng des Canon

«

1771—75) og betragter ikke laenger N. T. som
et ligelig inspireret Hele, men haevder Skrift-

crnes forskellige Vaerd og har Blik for de for-

skellige Laeretroper i N. T., Forskellen paa Jede-
Kristne og paulinske Kristne, som forst blev
wdjevnet ved et kat. Unionsparti. Det karak-

teristiske for hans Standpunkt er Sondringen
mellem Guds Ord, der indeholder »die zu innerer
geistlicher Ausbesserung dienenden Lehren«, og
den hellige Skrift eller Kanon, hvor dette Guds
Ord kun forekommer sporadisk, hvorfor der
ikke kan gives noget blot historisk Bevis for,

at noget er Guds Ord. Med den rationalistiske

Betragtning af Skriften var Skranken brudt
for en nedbrydende Kritik, som lidt efter lidt

vendte sig mod de fleste af N. T.'s Beger, forst

Joh. Aab., dernaest de 3 Synoptikere, Johannes-
evangeliet, Forfatteren til Hebrseerbrevet, Ap.
G., nogle af Paulus's Breve, forst 1 Tim., der-
naest Pastoralbrevene overhovedet, senere ad-

skillige and re af Paulus's Breve, Jak. og Jud.,

Forholdet mellem dette sidste Brev og 2 Pet.,

medens paa den anden Side kirkl. Masnd med
videnskabelige Vaaben have fort Forsvaret for

N. T.'s Skrifter, saa at N. T. i Hovedsagen
sejrrigt er gaaet ud af Kritikens Ildpreve. Det
heftigste Angreb fremkom i anden Tredjedel
af forrige Aarhundrede ved F. C. v. Baur i

Tubingen (se naermere under Artiklen Baur,

I, 238) og hans Disciple, Schwegler, Zeller,

Bruno Bauer, o. (1., imedegaaet af Neander,
Bottger, Thiersch, Ebrard, Wieseler, Wiesinger,

Olshausen, C. E. Scharling o. fl., de Wette,
Ewald, Bleek, Meyer og hans eksegetiske Med-
arbejdere, Lunemann, Dusterdieck, Huther.
Medens den Baurske Kritik i Hovedsagen var
en Tendenskritik, behersket af Hegels Filosofi,

har den senere Kritik ved Hilgenfeld, Volkmar
og Holsten revet sig les fra denne og er slaaet

ind paa en mere litener-historisk Metode. De
vldest gaaende, som efter B. Bauers Forbillede

endog betvivle ^Egtheden af de fire store pau-
linske Breve, som Tubingerskolen havde ladet

blive staaende, og saaledes i Virkeligheden be-

reve sig selv Fodfaestet for en videnskabelig

Kritik, ere Hollaenderne Pierson, Lomann, van
Manen, Tyskerne Steck og Friedrich og et Par
engelske anonyme Skrifter >Supernatural reli-

gion' (1874) og >Antiqua mater, a study of

Christian origins* (1887), Franskmaendene Co-
querel, Scherer, Colani. Langt mere behersket

er Kritiken hos Keim, Schenkel, Hausrath,

Holtzmann, ikke at tale om Mangold, Schurer,

Harnack, Julicher og WeizsScker, som have et

aabent 0je for mange af den tidligere Kritiks

Overgreb. Afgjort apologetiske ere Beyschlag,

Riehm, B. Weiss og de andre Bearbejdere af

Meyers Kommentarer, og det kirkl. Standpunkt
haevdes af Guericke, Keil, Schulze, Lightfoot,

Westcott, Salmon, Pressensd og Godet. Paa en
ganske ejendommeligMaade er det positive Stand-

punkt sogt gennemfort af I. C. K. v. Hofmann,
idet han i det N. T. ser et organisk Hele,

hvormed ^Egtheden af samtlige Skrifter skulde

vaere givet, men han kan ikke frikendes for

at gaa dogmatisk til Vaerks. Den betydeligste

Forsker af den positive Retning paa dette Om-
raade i vor Tid er Theodor Zahn i Erlangen
i hans >Forschungen zur Geschichte des N. T.-

lichen Kanons und der altkirchlichen Literature

(fra 1881), >Gesch. des N. T.lichen Kanons*
I—II (1889—90), .Elnleitung in das N. T< I—II

(1897—98).
N. T.'s nuvaerende Omfang (27 Skrifter) blev

forst kirkelig fastslaaet i Slutningen af det 4.

Aarh. ; for denne Tid var der ikke absolut
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Enighed om, hvilke og bvor mange Skrifter

der skulde anerkendes som Kanon eller Norm
for Kirkens Tro og Lsere. N. T. er jo ikke en
himmelfalden Bog, der som et samlet Hele
pludselig er kommen i Menighedens Besiddelse,

men bestaar af Skrifter, der hvert for sig er

fremkommen paa given Foranledning, bestemt
for visse Laesere, skrevet paa en bestemt Tid,

fra et bestemt Sted, af forskellige Personer, og
det er derfor vor Pligt overfor denne Samling
at underkaste de enkelte Skrifter saa vel som
deres Samling til en Helhed og deres Bevarelse
gennem Tiden en historisk-kritisk Pravelse, og det
er dette, som udgor Hovedindholdet af N. T.'s

Indledning. Det er muligt, at alle N. T.'s Skrifter

maa betragtes som aegte og paalidelige Vidnes-
byrd om den oprindelige Kristendom. Det var
ogsaa muligt, at kun nogle af dem kunde be-
tragtes som saadanne. Endelig var der ogsaa
abstrakt set den Mulighed, at intet af N. T.'s

Skrifter historisk set havde den Ret, hvilket

vilde viere et dadeligt Slag for Protestantismen.
Det er navnlig overfor denne sidste Mulighed,
at der indenfor Protestantismen er vaagnet en
Mistro mod Indledningsvidenskaben. Sserlig fra

ct Ltegmandsstandpunkt vil der let kunne rejses

den Indvending, at Krdm.'s eller Troens Gyldig-

hed umulig kan gores afhssngig af saadanne
Undersagelser, som dog kun ere tilgaengelige

for de fssrreste, og selv om Betaenkelighederne
kunde overvindes, vil man ad denne Vej kun
naa til en historisk Sandsynligbed, men ikke
til den personlige Trosvished, saa at denne
Videnskab er skadelig eller i alt Fald unyttig.

Det er ganske vist, at man ad denne Vej ikke
naar til den personlige Trosvished, men det
skal man heller ikke; det historiske er kun et

Moment i denne Trosvished, om end et uund-
vserligt Moment, da Krdm. ikke blot er en
blivende overhistorisk Aandsmagt, men ogsaa
en historisk Kendsgerning, der en Gang er frem-
traadt i Tiden og historisk forplantes gennem
Menneskers Vidnesbyrd. Og maa vi indremme,
at den historiske Tro er et Moment i den reli-

giose Tro, maa vi ogsaa indremme, at den hi-

storiske Tvivl er et Moment i den religiose

Tvivl og harer med til det, der historisk skal

overvindes for at komme til Tro. Vel er det
ikke nedvendigt, at det enkelte Menneske maa
foretage disse Undersogelser, inden han tror,

men for Kirken som saadan ere de nodvendige

og for mange enkelte. Man kan som Protestant
ikke slaa sig til Ro ved den en Gang fast-

slaaede Kanon i Kraft af et Postulat om Kir-

kens vedvarende Inspiration, som den histo-

riske Erfaring paa Here Punkter har gendrevet,

men hver Slsegt har den Forpligtelse paa ny
at gaa de historiske Grande efter. Kritikens

stsrke Angreb paa flere af Skrifterne kan kun
imedegaas ved Kritik. Betydningen af denne
Indledningsvidenskab ligger just i dens apolo-
getiske Kraft overfor saadanne Angreb af uden-
forstaaende og i den Bestyrkelse, den kan yde
saadanne Medlemmer af Kirken, som anfsgtes
af Tvivl i denne Retning. Er der noget Om-
raade, hvor der kan fares en videnskabelig
Apologi overfor vantro, saa er det netop ved
Spergsmaalet om disse Skrifters historiske Op-
rindelse. Saa saare Talen derimod bliver om
deres Inspiration, ere vi inde paa et helt andet

Omraade, hvor der behaves andre Midler end
historisk Kritik og andre Organer end de blot
intellektuelle. Opgaven er dog ikke ganske for-

udstetningsles ad Tankens Vej logisk at deducere
disse Skrifters iEgthed, det vil kun fore ind i

latter subjektive Hjernespind. Det gadder om
at gaa ud fra de rigtige Forudsietninger, at
stille Problemet rigtigt. Vi staa i en Tradition
om disse Skrifter, og Opgaven maa vsere at

prove, om denne Tradition er tilstrekkelig hi-

storisk bevidnet, og om den kan hsevde sig

mod de Indvendinger, der ere rejste mod den.
Med Hensyn til selve Navnet I. kan der

ganske vist indvendes, at det er et meget svar-

vende Begreb, hvor under meget kan sammen-
fattes, thi hvad og bvor meget der skal tages

med, er ikke givet med Navnet Man kunde
derved tsenke paa Indbegrebet af alle de Kund-
skaber, som have Hensyn til disse Skrifters

literare Form, hvorved de nuvterende Lsssere.

som Schleiermacher mener, skulde faa de For-
udsaetninger, som de davterende Lsesere havde.
eller, naar man mere lagde Eftertrykket paa
Skrifternes Indhold, kunde man derved forstaa

en I. i disse Bogers Aand, hvorved Lasseren
ferst blev i Stand til at fatte deres Indhold.
og man kunde paa denne Maade faa en meget
broget Samling, af heterogene Bestanddele. Det
er Credners og Reuss's Fortjeneste at have gjort

Alvor af det historiske Synspunkt, saa at alt

udelukkes, som ikke kan indvindes ved den
historisk-kritiske Metode. Men dermed er ikke
givet, at der vilde vsere vundet noget ved i

Stedet for Navnet I. med Reuss at bruge >N.

T.'s hi. Skrifters Historiec eller »N. T.'s Lite-

raturhistorie<, da Begrebet Historic i sig selv

er saa rummeligt, at man paa denne Maade
heller ikke vilde faa Stoffet tilstnekkelig af-

grsenset. Det er heller ikke slet og ret en Li-

teraturhistorie, som den teol. Interesse drejer

sig om, idet Samllngen just af disse Skrifter

til et Hele, en Kanon, skyldes en dogmatisk
Interesse. N. T.'s Kanon hviler paa en Kom-
binatlon af noget historisk og noget dogmatisk,
det historiske, at disse Skrifter virkelig stamme
fra den apostolske Tid og skyldes de For-
fattere hvis Navne de bsere, og det dogmatiske,
at de ere inspirerede Skrifter, som ere ufejl-

bare Udtryk for den guddommelige Aaben-
baring. Bedommelsen af, hvor vidt dette for-

holder sig rigtigt, kan kun foretages ad en
dobbelt Vej, ad den dogmatiske Vej i Veksel-
virkning med Aandens Vidnesbyrd i vort Indre

og ad den historisk-kritiske Vej, kun begge i

Forening give et fuldt paalideligt Resultat. Den
farste Del af Opgaven vedrerer Dogmatiken
og kan kun leses gennem Selvfordybelse og
Hengivelse i disse Skrifters aandelige Indhold.

den anden Del er forbeholdt den Disciplin,

som nu en Gang har vundet Htevd paa Navnet
I., et Navn, som man vel maa lade staa, hvor
uvidenskabeligt det end er i sig selv. Ssed-

vanlig deler man den nytestl. I. i en speciel

og en almindelig Del. Den specielle Del handler
om de enkelte Skrifters Oprindelse, medens
den almindelige Del behandler det Stof, som
ikke specielt angaar de enkelte Dele, men Hel-

heden som saadan, Rations og Tekstens Historic.

I Virkeligheden finder der et Vekselvirknings-
forhold Sted mellem den saakaldte almindelige
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og specielle Del, og i Acre Tilfselde kan man
ikke undgaa relativt almindelige Undersogelser
i den specielle Del og relativt specielle Under-
Mgelser i den almindelige Del (Schat Petersen,

I. til det Nye Testamente 1899 og de almindelige
Lerebeger i denne Disciplin ved Bleek [3. Udg.
ved Mangold], HHgenfeld, Holtzmann, Weisz, Jfl-

licher, Zahn, Salmon, Godet). Sch. P.

Indre Mission, se Art. Kirkelig Forening for

indre Mission og Mission.
Indskrifter fra Oldtiden og Middelalderen

ere 1 Lobet af det 19. Aarb. i stigende Grad
blevne tagne med som Kilder til den bibelske
og til K.'s Historie (F. Piper, Ucber den Gewinn
aos Inscbriften fur Kircben- und Dogmengesch.,
!>Zeitscb.f.deutscbeTheol.c 1876; J. P. Klrsch,
Die chr. Epigraphik und ihre Bedeutung fur
die kirchengesch. Forschung 1898). I. fra for-

skellige Begivenheder i de Kr.s daglige Llv, og
ikke mindst I. fra Gravene, aabne os et Ind-
blik 1 de svundne Tiders Taenkemaade i relig.

og saedelig Henseende, af og til give dc os ogsaa
sikre kronologiske Holdepunkter og Vidnes-
byrd om Krdm.'s eller et enkelt kr. Partis Ud-
bredelse. Fra I. kunne vi hente Bidrag til Be-
lysning af de forbigangne Tiders Brug af den
hi. Skrift, stundum ogsaa Oplysninger om den
hi. Teksts Form. Og fra 1. kan der hentes
Vink til Fortolkn. af Enkeltheder i G. og N. T.
Af og til knnne vi ogsaa ved Hjaelp af Udtryk
i I. stette og ndvide vort Kendskab til den
gl. K.s Liturgi; kirkehistoriske Personer, der
ellers vilde vaere os ukendte, laere vi at kendc
gennem I., og om kendte Personer faa vi mere
at vide, end hvad vi have laert af Literaturen
(F. Piper, Zur Gesch. der Kirchenvater aus
epigraphiscben Quellen, i >Zeitschr. f. Kirchen-
gesch.. 1876).

Ligesom Paulus (Ap. G. 17. 23) tog ogsaa
Kirkefaedrene i deres Henvendelser til Hed-
ningerne ofte deres Udgangspunkt fra I., og
de sldste Kirkefsedre hentede stundum fra
dem apologetiske eller polcmiskc Iagttagelser.

F. Piper har i sin >Einleitung in die monu-
mentale Tbeologie< (Gotha 1867) 817 f. givet
en Overslgt over den kr. Epigrafiks Historie
inUl Aaret 1866. Om Afrikas kr. I. Andes
Oplysn. i K. Kunstles Afhdl., Die altchr. In-
scbriften Afrikas als Quelle fur chr. Archao-
logie und Kirchengesch. (>Tubinger Theol. Quar-
talschrift* for 1885), i A. Schwarze, Unters. Ober
die aussere Entw. der afrik. K. (G6tt. 1892)
og i E. Ie Blant, L'epigraphie chrttienne en
Gaule et dans l'Afrique Romaine (Paris 1890);
fornden i sidstneevnte Vaerk Andes Oplysn. om
I. i Frankrig i E. Ie Blant, Manuel d'epigraphie
chrttienne d'apres les marbres de Gaule (Paris
1869). Samlinger af I. ogsaa fra den kr. Tid
Andes i Corpus InscripUonum Grsecarum og
Corpus InscripUonum Latinarum. Det kr. Roms
1. ere udg. af G. B. de Rossi (I— II, 1, 1861
og 88 og >I1 Museo epigraphico christiano Pio-
Literanum, 1877 ; jvfr. samme Forf.s store Kata-
kombevaerk og mange Afhdl. i det afham udgivne
Bollettino di archeologia cristiana), Rhiuland-
enes af F. X. Kraus, Die chr. Inschriften der
Rbeinlande (I— II, 1890—94).

I.'s Alder bestemmes dels ved Dateringerne
s dem (f. E. efter Konsuler og Paver), dels ved
Stilen, Navnenes Tal (kun de asldste I. have

baadc Navn, Fornavn og Tilnavn), Bogstavernes
Skikkelse, de ved I.ne staaende Symboler og
Tegn osv. Hjaelpemidler til Tydning af I. ere

le Blants, Manuel, Cagnat, Cours d'epigraphie

latine og H. Otte, Handb. der kirchl. Kunst-
Archaologie des deutschen Mittelalters 1

5 (Lelpz.

1883) 395 f.

Indnlgentler, se Aflad (I, 32).

Indnlt. Ved I. forstaar man i den kanoniske
Ret enhver fra den aim. Ret afvigende Naades-
bevisning, der af en Pave for stedse eller for

en bestemt Tid er skasnket en eller Aere Per-

soner. Den, der bar opnaaet en saadan Naades-
bevisnlng, kaldes indultarins.

Infallibility, se Ufejlbarhed.

Infralapsarisme. Ved I. forstaas en saerlig

Form af Pnedestinationsleeren (se d. Art.). Denne
Laere var hos Luther og navnlig hos Calvin
bleven udprwget i sin konsekventeste Form,
som ubetinget Forudbestemmelse saa vel til

Fortabelse som til Frelse. Medens den luth.

K. forlod denne Laere, fordi den beravede Men-
nesket fri Vilje og Ansvar og gjorde Gud til

Syndens Ophav, fastlioldtes den paa reformert
Grand og haevdedes som den ortodokse over-

for Arminianernes Forseg paa at opstillc en
betinget Praedestinationslaere. Imidlertid havde
dog den ortodokse Opfattelse to Former, en
strengere: Supralapsarismen og en mildere:

I.n. Sporgsmaalet drejede sig om Praedestina-

tionens Forhold til Syndefaldet. Supralapsar-

ismen gennemforte ogsaa her hensynslest Praede-

stinationen, medens I.n vcl ikke vovede at gore

Syndefaldet til en ligefrem Undtagelse fra Prae-

destinationen, men erkendte her et Mysterium
og vilde ikke udtale sig om, hvilken Grand Gud
kunde have haft til at lade Syndefaldet ind-

tnede. Denne Retning sejrede paa det reformertc
Kirkemode i Dordrecht 1618 (se I, 672). J.P.B.

Infnl, se Mitra.

Inge, med Tilnavnet den aeldre, sv. Konge, til-

iigemed Halsten, Sen af Stenkil, som dade o. 1066.

Halsten, den aeldre Broder, blev ferst Konge,
men blev forjaget. 13 Aar efter kom han til-

bage. 1. blev nu hans Medregent og er langt

mere frcmtraedende end Broderen, hvem han
antagelig ogsaa har overlevet. I. var en ivrig

Kr. Da Svearne paa Tinge fordrede, at ban
enten skulde holde gammel Lov (a : opretholde

Blotningen) eller afstaa fra Kongemagten, sveg

han ikke sin Tro og blev med Stenkast bort-

dreven fra Tinget. Hans Svoger, Blot-Sven (1,

340), blev nu Svearnes Konge, men blev efter

3 Aars Forleb styrtet af I., der i den Tid
bavde slaaet sig ned i Vestgotland. To Pave-

breve fra Gregorius VII til I. ere bevarcde
(Rydberg, Sveriges Traktater I, 61—64). I det

forste, som er dateret 4. Okt. 1080 og stilet

til I. alene, som her kaldes Svearnes Konge,

opfordres han til at afsende en Biskop eller

Klerk til Rom for at give Oplysninger om
Landets Drift og Folkets Saeder og modtagc
Hverv og Befalinger fra den apostoliske Stol.

I det andet, som sandsynligvis er fra Aar 1081

og stilet til I. og Halsten, som her kaldes Vest-

goternes Konger, opfordres de til at give Tiende

og til i hele Riget at paabyde Erlaeggelse deraf.

samt ofte at sende deres Gejstlige til den apo-
stoliske Stol og dertil udse saadanne, som fuld-

staendigere kunde undervises i den rom. K.'s
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Skikke. En Krig med Magnus Barfod i Norge
afsluttedes med det beromte Mode i Konghelle

Sommeren 1101 mellem I., Magnus og Erik
Ejegod. Som Pant paa Freden blev I.'s Datter

Margarete — deraf Tilnavnet Fredkulla (Fred-

pigen) — gift med Kong Magnus (senere, ved
sit iEgteskab med Kong Niels, dansk Dronning).

I. dede sandsynligvis knap 10 Aar efter og
efterfulgtes af Halstens Sonner I. d. y. (d. o.

1125) og Filip (d. o. 1118), med hvilke Sten-

kils-^Etten uddode paa Mandssiden. Efter en
svensk Kronike (Script, rer. Suec. 1

1
, 245) skal

I. d. te. have vundet fern Slag i Skaane og
have siddet inde med Skaane i 3 Aar og der-

paa en Nat vtere bleven myrdet i sin Seng.

Atter efter en teldre Angivelse, i Herwara-Sagaen,
skal I. vtere dad af Sygdom. O. A.

Ingeborg, Datter afKongValdemar I og Sophie,

f. o. 1175, blev 1193 gift med Kong Filip Au-
gust af Frankrig, men forskudt umiddelbart
efter Brylluppet. Filip August, der straks havdc
fattet Modbydelighed for sin unge Dronning,

fik iErkebiskoppen af Reims til at erkltere

,£gteskabet for havet, fordi ban formentlig

var i for naert SIcegtskab med I. Derpaa
blev den ulykkelige Dronning indelukket i

Klostret Cysoing ved Douai. Men Knud VI
sendte Abbed Vilhelm og Anders Suneson, der

da var Kansler, til Rom for at paakalde Pavens
Hjielp. Colestin HI erklserede den af JErke-

biskoppen af Reims fseldede Skilsmissedom for

ugyldig, men Filip August trodsede den pave-

lige Kendelse, segtede Agnes afMeranien (1196)

og lod I. fore til Nonneklostret Fervaques ved
St. Quentin-en-Vermandois. Colestin Ill's Efter-

folger, Innocents III, tog imidlertid den ulykke-

lige Fyrstindes Sag op og lagde Interdikt paa
Frankrig. Dette blev dog htevet 1200, da Filip

August lovede at vise I. kongelig JEre. En Skils-

misseproces blev pludselig afbrudt af Filip

August selv, da han frygtede for at tabe den,

og I. fik atter ublide Kaar i Etampes. Fore-

lobig kunde Innocents III af politiske Grunde
ikke vterne I., men tilsidst fandt Filip August
det heldigt at stette sine Krav paa England
ved et Giftermaal med en .-Etling af engelske

Konger, og I. blev da (1213) atter tagen til

Naade. I den folgendc Tid levede I. i forskel-

lige franske Byer, sysselsat med Andagtsovelser
og Godgorenhed. Hun overlevede Filip August
og dode forst 29. eller 30. Juli 1237 eller 38
(A. Fabricius, I., Philip Augusts Dronning,
Kbhvn 1870; R. Davidsobn, Philipp II Aug.
von Frankreich und I., Stuttg. 1888).

Ingemann, Bernhard Severin, f. 28. Maj
1789 i Torkildstrup Pnestegaard, d. 24. Febr.

1862 1 Sore, var af Natur som gennem Op-
dragelse dybt religios, og da han traadte frem
som Digter, kendtes det straks paa Tonerne
fra hans Harpe, at de var stemte til Udtryk
for Hengivelse og Tilbedelse. Men skent man
derfor paa en Maade kan kalde hele hans
Digtning religios, saa udviklede den sig dog
efter o. 1812, da han blev sig bestemt bevidst

som Kr., til at blive en kr. Digtning. Dette
knyttede ham, isser gennem det romantiske
Heltedigt >de sorte Ridderec 1814, neje til

Grundtvig for hele Livet, og de fulgtes broderlig

ad i Kampen for at luevde Krdm.'s historiske

og aandelige Sandhed som Midtpunktet i hele

Menneskelivet imod den selvkloge og kortsynede
Forstands Fornsegtelser og Laerddomme. Baade
i »ReinaId Underbarnet< og i de dramatiske
Digte >Rosten i 0rkenen<, »Kampen for Valhal*
og >Hyrden af ToIosa< er det for ham Hoved-
sagen at synge Korsets Pris, medens han f

iEventyret >Huldregavernec med Tillteggene
(>Opstanden i Litteraturstaden< og >Oplysninger
tilHuldregaverne<, 1831 og 1832) polemisk gik
los paa sine Modstandere, navnlig C. Molbech,
og forsvarede samtidig sin hele aandelige Stneben
og sserlig sine historiske Romaner (Valdemar
den store og hans Maend, Valdemar Sejr og
Erik Menveds Barndom, 1824—29), som Mol-
bech havde angrebet og haanet. Men endnu
bestemtere har I.'s kr. Tankegang taget Skik-
kelse i en Raekke relig. og kr. Digtninge:
>Folgeblade til Luthers Katekismusc 1854.
>Tankebreve fra en Afdodc 1855, >Guldebletc
1856 og >Blik paa det forste og det sidste«
1858 o. m. £1., hvori han paa ligefrem Maade
udtrykker sine kr. Folelser og Tanker. Disse
haengte nojc sammcn med det genoprejste kr.
Liv i dets Mynsterske Form. Vistnok gav han
1825 under Kirkekampen mellem H. N. Clau-
sen og Grundtvig denne Ret i at krseve, at
K.'s Laerere skulde holde sig til dens Bekend-
else. Men ligesom han aldrig blev enig med
Grundtvig om >Ord og Skrift<, saaledes bojede
han sig ikke ubetinget under Daabspagtens
Ordlyd som et Ord af Herrens egen Mund.
Og navnlig var >Kodets Opstandelse< ham en
Torn i 0jet (han kaldte det >Ligenes Opstand-
else<), medens han ved >Legemets Opstandelse<
tsenktc sig et af Sjaelens Grund 1 Mellemtil-

standen dannet nyt Legeme, som engang skulde
oprejses i fuldkommen aandelig Herlighed. Og
i dette Haab skrev han endnu paa sin Deds-
seng med BIyant disse Linier: Timen er kom-
men, jeg gaar herfra, — gaar til Doden og Dom-
men, — men Doden har ej Braad, Halleluja!
— Opstandelsens Dommer er kommen. Men
Side om Side med denne relig. kr. Digtervirk-
somhed har I. vaeret en frugtbar Psalmedigter.
Allerede 1816 udgav han nogle >Hymner og
Hojtidssangec. Derefter fremkom naermest til

Brug for Soro Akademis Elever > Morgenpsalmer<
(a: Kantater) 1822; derefter >Hejmessepsalmer<
1825, >Morgensange for Born* 1837, >Morgen-
og Aftensange< 1843 og endelig »Psalmer med
Tillaeg af andre relig. og symbolske Digte < 1861.

>Hojmessepsalmerne< er alene af den Grand
mserkelige, at det er en hel ny Psalmebog med
Psalmer til hver Helligdag i Kirkeaaret, frem-
kommet 11 Aar for Grundtvigs Sangvasrk, nden
Opfordring udenfra og uden Prisbelonnlng i

Sigte. I. selv troede og haabede, at hans Psalmer
var en tro Genklang af hans bedste og inder-

ligste Folelser, og at de med Guds Hjaelp konde
blive til Opbyggelse og Velsignelse for fromme
kr. Gemytter, skont han godt folte, at de som
stille Hjertesuk var baarne mere af Lasngsel

efter Aanden og Guds Rige end af Haabet om
at have fundet Kingos Orgel eller Davidsharpen.
Adskillige af disse Psalmer er ogsaa gennem
Roskilde Konvents Psalmebog blevet indsunget
i den danske Menighed (f. E. >Jeg som et Barn
mig glaede vil<, >I Undervserkers Land jeg bor«,
>Fra Himlen Herrens Aand nedfor<; men i

endnu hojere Grad er dette sket med bans
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>Morgen- og Aftensange<, hvis barnlige relig.

Poesi har naaet alle deres Hjerter, hvori der
endnu var nogen Gudsfrygt at kalde paa, og
ligeledes med en Rckke kr. Psalmer og Sange
fra senere Tid f. E. >Dejlig er Jorden<, >Glade
Jul, dejlige Jul<, >Frelseren er mig en Hyrde
god<, >Jnlen bar bragt velsignet Bud«, >TiI

Himlene nekker din Miskundhed<, »Den store

Hester kommen. Disse og lignende Psalmer
og Sange bar ofte naaet hen, hvor Grondtvigs
stierkere, men ogsaa mere kantede Psalmer stedte

fra, og I. var ved Aarhnndredets Midte ret den
udkaarne blandt Danmarks Digtere, isser som
relig. Digter. Han valgtes derfor ogsaa til at

gennemse, vrage og affile de Psalmer, som Ros-
kilde Konvents Psalmeudvalg havde foreslaaet

til en ny Psalmebog. Han fuldferte dette Ar-

bejde i 5 Maaneder 1854, i det store og hele

til Samtidens Tilfredshed. Desto flere Klager

bar Eftertiden rejst imod denne Psalmebog;
flere Tillteg til den har segt at bede paa dens
Mangier, og endelig bar den ny Psalmebog af

1899 segt at gare godt, hvad I. dengang var

med til at gore ilde, issr ved at fjerne de
ubrugelige, fore de ffigte gamle og nye Kirke-

psamler tilbage til deres oprindelige Skikkelse

og tilfeje de allerfleste af de nye Psalmer, som
Tilbeggene havde indeholdt. Saaledes fsldtes

endelig Rationalismens >Evangelisk-kristelige<

Psalmebog om end i flere Stsd — men I. var
med at rette det forste (J. Nerregaard, I.s Digter-

stilling og Digtervserd, Kbhvn 1886; Brevveks-
iiflg mellem Grundtvig og Ingemann, ndg. af

Sv. Grundtvig, Kbhvn 1882). J. N.
Ingerd af Regenstein, Datter af Jakob Sune-

jon og ferst gift med Kong Valdemar Sejrs

Marsk, Skove, var Tiggermunkenes Vrernerinde.

1237 overlod nun Fransiskanerne sin Gaard i

Roskilde, og senere skaenkede hun dem Bygge-

gronde i Kobenhavn, Kalundborg og Ncstved.
Da hun anden Gang var bleven Enke efter

iEgteskabet med Grev Konrad II af Regen-
stein (o. 1247), blev hnn end mere gavmild
over for Mendikanterne. I Roskilde grundede
hnn for Fransiskaner-Nonner St. Klaras Kloster

og vilde testamentere dette alle de Godser, hnn
ejede. Men hendes Broders Bern gjorde Ind-

sigelse, og i Juli 1257 maatte hun lendre Te-

stamentet. Hun dede kort efter og blev be-
gravet i Roskildes Fransiskanerkirke.

Ingham, Benjamin, »Yorkshire-Evangeli-

sten<, f. 11. Juni 1712, studerede i Oxford,

hvor han blev Baec. art. 1734. Da ban var
20 Aar gl., sluttede han sig til John og Charles
Wesley og blev en ivrig >Metodist«. 1735 blev

han preesteviet, og derpaa rejste han til Georgia
med Bredrene Wesley. Paa denne Rejse kom han
i Forbindelse med Herrnhuterne, og efter sin

Hjemkomst til Europa besegte han Herrnhut og
Marienborn og Iserte Zinzendorf at kende. Han
blev derpaa, uden at bryde med den angiik.

K., en af Herrnhuternes Ledere i England, og
bans Herrnhutisme skilte ham i meget fra

Wesley'erne. Paa sine Missionsrejser i York-
shire og Lancashire dannede han mange smaa
>Selskaber< og blev neje knyttet til Jarlen af
Huntingdon (S. 494), hvis yngste Datter han
egtede 1741. Efter sit Giftermaal tog han Bolig
i Aberford ved Tadcaster, men rejste meget
rondt og predikede, ofte ledsaget af sin Hu-

stru. Ved hans Hjselp fik Herrnhuterne (1744)
Kolonien i Fulneck ved Pudsey i Yorkshire.
Tilsidst blev I. dog uens med Herrnhuterne
og fremkaldte derved et Skisma iblandt dem,
idet kun nogle (>Inghamlterne<) gik med ham,
da Bruddet kom. 1755 ttcnktc ban paa en
Sammenslutning mellem Metodlsterne og de
>Selskaber<, der fulgte ham, men John Wesley
modsatte sig denne. Da I. senere lod sig paa-
virke af Robert Sandeman (se d. Art.), kom
der en Spaltning blandt >Inghamiterne<, og
kun faa bleve I. tro. Han dede i Aberford 1772.

Inghamiter, se Ingham, Benjamin.
Ingier, Fredrik, fedt i Ullmsaker 11. Febr.

1805, Student 1822, Cand. theol. 1825, blev
1826 Kateket i Skien, 1831 Spr. til Vinje, 1839
til Ramnes, 1849 til Skedsmo, 1859 Provst
i nedre Romerike, d. 28. Juni 1882. Han slut-

tede sig tidlig til W. A. Wexels og blev en
af de inderligste Tilhsengere af den kirkelige

Anskuelse. Han kom saaledes til at optrsede

ved Wexels's Side i Striden mod den ved N.
Trechow reprssenterede Rationallsme, — en
Strid, der vel maa kaldes en Genklang af Grundt-
vigs Kamp med Clausen 1825. I sine senere
Aar optraadte han med flere Smaaskrifter og Af-

handlinger i Tidsskrifter til Forsvar for den kirke-

lige og teologlske Retning, ban med ubredelig

Troskab tilherte. Han var en dyb Tanker. D. T.

Ingman, Anders Wilhelm, finsk Teolog, f.

7. Juli 1819 i Lohtea. Han blev Student 1838,

Filosofie Kand. 1842. Mag. 1844 og ordineret

s. A.; Kapellan i Wetil 1855, cand. theol. 1860,

lie. theol. 1861, tilforordnet Prof, i Eksegese
1862, Prof. ord. I samme Disciplin 1864, ded
5. Sept. 1877. I hans yngre Embedsaar var
den pietistiske Bevsegelse kraftig isrer i 0ster-

botten, hvor han gjorde Tjeneste, og I. udgav
ogsaa adskillige Skrifter til Forsvar for denne
Retning, fra hvilken han dog lldt efter lidt

fjernede sig. Som videnskabelig Teolog slut-

tede han sig til den J. T. Beckske Retning (I,

243) og gjorde denne bekendt i Finland ved ad-

skillige, dels Oversaettelser, dels Forsvarsskrifter,

ligesom hans Doktordisputats >Det bibelske

Trosbegrebc og Afhandling for Professorem-

bedet >Om Messianiteten 1 G. T.< ere affattede

i samme Retning. Paa Grand af hans gode
Kendskab til Finsk fik ban til Opgave at ivrerk-

sstte en ny Overs, af Biblen paa Finsk. Deraf
udkom N. T. og Psalmerne 1857 og 58 og
Biblen i sin Helhed 1859. Det ypperste af I.'s

Arbejder er hans Pghan Raamatan selityksid

(Bibelkommentar) I—VII, 1868—77, et Arbejde,

som for alle Tider vil faa Betydning for den
finske Bibeleksegese. Med sit aegte kr. Sindelag

og sit fordringslese Vsesen udevede I. en vel-

gerende Indflydelse paa det teol. Fakultet,

hvis Dekan han var fra 1875 til sin Ded. A. N.
Ingolstadt i Baiern var i over 300 Aar

Ssede for et beremt rom.-kat. Universitet, der
blev grundlagt 26. Juni 1472 >for at age og
udbrede den kr. Tro<, og Biskoppen af Eich-

statt skulde vsre dets Kansler. I Humanismens
Tid blomstrede dette Universitet, og det blev

paa mange Maader gennem forskellige af dets

Lserere indblandet i Ref.tidens Kampe. Efter

1549 fik Jesuiterne (Claude le Jay, Salmeron
og P. Canisius) Indpas, og 1556 blev der for

dem bygget et sserligt Kollegium 1 I. som >en
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538 Ingolstadt — Inkvisition.

Planteskole for tro Tjenere af den kat. Religion <

.

1650 blev dette Universitets Lserere forpligtede

paa Laeren om Marias ubesmittede Undfangelse,

og I.'s Universitet kaldte sig selv universitas

clerica et pontificia. Efter Jesuiter-Ordenens
Ophaevelse (1773) var dets Tid forbi, og 25. Nov.
1799 blev det besluttet at hentegge det til

Landshut. Blandt det sidste Kuld af dets Lserere,

som flyttedc til Landshut, var J. M. Sailer

(Prantl. Gesch. der Ludwig-Maximilians-Univer-
silat in I., Landshut, Munchen I—II, Munchen
1872).

Ingram, Arthur Foley Winnington-, eng.

Biskop, f. 1858, studerede i Oxford, blev praeste-

viet 1884. 1886 blev han Kapellan hos Biskop
Maclagan i Lichfield (senere jErkebiskop af
York), der >opdagede< ham. 1888 blev han
stillet 1 Spidsen for Oxford House i Bethnal-
green, og Sandag efter Sandag stod han i Vic-
toria Park for at diskutere med Ateister og
Socialister. Efterhaanden blev han Priest i Beth-
nal-green, rural Dean i Spitalfields og 1897
Kannik ved St. Paul og Biskop i Stepney (0st-

og en Tidlang ogsaa Nord-Londons Tilsyns-
mand), 1901 Biskop af London efter Dr. Creigh-
ton (I, 565; d. Jan. 1901). Under Opholdet 1

Oxford House udfoldede I. en stor Virksomhed
blandt Londons fattige (jvfr. bans ypperligc:
Work in Great Cities, overs, paa Dsk. 1898
af M. Mailer) og skrev i Oxford House Chronicle
en Raekke korte apologet. Afhandlinger for at

gendrive gaengse Indvendinger mod Religion og
Kristendom(udg. 1900—1 underTitlerne : Church
Difficulties, New Testament Difficulties I—II,

Old Testament Difficulties, Popular Objections
to Christianity, Reasons for Faith). Som Bi-

skop har han ogsaa udgivet forskellige Praediken-

samlinger.

Ingrid Elofsdatter, sv. Helgeninde, en rig

og fornem sv. Kvinde, som, efter en Pilegrims-

rejse, endog saa langt som til det hi. Land,
stiftede og doterede et Nonnekloster i Skeninge
i Ostergotland. Klostret laa naer ved den, Do-
minikanerordenen tilherende, Martini Kirke, af
hvilken Grand Nonnerne ofte benaevnedes so-

rores apud ecclesiam S. Martini. I Kong Magnus
Ladelaas's Lejdebrev, »skyddsbref«, af21. Aug.
1282 og andre Dokumenter hedder det ogsaa
udtrykkelig, at disse Sostre skulle >staa under
PraedikebredrenesOpsyn<. I.'s Bredre, Johannes
og Andreas Elofssen, have ved et Gavebrev
(udateret, men bekrseftet ved et Brev af Magnus
Ladelaas Aar 1281 eller 1282) gengivet deres
Saster, Fru Ingegerd, nogle af hende til dem
fratraadte Gaarde, paa det Vilkaar, at Gaven
anvendes til paagaeldende Klosterstiftelse. Dron-
ning Sofie, Kong Valdemars Gemalinde, hvis

>Hofjomfru< I. havde vaeret, viste Klostret stor

Gavmildhed. Ligeledes gjorde Kong Magnus og
Albrecht, Biskop Bengt i Linkeping o. fl. 1414
ansegte Kong Erik og Sverigs Biskopper og
Stormaend om hendes Kanonisering, men Medet
1 Kostnitz saa vel som Martin V anbefalede
nye Undersagelser. Der blev aldrig noget af
Kanoniseringen, men Alexander VI samtykkede
16. Marts 1499 i hendes Translation, som nogle
Aar senere fandt Sted Hellig-Olafs Dag i Vad-
stena Klosterkirke. Handlingen udfertes af Bi-

skopperne Ingemar af WexiO og Vincentius af

Skara 1 Naervaerelse af Rjgsforstanderen, Svante

Sture og mange Stormaend og Fruer og en star
Menneskemaengde (Vadstena - Uiariet for Aar
1506, Script Suec. I

1
, 208). O. A.

Inkvisition. I den gl. K. fandtes der ingen
Institution, der lignede den I., som siden fik

Indpas saa mange Steder i Kristenheden. De
seldste Kirkefaedre anskede selv Trosfrihed og
undte andre den. Kristus bavde jo afvist 0nsket
om, at lid skulde kaldes ned fra Hlmlen for

at fortaere de ugaestfri Samaritanere (Lk. 9, 55),

og i Lignelsen om Ugraesset i Hveden havde
han advaret mod at rykke denne op med hint
(Mt. 13, 29). De gl. Kirkefaedre hsevdede ogsaa,

at den frie Tilslutning, som herte med til Reli-

gionens Vaesen, kraevede Frihed. Athanasioa
sagde, at Udelukkelse af al Tvang er Kende-
tegnet paa den sande Religion, Forfelgelse et

Kendetegn paa og en Opfindelse af Satan.
Ogsaa Krysostomos forbad at straffe Kaettere

paa Liv og Lemmer. Her, som paa saa mange
Punkter, kom Augustin til at udtale det afger-
ende Ord : Nad dem til at gaa ind (Lk. 1 4, 23) ! Men
i lang Tid havde ogsaa han vaeret Trosfrihedens
Talsmand. De farste kr. Kejsere forviste dem,
der havde en anden teol. Mening end deres
egen og truede saadanne med Doden ; det skete
dog kun for at vaekke Frygt, og haarde Straffe

bleve ikke udforte paa Kaettere. Usurpatoren
Maximus var den farste, som, ved at lade
Priscillian (se d. Art.) og nogle af hans Til-

haengere henrette i Trier 385, udfarte en Dads-
dom paa Kaettere, og det vakte almindelig Mis-
billigelse. Baade Ambrosius og Martin af Tours
udtalte sig derimod, og Krysostomos sagde
senere, at, hvis man vilde straffe Kaettere paa
Livet, vilde man begynde en endeles Krig med
Verden. Endnu 450 sagde Kirkehistorikeren
Sokrates, at det ikke var den rettroende K.'s

Skik at forfalge Kaettere. Der gfk ogsaa 6—7
Hundredaar hen, far man i Vesterleden be-
gyndte at udrydde Kaetteri med Void. I Ita-

lien havde Arianere og Katolikere i den sstgot.

og langob. Tid laert Fordragelighed, og fra 8.

—11. Hdaar, da Arianismen var udryddet, frem-
kom der ikke afvigende teol. Meninger, som
kunde saette Lidenskaberne i Brand. I Grcgor
VII's Dage begyndte der dog at gore sig et

Omsving i Tsenkemaaden gaeldende, skent en
Mand som den hi. Bernard (I, 271) endnu
o. 1130 klart udtalte, at K. ikke havde Ret til

andet og mere end til at undgaa en Kaetter.

naar der var gjort forgaeves Forseg paa at otn-

vende ham. Men kort efter kom Omsvinget.
G ratian (S. 250) optog i sin Kirkeret ikke alene

en Udtalelse af Urban II om, at Mord paa en
ekskommuniceret, udfert >af Nidkaerhed for

den kat. Moder< (o: K.), ikke kunde regnes

for en Forbrydelse, og tillige sammenstillede
han Augustins haardeste og skarpeste Udtal-

elser om det tllladelige og henslgtsmaessige ved
relig. Tvang og forbiglk den gl. Klrkefaders
Udtalelser i modsat Retning. Paa Grand af

bine Tiders mangelfulde Kendskab til K.'s Hi-

storic udbredte der sig den vrange Forestilling.

at den aeldste K. havde vaeret enig med Au-
gustin, og Thomas fra Aqvino stattede den ved

at tilegne sig Augustins Tankegang, endog nans
dristige Opfattelse af Lk. 14, 23. Man be-

tragtede Kaettere som Tyve og Ulve, Falsk-

mantere og Giftblandere og som Satans Barn,
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og alt, hvad der i den hi. Skr. eller 1 de borger-
lige Love var paabudt m. H. til Fremfaerden mod
-saadanne, blev uden videre overfert paa Kset-

terne. Thomas mente endog (Summa 2, 2. q. 11,

art 3. 4), at man bedst kunde felge Forma-
ningen om at undgaa et luettersk Menneske
(Tit. 3, 10) ved at tage Livet af ham.
Da Katharerne i 12. Hdaar tnengte frem,

var der kommet Fart i Ksetterforfelgelsen, og da
var den biskoppelige I. begyndt. Pave Lu-
cius III udstedte 1184 i Verona den Befaling,

at baade Biskopperne og de verdslige Magthavere
alle Vegne skulde sege efter Ksettere og over-

give disse til den verdslige Magt, naar de viste

Haardnakkcthed. Denne Bestemmelse gentog In-

nocents III, og tillige opfordrede han til at kon-
flskere Kaetteres Ejendomme og forbyde dem
«nhver juridisk Hjtelp. Da Biskopperne, som
hidtil havde haft det Hverv at opspore og
damme Ksetterne, forekom Gregor IX at vsere

dels for milde, dels for efterladendc ved Op-
sporingen af disse, overdrog han den nys
dannede Dominikaner-Orden (I, 661) dette

Hverv, og senere bestemte Innocents IV (1243
-•54) nsermere I.ens Ordning og Grsenserne for

dens Magt. Ogsaa Fransiskanere, Karmelitere,

Benedictinere, Cisterciensere og Celestinere op-
traadte som Inkvisitorer. Det var Paven eller

hans Legater, som udvalgte disse. I.en fandt
ikke lige stor Indgang i alle Lande ; dens Ind-
ferelse rettede sig efter Trangen til den. Syd-
Frankrig, det nordl. Spanien og Lombardiet
fik flest Inkvisitorer, fordi der var flest Ka-
tharer og andre Ksettere der; i nogle Lande,
som England og Tyskland, blev den gamle Ord-
ning opretholdt, saa at det var Biskopperne,
der fremdeles holdt 0je med Ktetteriets Udbred-
else. Dog var der ogsaa her sserlige I.sdom-

stole, som af og til (se Art. Konrad af Mar-
burg) vakte Forbitrelse ved deres strenge Frem-
faerd.

Selve Procesmaaden var dannet efter Hoj-
forrsederi-Processernes Fremgangsmaade. En-
hver var (med Paaberaabelse af Bom. 16, 17)

forpligtet til at angive en Kaetter, og selv asre-

lese kunde vsere Vidner i en I.sproces. An-
klagernes Navne bleve holdt hemraelig; det

var tilladt at bruge Pinebcenk. Nogle Steder

havde I.en sin egen Bygning; andre Steder ar-

bejdede den i de biskoppelige Paladser, Klostre

eller Fsengsler. Lidt efter lidt dannede der sig

faste Begler for en I.sproces, men som oftest

havde Inkvisitorerne dog fine Haender. Allerede

Otto IV og Frederik II tilsagde Paverne deres
gode Hjaelp til Udferelsen af I.ens Gerning, og
senere gik baade Fyrster og Republiker videre

i det Spor. Til Tak for den Hjaelp, Staten
ydede, fik den stundum en Del af Kaetternes

konfiskerede Formue. I Slutn. af 12. Hdaar
kom Dedsstraf for Kaetteri i Brag. 1197 truede
man i Aragonien Ksettere med Baalet; 1200
brsendte man Ksettere i Troyes, 1211 i Paris;

1215 priste man Leopold af 0sterrig som
>Ksetterkoger<, og 1224 satte Frederik II's Kon-
stitution for Lombardiet Dod paa Baalet som
Straf for Kaetteri; 1238 og 39 blev denne Kon-
sti tution udvidet til at gselde for hele Biget, ogsaa
for Italien. Udferelsen af de af I.en fseldede

Dedsdomme blev overladt til den verdslige

Magt; thi >K. torster ikke efter Blod<. Der-

for have i nyere Tid flere rom. Katoliker paa-
staaet, at den rom. I. aldrig har fseldet en Deds-
dom. Dette er, som man f. E. kan se af Kard.
Bellarminos (I, 253) Historie, urigtigt. Han var
med til at demme Giordano Bruno (I, 398) og
flere andre til Deden, og han siger: >Der vilde

ikke times en Kaetter nogen Uret, hvis han
domtes til Dede af K., eller hvis han drcebtes
ved en gejstlig Haand. Thi at K. ikke gar det,

kommer ikke af, at den dermed vilde handle
urigtigt, men deraf, at det ikke er passende.
Thi, at Ksettere fortjene Doden, fremgaar af

5. Mos. 13, 6. Man maa altsaa sige: Ksettere

kunne af K. blive overgivne til den verdsl.

Arm, og de kunne ogsaa demmes til Dede af
den kr. verdslige Arm og dnebes af den kr.

Beddel< (anf. i Dollinger-Reusch, Die Selbstbiogr.

des Card. B., Bonn 1887, 234).

Det var navnlig i Spanien, at I.en kom til

at spille en stor Rolle; der kom den isaer i

Virksomhed over for Jederne. Indtil Ferdi-

nand den kat.s og Isabellas Tid arbejdede den
dog kun i Nord-Spanien, og sporadisk; men
1477 forestillede den pavelige Nuntius »Kong-
erne «, at den vilde vsere et udmserket Vaaben
over for K.s aabenbare og hemmelige Fjender.

Torqvemada vandt i den felgende Tid en
sergelig Navnkundighed som Storinkvisitor, og
i Saragossa virkede den 1867 af Pius IX helgen-

kronede Don Pedro Arbues (I, 135). 1480—
1520 blev der i Sevilla brsendt 4000 Ksettere,

og over 30,000 >bodferdigec bleve demte til

Galejer, Fsengsel eller offentlig Bod. Da de
mange, der unddrog sig I.en, bleve demte som
>haardnakkedec, for at deres Ejendom kunde
tilfalde den kgl. Kasse, steg Tallet paa Straffe-

dommene alene i Stiftet Sevilla til 100,000. I

Andalusien kom 4000 Huse til at staa tomme,
fordi Beboerne flygtede af Rsedsel for I.en. Da
Ref. bred frem i Spanien og Italien, fik I.en

nyt Arbejde. Caraffa (Paul III) gav den et Cen-
trum i Bom, efter at han havde set, hvor store

Ting den havde udrettet i Spanien ved at blive

centraliseret, og 1542 blev Sanf Uffizio ordnet
paa ny i Rom ved Bullen Licet ab initio, og
fra Rom udstraktes den genfodte I. over hele

Italien, Spanien og Portugal. Paul IV gav 1558
Sanf Uffizio dens nuvaerende Skikkelse, og
Pius IV priste den 1562 som >Religionens

faste Borg<. I Italien rasede den med Pinsler

og Baal, og det skyldtes vsesentlig den, at Bef.s

Udbredelse der blev standset. Filip II af Spa-

nien var dens Ven, og ved Siden af ham stod

Storinkvisitoren, Fernando Valdes. Den ene
Auto-da-fe (1, 182) fandt Sted efter den anden,

og Spanien fik sin egen Index (S. 523). Ogsaa i

Nederlandene rejste I.en sit Dommerssede, og der

ovede den sin sorgelige Gerning, indtil Friheds-

krigen havde tilintetgjort Spaniernes Overmagt.

I selve Spanien fik I.en saa stor Betydning, at en
italiensk Statsmand kunde kalde den Spaniernes

egentlige Herre og Konge. Josef Napoleon op-

hsevede den 1808, men Ferdinand VII genind-

forte den ved Restaurationen 1814. Folket rejste

sig imidlertid 1820 og edelagde dens Palads i

Madrid, og 1834 blev den endelig afskaffet der.

I Portugal segte Pombal at ssette Grsenser for

I.ens Arbejde og forbed Autos, og under Johan
VI (1818—26) blev den ophsevet der. Til Amerika
og Ostindien naaede den ogsaa, og i Mexiko og
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Brasllien fik den stor Betydning; i Indien var

Goa dens Hovedscede.

Sanf Vffizio eller, som den offlcielle Titel

lyder: »Den hi. rom. og aim. Inkvisition « sidder

endnulRomtilDomsoverluetterskeLterdomme;
1887 fordamte den saaledes 40 Seetninger, ud-
dragne af Rosminis (se d. Art.) Skrifter. Som
Dommer over teol. og fllos. Systemer er den
stadig virksom, og indenfor dens Arbejds-

mark falder ogsaa Dommen over alle under-
fulde Aabenbaringer, daeraoniske og magiske
Fremtonlnger. Den vaager tillige over Saede-

ligheden, uddeler Dispensationer fra Faste og
Abstinenser og Tilladelser til blandede ^Egte-

skaber. 3 Gange hver Uge holder den Made
i et Palads i Naerh. af Vatikanet. Hver Ons-
dag samles de 9 Kardinaler, der ere Medlemmer
af denne {Congregation, og hver Onsdag Aften

har Sanf Uffizios Assessor Foretraede hos Paven
(I. v. Dollinger, Rom und die I., og Forts.: Die
span, und die rom. I., i hans: Kleinere Schriften,

Stnttg. t890, 286—404; H. C. Lea, Hist, of the

Inquisition of the Middle Ages I—III, New
York 1888, overs, paa Fransk af S. Reinach,

Paris 1900 f, ; Fr. Hoffmann, Gesch. der I. I—II,

Bonn 1878 ; v. Hoensbroech, Das Papstthum in

seiner sozialkulturellen Wirksamkeit, Leipz,

1900, I, 14 f.; J. Havet, L'heresie et le bras

seculier an moyen age jusqu' au XIII slecle,

Paris 1881 ; J. Ficker, Die gesetzl. Einfuhrung
der Todesstrafe f. Ketzerei 1 >Mitth. des Inst,

f. oesterr. Geschlchtsforsch.< 1880; P. Flade, Das
rom. I.sverfahren in Deutschland bis zu den
Hezenprocessen, Leipz. 1902. I 1882 forsvarede

P. Monsabre' I.en i Paris's Notre-Dame-Kirke i en

beremt Praediken; mod den skrev Hyacinthe
Loyson en > Refutation «, Paris 1882). Fr. N.

Innocents (Innocentius), Navnet paa 13

Paver. Innocents I, rom. Biskop (Pave) 402

(401 ?)—417, Anastasius I.'s Efterfolger, var den
forste Pave, som paa en gennemfort, bevidst

og systematlsk Maade og med udforlig teoretisk

Begrundelse segte at bringe hele K. under
Roms Herredomme. En Lokalk.'s Indfiydelse

afhaenger ifelge I. af, i hvilket Forhold den
har staaet til Apostelfyrsten (Peter). Da nu
alle vesterl. K.r er grundede af Peter og hans
Efterfolgere, medens Rom var det Sted, hvor
han opslog sit Bispesaede, og da de ostl. K.r

kun flygtigt er blevne serede ved Peters Nser-

verelse, har Rom absolut Forrangen. Derfor

optraeder I. som Hersker ikkc blot i Vesten,

hvor han i Brevet til Vitricius af Rouen (Ep. 2)

haevder, at alle causa majores skal indankes

for Rom, saaledes som sancta synodus (Nikaea

eller Sardica?) har bestemt (den sidste Sset-

nings iEgthed er dog omstridt), men ogsaa i

0sten, hvor han ger Anysius af Thessalonike

til sin Vikar for Illyrien. Han hsevder for sig

Ret til at damme, oprette nye Embeder og af-

gere Lasresporgsmaal. Sin Magt benyttede han
dels til Styrkelse af den kirkelige Disciplin

(han var en ivrig Talsmand for Celibatet), dels

til at undertrykke skismatiske Retninger (han
forbed Novatianerne at holde Gudstjeneste 1

Rom). Derimod havde han kun liden egentlig

dogmatisk Interesse. Den pelagianske Strids

Kerne har han neppe ret forstaaet, og skont
han fordemmer Pelagius's Laere, er hans eget

Standpunkt naermest semipelagiansk. Men han

benytter Lejligheden til at fastslaa, at saa ofte
det drejer sig om Trosspergsmaal, bor hans
»Brodre og Medbiskopper< henvende sig alene
til Peter. Det er saaledes meget overdrevet,
naar >Pavebogen« iader I. >opdage og for-

demme< Pelagius's og Coelestias's Ksetterl. I

Striden mellem Krysostomos og Theofilos stod
I. paa den ferstes Side. — I. er ogsaa den
forste Pave, der griber ind i den verdsl. Politik.

Hans Maeglingsforsog mellem Honorius og Ala-
rik forte dog ikke til noget Resultat, og han
maatte flnde sig i, at Goterne plyndrede Rom,
medens han selv sad i Ravenna. Men den Om-
stsendighed, at de fremmede viste Skaansel og
Pietet overfor K.s EJendom, bidrog maegtigt til

at fremme den rom. Biskops Anseelse(BShringer.
Die K. Christi und ihre Zeugen XII, 2. Ansg.
Stuttg. 1879; G. Amelli, S. Leone Magno e
l'oriente, Rom 1882). — Innocents II (1130—
43) var, som Kardinal Gregorius Paparesci, en
af de pavelige Udsendinger, der afsluttede Kon-
kordatet i Worms 1122. Efter Honorius II's

Dad valgtes han af et Mindretal af Kardinal-
erne ved Nattetid til Pave, men da Flertallet

og de msegtigste rom. Familier valgte Kard.
Pierleone (Anaclet II), maatte I. snart forlade
Italien. I Frankrig, hvor han segte Tilflngt,

fik han en maegtig Stotte i Bernard af Clair-

vaux, og ikke alene Frankrig, men ogsaa Tysk-
land (Synoden i W&rzburg 1130) og England
erklasrede sig for ham. I Tyskland lykkedes
det iErkebiskop Norbert af Magdeburg at vinde
Kong Lothar for I. 1133 foretog Lothar et Tog
til Italien og blev i Laterankirken kejserkronet
af I.; Peterskirken var i Modpavens Magt Ved
denne Lejlighed maatte I. overlade >Matildes
Arv< til Kejseren mod en aarlig Afgift. Der-
imod modsatte han sig, stottet til Bernard og
Norbert, paa det bestemteste at ophasve Worm-
ser-Forliget. 1135 holdt I. en Synode i Pisa,

der lyste Modpaven i Band, og Bernard be-

gyndte nu i selve Italien en sand Propaganda
for I.'s Sag. Da endelig Anaclets sidste Ven,
Kong Roger af Sicilien, blev overvunden af
Lothar, syntes I.'s Sejr vis. Vel blev der efter

Anaclets Dad (1138) valgt en ny Modpave
(Victor IV), men Bernard formaaede denne til

at nedlcegge sin Vaerdighed. Derefter holdt I.

en Lateransynode 1139 (den 10. aim.), hvor
Arnold af Brescia blev fordomt. Ogsaa Resten
af I.'s Papat var meget nrolig. Han forte en
uheldig Krig med Kong Roger, havde en meget
bitter Kamp med Ludvig VII af Frankrig, og
maatte i selve Rom opleve en Revolution, hvor-
ved der indfortes en republikansk Forfatning.

I. udtalte 1141 Fordommelsen over Abilard
(Reumont, Gesch. der Stadt Rom II; Gregoro-
vius, Gesch. der Stadt Rom IV). — Innocents
III. Dette Navn antog den 4. Modpave, som
blev opstillet mod Alexander III (1179—80).
Det lykkedes Alexander ved Bestikkelser at

faa I. i sin Magt, hvorefter han lod ham inde-

spaerre i et Kloster. — Innocents III (1198—
1216), rimeligvis f. 1161 (i Anagni) af Segni-
ernes grevelige Slsegt Hans Daabsnavn var
Lothar. Sin Uddannelse flk han i Rom, Paris

og Bologna. Ved indflydelsesrige Sbegtningers
Hjaelp opnaaede han tidlig heje kirkelige StU-

linger og blev allerede 1198, ved Colestln Ill's

Dod enstemmig valgt til Pave. Hans forste Op-
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$ave var at bringe Ordcn i de ital. Forhold.
Det lykkedes ham at faa den kejserlige Pne-
fekt i Rom og den folkevalgte Senator til at

anerkende hans Overhejhed. Derefter bragte
han bele Mellemitalien (Kirkestaten) ind under
den pavelige Styrelse. I Sicilien fik han den
pavelige Lenshejhed godkendt, og Enkekejser-
inde Constanzia gjorde bam ved sin Ded (1198)
til Formynder for sin Iille Sen Frederik. I

Tyskland anerkendte han 1201 Otto IV som
retmsessig Kejser i Modsaetning til Filip af

Schwaben, hvorefter Otto ved Erklaeringen i

Ncuss s. A. sikrede Paven de ital. Besiddelser.

Da Vaabenlykken vendte sig til Filip, begyndte
I. dog at maegle, men efter Filips Drab 1208
kastede han sig helt i Armene paa Otto, som
efter i Speier 1209 at have stadfiestet Erkla?-

ringen i Neuss, ja endog givet Afkald paa al

Investitur, blev kronet til Kejser. Straks efter

opherte dog det gode Forhold, ister fordi Otto
angreb Sicilien. I. proklamerede nu Frederik
af Sicilien til tysk Konge, medens Otto band-
Jystes (jvfr. S. 107). 1212 valgtes Frederik til

Konge af de tyske Fyrster, og da hans For-
bundsfeUe, Filip August af Frankrig, havde be-

^ejret Otto ved Bouvines 1214, var dennes
Rolle fektisk udspillet. Til Frankrig var For-

holdet ret keligt, da Filip August ikke vilde

anerkende sin forskudte .'Egtehustru, Prinsesse

Ingeborg af Danmark (se S. 536), men endog
jpftede sig paany mcd Agnes af Meranien. Der
blev flere Gange lyst Interdikt over Frankrig,

og da Agnes imidlertid var ded, bekvemmede
Filip sig endelig 1213 til at genindstette Dron-
ningen i hendes Rettigheder. Med England kom
det til et aabent Brad, da Johan uden Land
havde ladet Johan af Norwich vselge til jErke-

biskop i Canterbury, medens I. udnaevnte sin

"Ven, Stefan Langton. 1208 lystes Interdikt over
England, derefter sattes Johan i Band, og til-

aidst blev hans Undersaatter laste fra deres
Troskabsed. Da faldt Johan til Feje, ja tog

(1213) sit Rige til Len af Paven og lovede at

betale 1000 Mark om Aaret i Lensafgift. Det
var derfor bejlig imod I.'s 0nske, at Baronerne
gjorde Oprer og aftvang Johan Magna carta

(1215). Dette Dokument blev erklaeret for ugyl-

digt, og Stefan Langton blev suspenderet paa
Grand af sin Deltagelse i Opstanden. Til Dan-
mark var Forholdet ssrdeles venskabeligt. I.

stillede den danske Konges Lande under sin

Beskyttelse, medens denne var paa Korstog, og
i en Bulle af 14. Maj 1216 godkendte han
Overenskomsten mellcm Kong Valdemar Sejr

og Kejser Frederik II, hvorved de erobrede
nordtyske Lande afstodes til Danmark. I

Norge greb I. til strenge Forholdsregler mod
Kong Sverre i Anledn. af hans Strid med
Biskopperne. Kongen bandlystes, og Riget

lagdes i Interdikt. Da efter Sverres Ded (1202)

bans Sen Haakon sluttede Fred med iErke-

biskop Erik, og denne haevede Interdiktet, paa-

drog iErkebiskoppen sig derved en skarp Irette-

saettelse af I., som haevdede, at Paven alene

bavde Ret til at haeve Interdiktet. Ogsaa i

andre Lande (Spanien, Bulgarien, Polen) greb

I. staerkt ind i de polit. og dynastiske Forhold.

Bulgarerne traadte under ham over til den
rom. K. Overfor Kaetteriet i Sydfrankrig greb

J. til skarpe Forholdsregler. 1207 begyndte en

blodig Udryddelseskrig, og Lateranmedet 1215
godkendte den anvendte Fremgangsmaade. —
I. har ogsaa vaesentlig Del i Arbejdet for at

bringe det saakaldte 4. Korstog i Stand. Ganske
vist fordemte han Planen om at angribe Kon-
stantinopel, men efter det lat. Kejserdemmes
Oprettelse (1204) tog han dog ivrig fat paa den
kirkelige Organisation i Osten. Sit indholds-
rige Livsvaerk afsluttede I. paa den store La-
teransynode 1215 (den 12 okumen. Synode),
som fordemte Katharerne, fastslog Transsub-
stantlationen, forbed Oprettelsen af nye Munke-
ordener og vedtog forskellige Bestemmelser
angaaende den kirkelige Ordning. Endvidere
bestemtes, at der 1217 skulde foretages et aim.
Korstog under Pavens Ledelse. For dette kom
1 Stand, dede imidlertid 1. 16. Juli 1216 i Pe-
rugia. I. er ubetinget den maegtigste og mest
indflydelsesrige af alle Paver. Han traadte frem
paa en Tid, da han kunde heste Frugten af

store Forgaengeres Arbejde, og med en sjtelden

Kiarhed og Konsekvens forstod han at samle
alle Traade i sin Haand og saaledes virkelig-

gere sin store Teori om Paven som Kristi Stat-

holder paa Jorden, hvem egentlig al Dommer-
myndighed tilkommer, da al Tvist beror paa
Synd, medens al verdslig Ovrighed i Grunden
er Usurpation, der hejst kan taales, naar Fyrst-

erne bejer sig for Kirkens Overhejhed. At I.

ved Siden af sin skarpe Forstand, sit klare og
kolde Hoved, ogsaa har haft et varmt og ydmygt
kristeligt Sind, derom vidner foruden flere af
hans Breve ogsaa hans Ungdomsarbejde de

contemptu mundi (Fr. Hurter, Gesch. Papst I.

HI und seiner Zeitgenossen I—IV 8
, Hamb

1841—43; F. Deutsch, Papst 1. und sein Ein-

fluss auf die K., Breslau 1876; I. N. Brischar,

Papst I. Ill und seine Zeit, Freib. 1883; I.

Langen, Gesch. der rim. K. von Gregor VII

bis I. HI, Bonn 1893 f. I.s Skrifter ere udg.

af Migne i Series Lat. Bd. 214—217). — Inno-
cents IV (1243—54) hed oprindelig Sinibaldo

Fiesco og er fodt i Genova. Han blev Pave
1243 efter Celestin IV, midt under Kampen
med Kejser Frederik II. Det bekendte Udsagn
af denne, at han ved I.'s Valg havde mistet en
god Ven, er ikke godt hjemlet. I. stillede sig

tilsyneladende forsonligt, og 1244 kom det til

Forlig, men snarl kom der nye Misforstaaelser;

I. foregav at blive personlig efterstraebt af Kej-

seren og flygtede pludselig til Genova og der-

fra til Lyon, bvor han 1245 holdt et Kirke-

mede (det 13. aim.), som dog kun var svagt

besegt, mest af fr. og sp. Gejstlige. Her rejstes

de voldsomste Beskyldninger mod Kejseren, og
trods Thaddams af Suessas ypperlige Forsvar
blev Frederik som skyldig i >Mened, Hellig-

brede, Ktetteri og Feloni< afsat som Konge
baade i Tyskland og Sicilien. De tyske Fyrster

opfordredes til nyt Kongevalg, medens Paven
selv vilde serge for Sicilien. Hermed begyndtes
en langvarig Krig med Kejseren, hvor ferst

denne, senere Paven havde Overvaegten. Kam-
pen fortsattes efter Frederik lis Ded (1250)

med Konrad IV, som imidlertid havde Held
med sig, indtil han pludselig overraskedes af

Deden (1254). I. optraadte nu som Formynder
for Kongebarnet (Konradin) og bemaegtigede
sig Sicilien, men dede, inden han havde hestet

Frugterne af sin Sejr. Til Frankrig og Eng-
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land var Forholdet noget keligt, fordi I. trak

kolossale Pcngesummer ud af disse Lande for

at bruge dem i Kampen mod Hobenstauferne.

I. har ogsaa et stort Ansvar for det uheldige

Udfald af Ludvig IX's Korstog 1248 og folgende

Aar, idet han drog baade Penge og Kraefter

bort til >Korstoget< mod »0glesetten«, som in-

teresserede ham langt mere end Befrielsen af

det hi. Land. I. var en fremragende Retslaerd.

Hans Hovedvserk er Apparatus super quinque

libros decretalium, en Slags Kommentar til

Gregor IX's Liber extra, lovrigt har hos ham
de polit. og ekonom. Interesser ganske taget

Magten fra de kirkelige (Reumont II ; Gregoro-

vius V. Hans Register ere udg. i 4 Bd. af E.

Berger, Paris 1886 f.). — Innocents V, Jan.—
Juni 1276, en herd Dominikaner, har skrevet

Kommentarer til de paulinske Breve og Peter
Lombarders Sententser. Som Pave sogte han
i sin Forgrenger Gregor X's Podspor at skaffe

Fred mellem de kr. Fyrster for at forene dem
til et Korstog. Den gr. Kejser opfordrede han
til at bekrasfte Unionsdokumentet af 1274.

Men forend dette kunde ske, dede han. —
Innocents VI (1352—62) hed egentlig Stefan

Aubert fra Limoges; han var den mest agt-

vterdige af de avignouske Paver, en ydmyg og

fredssl Mand. Straks efter sit Valg ophoevede

1. den Valgkapitulation, som Kardinalerne for

Valget havde vedtaget, og som I. dengang, om
end med Forbehold, selv havde underskrevet.

I. kasserede en Maengde Reservationer og Penge-
paala.% som var givne under hans Forgaenger

(Clemens VI) og sogte at indskranke Pave-

hoffets Luksns. Til Karl IV af Tyskland stod

I. i et venligt Forhold, og 1355 mod tog Karl

i Rom Kejserkronen af Kard. Peter af Ostias

Haand. Den saakaldte >gyldue Bulle< af 1356,

hvorved det tyske Kongevalgs Uafhsengighed
af Paven sikres, var dog en Ydmygelse for

denne. Mellem Frankrig og England sogte I.

at nuegle Forlig, og Freden i Bretigny 1360 er

tildels hans Vterk. I. naerede Planer om atter

at flytte Pavestedet til Rom og sendte i den
Anledning den fangne Cola di Rienzo og Kar-
dinal d'Albornoz til Rom for at sikre den
pavelige Magt ; men nogct endeligt Resultat op-

naaedes ikke. Ogsaa Tanken om en Union med
Graekerne og et almindeligt Korstog syslede

denne Pave med (I. B. Christophe, Hist, de la

papautg pendant le XIV « siecle II, 222 f., Paris

1853). — Innocents VII (1404—06) maatte af-

lcegge Lofte paa at ville arbejde af al Kraft

paa at bringe Skismaet til Opher, men vilde

i Virkeligheden ikke bringe noget Offer for at

naa dette Maal. Hans Regeringstid var meget
urolig, da Romerne gjorde Opror og forjog ham
fra Byen. Dog vendte han tilbage for sin Dod.
Hans Privatliv var ulasteligt, bortset fra en
meget vidtdreven Nepotisme (Reumont II ; Gre-
goroviusVI). — Innocents VIII (1484—92) hed
for sin Ophojelse Giovanni Battista Cybo. Han
var en foragtelig og samvittighedslos Pave.
Fader til et talrigt Afkom. Stridigheder med
Napoli og Firenze endte med Giftermaal, hen-
holdsvis mellem en Sonnedatter af I. og en
napolitansk Prins, og mellem en Son af I. og
en Datter af Lorenzo af Medici. Ved denne
Lejlighed blev Lorenzos Son Giovanni ophojet
til Kardlnal (senere Leo X). — Med Sultan

Bajesid sluttede I. en formelig Kontrakt, ifolge

hvilken han mod en aarlig Pengesum skulde
holde Sultanens Broder Dshem fiengslet i Vati-
kanet. Denne uvaerdige Pave gik dog haardt
frem mod Trolddom og Ksetteri. Ved Bullen
Summit desiderantes affectibus (1484) satte han
Hekseforfolgelsen i System, og i Spanien orga-
niserede han Inkvisitionen under Torqvemada.
Da Granada erobredes 1492 tildelte han Kong
Ferdinand Titlen >hans katolske Majestset<

(Gregorovius VII ; L. Pastor, Gesch. der Papste
seit dem Ausgange des Mt.'s III, 174 f., Frelb.

1895). — Innocents IX (Okt.—Dec. 1591) stet-

tede Filip II imod Frankrig. — Innocents X
(1644—55), f. Giovanni Battista Pamfili, gik i

Begyndelsen haardt frem mod sin Forgengers
(Urban VIII's) Nepoter, Barberini'erne, men da
de sogte Tilflugt i Frankrig (hos Mazarin),
maatte I. falde til Foje. Med Frankrig havde
I. overhovedct Here Sammenstod, medens han
vassentlig stettede sig til Spanien og bl. a. efter

spanskTilskyndelse ntegtede at anerkende Hnset
Braganzas Ret til Portugal. Under hele sin

Styrelse var I. i hoj Grad afhaengig af sin
Svigerinde, Olympia Maidalchina, som benyt-
tede sin IndQydelse til at skaffe sig kolossale
Pengesummer. At Paven skulde have staaet i

utilladeligt Forhold til hende, er rimeligvis
Bagvaskelse. I Bullen Zelo domus Dei (1648)
nedlsegger I. en magtesles Protest mod den
westfalske Fred. Storre Betydning flk den Bnlle,

hvorved han i 1653 fordomte 5 Saetninger af
Jansen (Ciampi, I. X. Pamfili e la sua corte,

Roma 1878). — Innocents XI (1676—89) hed
oprindelig Benedetto Odescalchi. Han tog fra

forste Feerd ivrig fat paa Reformer. Ved selv

at leve sparsommeligt og tvinge Kardinalerne
til det samme, bragte han Orden i Finans-
vresnet. AI Nepotisme var ham en Modbyde-
lighed, snarere blev hans egne Slaegtninger til-

sidesatte. Overfor de Gejstlige, ja selv overfor
Lsegmaend grebes til energiske Foranstaltnlnger

for at sikre et stedcligt Liv, Predikantarne op-
fordredes til at forkynde det enfoldige Evange-
lium. lnderligheden i hans Religiositet gjorde
ham apatisk mod Jesuiterne, mod hvis Proba-
bilisme han udtalte sig skarpt, og hvem han
paatvang sin Aandsfraende Gonzales som General,

og 1679 fordomte han 65 Saetninger, nddragne
af jesuitiske Skrifter, som propotitiones laxa~
rum moralium. Paa den anden Side maatte
han 1687 halvt imod sin Vijje fordomme den
spanske Kvietist, Michael Molinos. En lang-

varig og bitter Strid maatte I. fore med Frankrig.
Da Ludvig XIV i 1681—82 havde ladet de galli-

kanske Propositioner vedtage, naegtede I. for

Fremtiden at godkende som Biskop nogen Kan-
didat, der havde haft Del 1 Parisermedet Lnd-
vigs grusomme Faerd mod Protestanterne bidrog
heller Ikke til at stemme den rettaenkende
Pave mildere. Yderlig tilspidset blev Striden,

da Sporgsmaalet om Gesandternes Asylret koro

op. Denne vilde Ludvig XIV ikke give Afkald
paa, men Paven lyste den fr. Gesandt i Band,
saa han maatte forlade Rom. Til Gengaeld gik

Ludvig brutalt frem mod den pavelige Ud-
sending og inddrog Avignon. Overfor Jakob II

af England stillede I. sig meget keligt trods

Kongens ivrigt rom.-kat. Sindelag. Dels frygtede

I. for, at Jakob skulde blive Ludvig XIV en

Digitized byGoogle



Innocents — Inspiration. 543

farlig Statte, dels havde han med Rette ingen

TUlid til hans Politik. I 0sterrig og Ungarn
traadte I. kraftig op for at faa Tyrkerne for-

jagne. Han havde den Glaede at opleve ikke
blot Wiens Befrielse (1683), men endog Bel-

grads Erobring. I. er en af de mest ideelt an-

lagte og dybest kristeligt grebne blandt alle

Paver (M. Brosch, Gesch. des Kirchenstaates I,

Gotha 1880). — Innocents XII (1691—1700)
tog sig belt igennem I. XI til sit Forbillede,

var som han en Fjende af Nepotismen, arbej-

dede for Klosterreformer og storre Stedcllghed

og Orden i Kirkestaten. Men isaer drog han
Omsorg for de fattige; >de fattige vare hans
Nepoter*. For en Mand som I. maatte det
vaere ubehageligt, at han 1699 notitcs til at

fordemme adskillige Saetninger i Fenelons Max-
ima de* Saintes (S. 33). Allerede 1693 Iykkedes
det ham at faa Ende paa den lange Strid med
Frankrig og de gallikanske Biskopper. Alle de
Praelater, der havde deltaget i Parisermodet
1681—82 maatte erkUere, at de betragtede det
der vedtagne som ikke vedtaget, og at de
kastede sig for hans Helligheds Fodder i inderlig

Smerte. Derefter modtog de Bekraeftelse paa
deres Embeder. I Sammenhasng med denne
Udsoning staar, at I. opgav den fr.-fjendtlige

Politik og bestyrkede Karl II i hans Plan om
at testameatere sit Land til Filip af Anjou
(Brosch. I. 450 f.). — Innocents XIII (1721—
24) natrede Uvilje mod Jesuiterne, hvem han
forelebig forbad at optage nye Medlemmer i

Ordenen. Paa den anden Side krsevede han
overfor Jansenisterne strengt Gennemferelsen
af Bullen Unigenitus. Han stettede det cng.

Kongsemne, Jakob III. D. E.

Innsbruck (Oenipons) i Tirol flk navnlig Be-

tydning, da Byen efter Tirols Forening med
Huset Habsbnrgs Lande var bleven Besidens.

1670 grnndede Kejser Leopold I i I. et fllos.

Fakultet; til dette fejedes 1671 et teol., 1672

et jurid. og 1673 et medicinsk. Indtil Jesuiter-

Ordenens Ophaevelse (1773) spillede Loyolas
Disciple den storste Rolle ved Tirols Univer-

sitet; Halvdelen af Professorerne horte til denne
Orden. 1782 blev Universitetet i I. forvandlet

til et Lyceum; men 1791 blev det genoprettet,

dog kun for 1810 atter at blive degraderet til

en laerd Skole. 1826 blev der imidlertid paany
oprettet et fllos. og jurid. Fakultet der, 1857

et teol. og 1869 et medicinsk, saa at I. igen

bar faaet et fuldstaendigt Universitet. Biskop-
pen af Brixen var I.-Universitetets Kansler, og
det var Fyrstbiskop Vincenz Gasser (S. 171),

der i 1857 var virksom for igen at skaffe I.

et teol. Fakultet. Ogsaa i den nyeste Tid er

I. blevet en af Jesultismens faste Borge. Saa
godt som alle de teol. Laerere tilhore Ordenen,
og det fra I. udgaaende teol. Tidsskrift >Zeit-

schrift fur kath. Theologiec ledes i jesuitisk Aand
(Probst, Gesch. der Univers. in I., Innsbr. 1869

;

Grisar, Ans dem Stndentenleben im alten I.,

Innsbr. 1881).

Inspiration, Skriftens. K.n tror og bekender
om den hi. Skrift, at den er Guds Ord. Og
den forklarer, at det er gaaet saaledes til, at

den er >indblaestc af Gud, >inspireret<, (2 Tim.
3, 16). Herfra Navnet I. I.en er saaledes ikke

et nmiddelbart Stykke i selve den kr. Tro; Tro
er, at Skriften er Guds Ord. Men I. er den

teologiske Teori, der forklarer, hvorledes Skriften

er bleven det, nemlig derved, at Gud har >ind-
bltest« den. Man maa her som overalt ved
Dogmerne skjelne mellem det blivende relig.

Indhold og den skiftende Form. Til den skif-

tende Form herer Teorlerne om, hvorledes det
taenkes hermed at vsere gaaet til.

Sin store kirkelige Betydning flk I.sdogmet
egentlig ferst med Bef. Ligefra Oldkirken og
hele Middelalderen igennem havde Overleve-
ringen va;ret Kirkens Fundament; hertil horte
da naturligvis ogsaa Skriften. Men med Ref.

skilles Skriften ud af Overleveringen og stilles

1 Modsaetning til den. Ref. byggede paa Skriften
alene. Og denne Situation forte med Nodven-
dighed til, at man nu ogsaa maatte godtgore
sin Ret hertil. Her har vi Grunden til det
store Arbejde, som blev lagt paa Lseren om
Skriften. Arbejdet udfertes med en enestaaende
Omhu og Udferlighed og selvfolgelig efter Da-
tidens Metode.
Det ferste, som maatte retfeerdiggores, var,

at Skriften blev taget ud af Overleveringen og
givet Ret og Myndighed til at damme deu helt

og holden. Til den Ende tog Reformatorerne
sit faste Stade i den Erkendelse, som de
delte med hele Samtlden, at Skriften er Guds
Ord. Men dette gav de en polemisk Anvend-
else, som fuldkomment tjente deres 0jemed:
kun Skriften er Guds Ord; der er ingen anden
Aabenbaring fra Gud end Skriften. Overleve-
ringen altsaa var kun Menneskeord og Men-
neskevaerk; den maatte lade sig domme af
Guds Ord. Mennesker kan ikke opstille Tros-
sandbeder eller Moralbud ; det kau alene Gud.
Alene fra Guds Ord, d. e. fra Skriften oses

derfor, hvad der skal troes og teres i Religion

som i Moral.
Men naar saa er, hvordan maa da Skriften

vaere? Den maa vaere ubetinget paalidelig og
derfor ubetinget ufejlbar. Kunde der paavises

Fejl i Skriften, i hvilken som heist Retning,

kunde man jo ikke stole paa den, ej heller

kunde den vaere Guds Ord ; Gud kan jo ikke
fejle. Den maa give os Guds hele Aaben-
baring ; der er ikke Forskel paa Skrift og Guds
Aabenbaring; alt hvad der staar i Skriften, har
Gud aabenbaret, og Gud har intet andet aaben-
baret end det, som staar i Skriften.

Men hvorledes kunde dette opnaas? Alene
derved, at Gud selv har grebet ind og lagt sine

Tjenere i Pennen, hvad og med hvilke Ord
de skulde skrive. Mennesker har derfor vist-

nok skrevet ned de hellige Beger, men for-

fattet dem har de ikke, det har Gud gjort.

Guds Aand har sagt dem Ordene for, og de
har blot haft det Arbejde at skrive ned, hvad
der blev dem foresagt. Nu forstaar man Skrift-

ens enestaaende Fuldkommenhed i alle og en-

hver Henseende. Den er Guds Aabenbaring og
Guds Ord i aldeles ligefrem bogstavelig For-

stand : Det er dens Herlighed. Paa den lader

den hele Salighedshere sig bygge, men ogsaa

paa den alene.

Dette Guds Forfatterskab til Skriften kaldtes

da Skriftens I. (i snevrere Forstand).

Den videre Udferelse af Laeren var uund-
gaaelige Felgeslutninger heraf. Man taenkte sig

ikke, at de hi. Forfattere som andre Forfat-

tere felte sig drevne til at skrive og saa gjorde
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det. De turde kun skrive, naar Gad bed det.

Naar de skrev, var det paa udtrykkelig sierlig

Tilsigelse af Gud (impulsus ad scribendum).

Og hvad de skrev, turde kun vaere om de Ting,

som Gud bed dem og med de Ord, som Gud
foresagde dem (suggestio renim og s. oerborum).

Det kunde derfor nok haende, at de kendte
selv til de Ting, de skrev om, og bver kunde

Jo have sin Maade at udtrykke sig paa efter

sin lndividualitet. Men af dette kom intet i

Skriften. Det vilde have prisgivet den til den
menneskelige Ufuldkommenhed. Det var, hvad
Gud bed dem, der skulde skrives og med de
Ord, Gud foresagde.

Vi har geugivet denne I.steori saavidt ud-

ferligt, fordi det utvivlsomt er den, som frem-

-deles er mest udbredt i vore luth. Menigheder.

Den har sine store Mangier. Den er endog

blevet til, saa underligt det kan synes, i be-

stemt Strid mod det store luth. Grundprincip,

at al religies Laere skal hentes af Skriften og

af den alene. Den er nemlig ikke fremgaaet

•af en Undersegelse af, hvorledes Skriften i

Virkeligheden er, men uden Hensyn hertil ved

•en dogmat. Konstruktion. Man gjorde sig op,

som vi har set, hvorledes Skriften raaatte
vaere, dersom den skulde vaere Guds Ord og
skikket til at udgere eneste Kilde og Grundlag

for Laere og Liv til Salighed. Og derefter fast-

saettes Teorien. Dette beredte allerede Teoriens

Ophavsmaend Vanskeligheder, som de ikke over-

vandt. Thi Skriften er ikke saa, som den efter

Teorien skulde vaere. Saerlig var de i Forlegen-

hed med to Kendsgerninger. Den ene var

den individuelle Forfatterejendommelighed, som
unaegtelig er til Stede i Skriftens Bager. Den
vil ikke stemme med Paastanden, at den egent-

lige Forfattervar Gud, Menneskene kun Skri-

vere. Den anden er, at de oprindelige gltestl.

Originalskrifter er skrevne uden Vokaltegn.

Men allerede Jederne havde opdaget, at de
samme Konsonanter kunde laeses med forskel-

lige Vokaler og med forskellig Mening. De
dristigste tog ogsaa her Skridtet fuldt ud,

naegtede ligefrem Forfatterejendommeligheden

og paastod, at ogsaa den hebr. Vokalpunkta-
tion var inspireret.

En yderligere Vanskelighed frembed ogsaa

selve det Hovedpunkt, for hvis Skyld den hele

Teori var blevet til, Skriftens Ufejlbarhed, naar
Ufejlbarhed blev opfattet som udvortes Fejl-

frihed, hvad jo de gamle Dogmatikere gjorde

og maatte gore. Man kan nemlig ikke komme
bort fra, at Fremstillingen i det ene Skrift

ikke i alle Stykker stemmer med Fremstil-

lingen i det andet. Man taenke som Eksempel
paa Afvigelserne mellem Kongebegerne og Kre-
nikebegerne, eller mellem de enkelte Evange-
lier, eller mellem G. T. og N. T. Er disse

Uoverensstemmelser der og de mange evrige

(udvortes set) Fejl, da kan Gud ikke vaere

Forfatteren. Og denned falder hele den Sikker-
hed, som byggedes her paa. Teorien har ogsaa
efterhaanden mere og mere fra de forskelligste

Slder vist sig ikke at yde, hvad den skulde.
Videnskabeligt set maa den derfor ogsaa i vore
Dage naermest siges at vaere et forladt Skib.
Der er neppe nogen eneste Teolog laenger, som
vover at holde den som teologisk Teori.

Og dog, sigerjeg, tar det, i Praksit, vaere den,

som rundt om i de luth. Lande har de fleste

Tilhaengere, ogsaa blandt Teologerne og saerlig

blandt bekendende Menighedslemmer. Den bar
nemlig en Styrke, som slet ikke ligger i den
videnskabelige Konstruktion. Den udtrykker
nemlig paa en klar og letfattelig Maade selve

Troens Fordring; at have et fuldt paalideligt

Guds Ord, som man kan hengive sig til og
stole paa uden Bagtanker eller Restriktioner.

Denne Fordring af Troen er det, Teorien siger.

at den imedekommer. Og i Glaeden her over
bliver det saa overset, at den slet ikke ger

det. Denne I.steori vil derfor sandsynligvis

holde sig saalaenge, indtil en bedre virkelig

holder, hvad denne blot lovede.

Herpaa har der nu vaeret arbejdet isaer i det

19. Aarh. Vanskeligheden ved at vinde en
fyldestgerende Teori er at finde en naturlig

Forening af Skriftordets Paalidelighed som Guds
Ord og den hele vidtraekkende Begraensethed.

som er en Felge deraf, at dette Guds Ord er

opstaaet i Menneskehistorien som et Led i

denne ved Mennesker. Man har forsegt Les-

ningen paa forskellige Maader. Man har op-

fattet I.en som en Udrustelse af den guddom-
melige Aabenbarings Tjenere, Profeterne og
Apostlerne. Men bortset fra alt andet moder
her straks den Vanskelighed, at den hist. Aa-
benbarings Redskaber f. E. en Elias, Elisa, en

David ikke er Forfattere til de Skrifter, som
fortseller om dem ; medens man paa den anden
Side med denne Teori ikke faar nogen Tryg-
hed for, hvad der af ukcndte Maend er skrevet

om dem. Ligesaa i N. T. Men dermed falder

jo al Sikkerhed bort for Skriftordet, som det

jo netop guelder. Saa har man segt at skelne

i Skriften selv mellem inspireret og ikke in-

spireret Ord, mellem hvad der er Aabenbaring
fra Gud, og hvad der er Menneskeord. Men
her moder den Vanskelighed, hvorledes man
skal kende det ene fra det andet. Menigheden
vil med Rette klage, at paa den Maade bliver

alt flydende, og man mister al Vished for, hvad
der er Guds Ord. Og man bliver, i Strid med
et luth. Hovedprincip, prisgivet i Haenderoe
paa de faglaerde. Atter andre har erklaeret

sig imod den hele I. Nogle naegter I.en kort

og godt, men forstaar da ved dette Ord ude-

lukkende den gamle I.slaere, medens det ikke

er deres Mening at naegte, at vi i den hi. Skrift

har det enestaaende Gndsord. Andre naegter

imidlertid ogsaa dette. Der er, siger de, ikke

nogen Forskel paa Guds eller Guds Aands For-

hold til Biblens Skrifter og til andre kr. Skrifter.

I ferste Tilfaelde er det jo kun en Strid om
Ord, der ikke burde hindre frugtbart videre

Samarbejde. I andet Tilftelde er det en lige-

frem Opgivelse af selve Trosmomentet I Menig-
hedens Stilling til Skriften. Man tor derfor

vistnok gaa ud fra, at denne Anskuelse ikke

kan paaregne nogen Fremtid allermindst i de

luth. Menigheder. De har en dertil altfor rod-

faestet Oplevelse af Skriftordets Overlegenhed
og en for staerk Trang til, uden Omsveb, noget

fast at holde sig til fra Gud.
Indtil dette Ojeblik har Teologien ikke naaet

at opstille en Lsteori, som har kunnet traenge

igennem. At man nu ikke engang kan enes

om selve I.ens Navn og Begreb, vtser dette

allerklarest Den blivende Sandhed i den gamle
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Teori er, og er kun, hvad den har arvet allerede

fra Kristus og Apostlerne selv, at Gud gennem
sin Aands Virksomhed har sktenket sin Menig-
hed et Ord, hvori Gud paa en fuldt paalidelig

Maade aabenbarer sig og taler til den.

I Nutiden maa der arbejdes med Nutidens
videnskabelige Metoder. Man maa ogsaa i dette

Stykke gare Alvor af den luth. Hovedregel:
acriptura tcriptura interpret (Skriften er sin

egen Fortolker). Man maa gaa empirisk til

Vaerks og undersoge Skriften selv.

Der maa undersages, hvad Slags Paalidelig-

lied det er, Skriften vil give. Denne gaelder

ikke andct end det relig. Indhold. Andet er

det heller ikke vor Tro fordrer. Den moderne
Historikers Fordring paa Paalidelighed er alle-

rede falsk Maalestok. Dette gaelder selv de
hist Stykker; heller ikke de er fortalt for det
historiskes Skyld, men for den relig. Oplevelses
Skyld. Vi har videre at laegge Maerjie til, i

hvilket Forhold Literaturen i det hele, lige fra

Barnetrinnet, staar til det menneskelige Liv,

isser til Aandslivet, med hvilken gennemgaaende
Paalidelighed den afspejler og gengiver det.

Sasrlig har dette sin Anvendelse paa Skriften,

Jhvor det ikke er Memoireforfattere, som kan
dvaele ved sig selv, men enten Hovedpersonerne
selv, midt i selve Livets Kamp for Moral og
Religion, eller dem, der levede og kaempede
med, eller som senere under samme ideale Syn
vurderede deres Kampe. Forfatterne fortaeller

ogsaa her og der om sig selv, og hvorledes

deres Skrift blev til. Eller Skriftet giver ogsaa

ellers Vink i saa Henseende. Ved Undersagelser

ai denne og lignende Art skal vi lade Skriften

blive sin egen Fortolker. Det levende Arbejde,

som vore Dages Teologl har lagt paa Skriften

saavel paa G. T., som paa N. T. lover gode
Forarbejder. Man vil da vistnok flnde, at der
slet ikke traenges til nogen Slags unaturlig

Overnaturlighed for at sikre Skriften den Paa-
lidelighed, som den baade selv vil give, og
Troen fordrer. Der traenges intet andet end
det overnaturlige, som Krdmmen selv hviler

paa: at Gud overhovedet virker i sit Folk.

Det G. T. faar sin Paalidelighed, for sin Tid
og sin Opgave, og det N. T. faar sin

Ad denne Vej er vi ikke uden Haab om at

faa en ny I.steori, som ger fyldestgorende Rede
for Troens Tillid til Skriften som Guds Ord.

Hvem et saadant Forsog kan interessere hen-

vises til Fredrik Petersen, Skrift og Theologi

II, S. 21 f. (Af Skrifter, som Lseseren let vil

kunne faa fat 1, nsevnes Luthardts Kompen-
<iium der Dogmatik; Fr. Nitzsch, Lehrb. der
evang. Dogmatik, begge sidste Udgaver; W. San-

day, Inspiration. Eight Bampton-Lectnres 1893,

4. ed. 1901). Fr. P.

Inspirations-Menigheder kaldtes nogle svaer-

tnerske Kredse, der o. 1700 dannedes i Tysk-
land, tildels under Paavirkning af Camisard-
erne (I, 464) i Cevennerne. De fr. >insplrerede<

kom 1713 til Halle, 1714 til Berlin og dannede
en ny Sekt, der holdt Kserlighedsmaaltider og
tillod Kvinder, >Profetinder«, at tale i deres

Forsamlinger. Isenburg og Hanau i Wetterau
bleve Knudepunkterne for disse Separatister, der
ofte endte i Kadet, og I.-M.ne bleve Madesteder
for alle Slags Svaermere, Mystikere og af J.

BShme paavirkede Teosofer. Deres vigtigste

Klike-Leksikon for Norden. n.

Ledere vare Ludvig Gruber (f. 1665, d. 1728)
og Johan Friedrich Rock (f. 1668, d. 1749). I

Begyndelsen stod Zinzendorf i venligt Forhold
til de inspirerede, men Separatlsternes Ringe-

agt for Daab og Nadver fremkaldte et vold-

somt Brud, og Zinzendorf endte med at kalde
dem falske Profeter. Trods den store Uvilje

fra alle Sider levede I.-M.ne deres stille Liv,

lige til den nye Vaekkelse i Beg. af 19. Hdaar,
og da den bred frem, blev der baade i Wetterau,
Elsass og Pfalz givet ret kraftige Livstegn fra

de inspirerede, som fremdeles vilde felge Grubers
Regler for et gudfrygtigt Liv (Gottseligkeit).

1841 fandt de fleste af de inspirerede det dog
rigtigst at udvandre til Amerika, og i Ebenezer
ved Buffalo i New-York dannede de en Indn-
stri-Koloni paa 1500—2000 Medlemmer. 1854
gik en Del af denne Koloni til Amana i Jowa,
hvor der endnu Andes en kommunistisk I.-M.

(the Amana Society), der en Tidlang i Barbara
Landmann havde en Profetinde. I deres Guds-
tjeneste og hele Taenkesaet minde de inspire-

rede meget om Kvaekerne. De tro, at der i

Beg. af 18. Hdaar blev indledet en ny Inspira-

tions iEra, og at den Hellig-Aand for disse nye
Profeter og Profetinder har aabenbaret, hvad
der for var skjult. De holde fast ved Treenig-

heden, Retfaerdiggorelsen af Troen og de dades
Opstandelse, men forkaste de evige Helveds-

straffe, idet de tsenke eig, at de onde blive

rensede gennem lid. Daab bruge de ikke, og
Nadver meget sjselden, ofte kun hvert andet

Aar. Deres Gudstjeneste bestaar vsesentlig af

Bon. De have nu i Jowa 22 Forsamlingshuse,

der i alt rumme 2800 Personer (A. Ritschl, Gesch.

des Pietismus II, 366 f., Ill, 265 f.; H. K. Car-

roll, The religious Forces of the United States,

New York 1893, 113f.).

Institotom Judaicum, se Israels-Mission.

Insnlin. Stefan, f. 4. Okt. 1726 i Ofver-Selo

Sogn 1 Sddermanland, Student 1750 i Upsala,

1758 Mag.phil., hvor han havde Hasderspladsen

som Nr. 2, 1760 Docent i Geometri, 1767 Lektor

i Fysik og Logik ved Strengnas Gymnasium,
1782 Lektor i Teol. og Provst, overvaerede

Gustav Ill's to sidste Rigsdage 1789 og 1792,

1793 Dr. theol, s. A. Biskop i Strengnas. D. 12.

MaJ 1803. 0. A.

Integritet, Skriftens, se Skrift, den hellige.

Intention. For at et Sakrament skal vaere

gyldigt, kraever Romerk., at den fungerende

Kleriker maa have den Hensigt (intentio) at

uddele Sakramentet, saaledes som Kristus har
indstiftet dette, og som K. vil have det uddelt,

eller i det mindste >i den Mening, at der bliver

gjort, hvad K. gar*.

Interdikt (kirketigt Forbud) er en K.straf,

ved hvilken Sakramenternes Uddeling, offentlig

Gudstjeneste og kirkelig Begravelse bliver for-

budt. Det idemmes paa to Maader, enten per

modum poena, som Straf for en Forseelse, og

da staar dets Varighed i Forhold til Breden,

eller per modum censures, som Straf for haard-

nakket Modstand mod den kirkelige 0vrighed

(contumacia), og i saa Tilfselde varer det Hge

saa laenge, som Ulydigheden mod K. varer.

Selv om der tidligere hist og her kan Andes
Tillob til I., blev dette dog forst i 11. Aarh.

Del af den kirkl. Retsordning. Allerede i 12.

| Aarh. blev der tilladt visse Formildelser, som

35
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546 Interdikt — Introitus.

Daab af spaede, Bod for daende og stille Messe
uden Sang og Klang for lukkede Dare. Boni-
fatius VIII indferte endnu Here Formildelser,

navnlig Gudstjeneste for aabne Dare paa de
store Fester, og senere Paver udvidede dette

til ogsaa at gaelde andre Festdage. Tiggcr-

munkene flk tidlig Ret til at holde Gudstjeneste

uden Hensyn til I. Det sidste stedlige I., der
er paalagt, er det, der 1606 af Paul V blev

udtalt over Venezia, og I. er nu ikke >en levende
Bestanddel af den kirkelige Tugt«. En Afart

af I. er den saak. cessatio a divinis, delvis Op-
her af Brugen af Klokker, Orgel osv. En saadan
blev brugt 1839—40, da den preuss. Regering
skred ind imod jErkebiskop Dunin af Posen-

Gnesen (I, 687). Se Art. Band (I, 208). Jvfr.

Kober, Der Kirchenbann (2. Aufl. Tub. 1863).

Interim, se Art Augsburger-I. (1, 170) og
Leipzigcr-I.

Internationale, en Arbejderassociation med
Afdelinger i de forskellige Lande, stiftedes i

London 1864 under en Folkeforsamling, hvori
Delegeredc fra Paris og desuden en Del Tyskere,

Italienere og Polakker deltog. Denne Sammen-
slutning var en Virkeliggorelse af en Tanke, sora

Engels og Marx havde fremsat i det beromte
kommunistiske Manifest (Jan. 1848), og Marx
var da ogsaa i en Del Aar Sjaelen i Foreningens
Ftellesbestyrelse, Generalraadet, der havde Saede

i London. 1. vandt hurtig stor Tilslutning. Pro-
grammet, der i Begyndelsen var noget svaevende,

blev stedse mere radikalt. Ved I.s farste Kongres
1866 i Genf uajedes man vassentlig med For-
dringer om Arbejdstidens Forkortelse, 1867 for-

drede man Trafikvaesenets Overgang til Staten,

1868 (og endnu mere i det falgende Aar) kreevede

man, at Staten skulde overtage al Jord, 1869
vedtog man en Resolution om Arverettens Op-
haevelse. Disse Aar vare Foreningens Blom-
stringstid, kort efter kom der svaere Kriser i

dens Liv. Den voldsomme Krig i 1870 mellem
Frankrig og Tyskland skaerpede de nationale
Modsaetninger; I.s Lovprisning af den kommu-
nistiske Opstand i Paris bragte mange mere
konservative Elementer til at falde fra, saerlig

de eng. Fagforeninger, og paa den anden Side
benyttede Anarkisterne i de romanske Lande
I. til Agitationen for deres Sag, hvorved det
kom til en voldsom Kamp mellem dem og
Marx's Parti, ved Kongressen i Haag 1872. Vel
sejrede Marx, og en Del Sektioner udelukkedes,
medens Generalraadets Saede flyttedes til New-
York, men herefter forte Foreningen en ben-
sygnende Tilvaerelse, saa meget mere som Re-
geringerne rundt om optraadte skarpt imod
den, saaledes i Frankrig, Osterrig og Tyskland.
I Danmark blev 1. forbudt 1873, efter at Pio,

Brix og Geleff vare blevne demte til Forbedrings-
husarbejde for deres Optraeden ved Indkaldelse
til et Folkemede paa Norrefaelled. Foreningens
formelige Oplesning foregik i 1876. I sin for-

holdsvis korte Levetid bar I. udeu Tvivl bi-

draget meget til at udbrede radikale Ideer i

Arbejderkredse og har forberedt Jordbundeu
for den nuvaerende Arbejderbevaegelse (C. Rosen-
berg, I.. Kbhvn 1872; E. Villetard, Hist, de 11.,

Paris 1872). H. W.
Internuntier kaldes de pavelige Afsendinger,

der ere Stedfortraedere for de egentlige Nuntier
og i diplomatisk Rang staa under disse.

Interstitier (interstitia) kaldes i Homeric.
Mellemtiderne imellem Opnaaelsen af to Ind-
vielser til kirkelige Embeder. Tonsuren og de
lavere Grader paa den kirkelige Stige kanne
alle opnaas paa 1 Dag eller efter I., som Bi-
skoppen bestemmer. Det regelmaessige intet-
stitium imellem de bejere Indvielser er 1 Aar,
dog kan en Biskop ogsaa i saa Henseende give
Dispensation. Men han maa ikke give en Kle-
riker 2 af de hojere Indvielser paa samme Dag,
og heller ikke paa to Dage efter hinanden odea
pavelig Tilladelse.

Introduktion eller ^Egtekvinders Indledelse
af Praesten 1 Kirken efter deres Barselnerd er
en meget gammel kirkelig Skik, der staar i

Forbindelse med Moselovens Renselsesskikke
(3 Mos. 12, jvfr. Lk. 2, 22 f.). Refonnatoreroe
tog skarp Afstand fra Pavekirkens Opfattelse.

at Kvinderne vare urene formedelst BarnefedscL.
og stillede det i Begyndelsen frit, om Medrene
vilde lade sig indlede eller ej. Snart udstedtes
dog Tvangsforskrifter i saa Henseende, og ved
D. og N. L. 2—8 fastsloges det, at Modre skulle
holde sig inde 5—6 Uger efter deres Barsel og
derefter holde deres Kirkcgang, dogiEgtekvinder
alenc ledes i Kirken af Praesten, hvor det hid-
indtil har vseret brugeligt. Dette gentages i

Ritualet af 1685, hvor indledelsen naennere an-
ordnes saaledes, at paageeldende skal komme
med nogle faa Par Kvinder til Kirken ved Guds-
tjenestens Begyndelse, men blive staaeude i

Vaabenhuset, indtil Praesten kommer til hende
og staaende indenfor Kirkederen paaminder
hende kortelig om hendes Taksigelse mod Gud.
som har hjulpet hende i Nod, og om at op-
fade sit Barn i Gudsfrygt og selv foregaa det
med et godt Eksempel. Derefter ledes hun med
sit Folge ind i Kirken og indtager sit ssedvan-
lige Stade. Efter Praediken gaar hun med samme
sit Folge op til Altret og ofrer. Undtagelser
fra Reglen kom dog snart frem, og den honucttc
Ambition gjorde sig ogsaa gaeldende. da Rangs-
personers Hustruer ikke vilde finde sig i at

lade sig indlede af Praesten som andre aerlige

Hustruer. Ved saerlige Resolutioner fritoges snart
den ene snart den anden Charge, indtil et Re-
skript af 1754 paany gjorde Skikken fuldsUendig
frivillig; men Praesten var forpligtet til at ud-
fere Handlingen, naar det forlangtes. og var
berettiget til Offer ved Hustruens farste Kirke-
gang. Den samme Rettighed tilkommer Skole-
ltereren, og denne Offerpligt staar ved Magt
endnu, selv om Indledelsen ikke finder Sted.
I Kabstaedeme er Introduktionen fuldsUendig
bortfaldet og bliver for hvert Aar ogsaa sjseldnere
i Landsognene (L. J. Bettiger, Kirkegangskoners
Indledelse, 1882). A. J.

Introitus (af introire, gaa ind, tiltrtede) kaldes
i den gamle Liturgi et eller Here Bibelsprog.
med hvis Afsyngelse eller Laesning den egent-
lige Gudstjeneste begynder. Navnet autyder.
at denne Del er Indgangen til Messen eller.

som andre mene, at den forrettende Priest nn
trader ind og gaar frem for Altret. Det eller
de Bibelsprog, som man (maaske Gregor d. st >

har tildannet til I., svarer til Sen- eller Hellig-
dagens Karakter og er i Reglen hentet fra
Psalmernes Bog, undtagelsesvis ogsaa fra andre
Dele af Biblen, baade kanoniske og apokryfiske
(i. irrcgulares). Saaledes Jes. 62, 11 (2. S. i
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Adv.), Jcs. 9, 6 (1. Juledag), Visd. B. 18, 14. 15
(S. efter Jul), Mai. 3, 1 (H. 3 K.'s Dag), Jes. 66.

10. 11 (Midfaste S.), 1 Pet. 2, 2 (1. S. e. Paaske),

Ap. G. 1, 11 (Kristi Himmelfarts Dag), Visd.

B. 1, 7 (1. Plnsedag), Tob. 3 (20 S. e. Tref.),

Ester 13, 9f. (21. S. e. Tref.). Til I. slutter sig

et ligeledes fra Psalmerne hentet Vers (veni-
culus eller psalmus), snnget af Koret eller

Degnen, og derefter det lille Gloria (S. 228).

Efter Begyndelsesordene i I. har Sendagene i

Faste- og Paasketiden Navn : Esto mihi (Faste-

lavn S.), Invocavit (1. S. i Faste), Reminiscere

(2. S. i F.), Oculi (3. S. i F.), Latare (Midf. S.),

Judica (5. S. i F.), Quasi modo geniti (1. S. e.

Paaske), Mitericordia Domini (2. S. e. P.), Ju-
bilate (3. S. e. P.), Cantate (4. S. e. P.), Yocem
iucunditati* (5. S. e. P. Ogsaa kaldet Rogate),

Exaudi (6. S. e. P.).

I sin Ordning af Gudstjenesten beholdt Lather
I., men lod det dog staa frit at synge en tysk

Psalrne i Stedet. I Lighed hermed bestemmer
den danske Ordinans 1539 og norske 1607:
>Ferst skal sjunges eller lasses Indgangen, som
kaldes I., eller udi den Sted nogle danske
(norske) Psalmer og synderlig paa Laudsbyerne «

.

I Jesperssens Gradual 1573 vil man derfor

finde I. til hver Son- og Helligdag og for en
Del af disse, navnlig Hojtidsdage, tillige en
dansk Psalme til Valg. Da Christian IV 1640
afskaffede al lat. Kirkesang, faldt I. bort, og
Gudstjenesten begyndte siden, som nu, med
en Ben, som heses i Kordoren: >Herre, jeg er

kommen ind< osv. /. N. S.

Intronisation kaldes den hejtidelige Over-

tagelse af et biskoppeligt Embede (eller af Pave-
vrerdigheden). I.en finder som Regel Sted i

Biskoppens Domkirke. Overtagelsen af lavere

kirkelige Embeder kaldes > Installation*.

Investitnr (Indkleedning). Ved I. forstod man
i Middelalderen lndferelse i Nydelsen af en
eller anden Rettighed, Besiddelse eller Gave.
I Reglen skete en saadan Indforelse ved en
symbolsk Handling. En Grastorv eller en Gren
var t. E. Symbol paa et Grundstykke eller en
Skov, en Fane paa et Markgrevskab, en Nogle
paa et kirkeligt Embede, Ring og Stav paa
Bispeembedet.
Om den biskoppelige I. fortes der i den ferste

Halvdel af Middelalderen en heftig Strid. 1

Merowingernes og Karolingernes Dage var det

almiudeligt. at Kongerne enten forud udpegede
den, som Klerikerne og Menighedeme skulde
vselge til Biskop, eller ogsaa forbeholdt de sig

Ret til Stadfsstelse af den, der var valgt. Og
en lignende Stilling indtog de over for Munk-
enes Valg af deres Abbed. Det samme var Til-

feldet i Ottonernes og Saliernes Dage, og efter-

haanden som Biskopper og Abbeder kom i Be-

siddelse af store Jordegodser, blev det nedven-
digt for Kongerne at sikre sig Indflydelse paa
Bispe- og Abbedvalget. Fra Otto I's Tid var

det Skik, at Fyrsten overrakte vedkommende
Biskop eller Abbed Forgeengerens Hyrdestav,

og under Henrik HI blev der tillige overrakt

den nye Biskop en Bispering. Derpaa aflagde

Biskoppen eller Abbeden Fyrsten Lydighedsed
som Lensmand. Derved kom Kirkens Tjenere
oneegtelig i en ikke ringe Afhsengighed af

Kronen, og mange af Kirkens Mend folte denne
som en stor Ydmygelse. Ivrige Teologer, som

Kardiaal Humbert (S. 490), betragtede I. ved
Ltegmandshaand som Simoni (Jvfr. Humberts
»3 Boger mod Simonisterne< fra 1052 eller 58),

og under Gregor VII (S. 257) udbrod den store
I.strid, der ferst fandt sin Afslutning ved
Wormser-Konkordatetll22. Alleredellll havde
Pave Paschalis II med Kong Henrik V sluttet

en Overenskomst i Sutri, ifolge hvilken K.'s

Tjenere skulde opgive de Regalier, der fulgte

med deres Embeder, saaledes at Praesteskabet
for Fremtiden skulde leve alene af Tiender og
Ofre. Henrik V forpligtede sig til at give Af-

kald paa 1. og paa de Kirkegodser, der ikke
tilhorte Riget ; Paven lovede at faa Biskoppeme
til at afstaa alle de Rettigheder og Ejendomme,
der tilhorte Riget. Men de tyske Prselater, hvis
Tllslutning ifolge dette Sutri-Konkordat skulde
indhentes, rejste en voldsom Modstand, og det
blev derfor ikke gennemfert. Derimod lykkedes
det 1122 Calixt II (S. 446) at ende den nassten

50aarige I.strid ved Wormser-Konkordatet (se

d. Art.), der segte at gore Ret og Skel til begge
Sider. K. reddede det frie kanoniske Valg >uden
Simoni og Vold«, men paa den anden Side
blev det bestemt, at Valget skulde ske i Kej-
serens eller hans Afsendings Naervaerelse, og
naar der var Uenighed om Valget, fik Kejseren

en ikke ringe Indflydelse paa det endelige Valg.

Da I.en i Tyskland skulde ske inden Bispe-

vielsen, var det nodvendigt der at vaelge Per-

soner, som vare sikre paa det kejserlige Sam-
tykke, og i Burgund og Italien, hvor I.en forst

fulgte efter Indvielsen, var det nodvendigt at

vtelge en Mand, der var sikker paa at faa I.

senere.

I Frankrig fik I.striden ikke saa stor Betyd-
ning, fordi de fr. Biskopper ikke havde den
samme Magtstilling som de tyske, og fordi en
stor Del af de fr. Biskopper og Abbeder ikke
bleve udnrevnte og indklaedte af Kongerne, men
af Hertuger og Grever. Derfor blev I.striden i

Frankrig ikke til en Tvekamp mellem Konge-
dommet og Pavedemmet, men til en Guerilla

imellem K.n og de storre fr. Vasaller. Allerede

i Beg. af 12. Aarh. var det frie kanoniske Valg
af Biskopper og Abbeder almiudeligt i Frankrig

;

baade Konger og Stormeend forbeholdt sig dog
i Reglen Stadfcestelsen af Valget. Den gamle
I. med Ring og Stav forsvandt der lidt efter

lidt, og den gamle Lensed (hominium, homa-
gium) blev aQost af en Troskabsed.

Ogsaa i England fortes der under Vilhelm I

og Vilhelm II en I.strid, der dog allerede 1107
(under Henrik I) fik sin Afslutning ved Lon-
doner-Konkordatet. Ved dette lovede Kong
Henrik I, at for Fremtiden skulde ingen Bi-

skop eller Abbed modtage Ring og Stav af den
eng. Konges eller nogen anden eng. Lsegmands
Haand, men Anselm af Canterbury (I, 99) lovede
til Gengteld paa K.s Vegne, at denne ikke skulde
naegte nogen eng. Praiat Indvielsen, fordi vedk.
vilde afltegge Kongen Lensed. I England ved-
blev det kongelige Samtykke at vtere det af-

gorende ved Valget af Biskopper og Abbeder,
indtil Innocents III (S. 541) aftvang den svage

Johan uden Land den Indrommelse, at Paven
i slige Tilfaelde kunde gore sin Indflydelse gaeld-

ende ved Siden af Kongens.
Invocavit kaldes ferste Sendag i Fasten efter

Dagens Introitus (se S. 546): Invocavit me, et

«5»
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548 Invocavit — Irenseos.

exaudiam turn (han har paakaldt mig, og jeg

vil benhere ham), der er taget af Ps. 91, 15.

Iowa-Synoden eller >den tysk evang.-luth.

Synode for Iowa og andre nordamerikanske
Stater< blev grundet fra Neuendettelsau 1854
af 3 Pnester og 2 Menigheder. 1890 talte den
275 Praster og 450 Menighedskredse. I Wa-
verly i Iowa har den et Scminarium med For-
beredelseskursus og desnden en Presteskole
(Wartburger-Seminariet), der fra 1889 blev flyttet

tilbage til Dubuque i Iowa. Bredrene Sigraund
og Gottfried Fritschel have spillet den sterste

Rolle indenfor denne Synode, der vedkendte
sig Lohcs (so d. Art.) saerlige Meninger og gjorde
disse geldende over for Missouri-Synodeu (se

d. Art.). Med H. t. Opfattelsen af Kirken lsegger

I.-S., som Ldhe, stor Va?gt paa den ydre In-

stitution og hevder det praestelige Embedes
Betydning. Over for Symbolerne gar I.-S. Ad-
skillelse imellem Substansen i disse og mere
tilfeeldige Udtalelser, hvorfor den t. E. erkkerer
Kiliasmen for at vaere et aabent Spergsmaal
(Iowa und Missouri von S. und G. Fritschel,

Mendota, Illinois 1878; E. J. Wolf, The Lu-
therans in America, New York 1870, 386 f.).

Ipsen, Ole Carl, dsk Prcest, f. i Renne 15.

Aug. 1831, Student 1849 og teol. Kand. 1856,

rejste forst ndenlands, og var derpaa(1859—62)
Kap. i Gjelsted og Rerup, 1862—67 Spr. i

Hjerpsted i Sonderjylland, 1867—74 1 Nordby
paa Fane, 1874—77 i Hjerne, 1877—85 i 0ster-

Snede, 1885 til sin Ded i Assens. Han var
en afgjort Tilhienger af den »Indre Missions og
han vandt Indflydelse paa mange dels ved bin

elskelige og sindige Personlighed, dels ved for-

skellige Predikener og opbyggelige Skrifter

(>Fra Gethsemane til Golgatha< 1874; »De
Helliges Taalmodighed og Tro< 1884; >Gaa
hen og forkynd Guds Rige< 1885; >De tre

Troens Artikler> 1888; >Fadervor« 1889; >Daa-
bens og Alterens Sakramente< 1889; >De ti

Guds Bud* 1891). Han dede 1897.

Ir, benjaminitisk Slsegtaverstc (1 Kren. 7, 12),

muligvis den samme som Iri 1 V. 7. L. G.

Ira. 1. Hofembedsmand hos David (2 Sam.
20, 26). Han kaldes Jairiten, altsaa fra Jair i

Gilead. Peshitto og Lukians Septuaginta-Udgave
lasse i Stedet for >fra Jattir<, i Juda (Josva

15, 48; 1 Sam. 30, 27). Fra dette Jattir er en
2. I., Krigseverste hos David (2 Sam. 23, 38;
1 Kren. 11, 40). I 2 Sam. 23, 26 (1 Kren. 11,

28) nffivnes en 3. I., ogsaa blandt Davids Krigs-

everster (jvfr. 1 Kren. 27, 9), Sen af Ikkes fra

Tekoa. L. G.

Irad, en af Kains Efterkommere (1 Mos.

4, 18). L. G.

Iram, en af Edomiternes Stammefyrster (1

Mos. 36, 43; 1 Kren. 1. 54). L. G.

Iranisk Religion, se Mazdeisme.
Ireland, John, rom.-kat. iErkebiskop, f. i

Irland 11. Sept. 1838, blev 1875 udnevnt til

Titelbiskop af Maronia i. p. og 1888 til iErke-
biskop af St Paul i Minnesota i de nord-
amerik. Fristater. Se Art. Amerikanisme (1, 840).

Irene. 1) I., foregiven Martyrinde fra 1.

Aarh., der har Plads i det gr., men ikke i det
rom. Martyrologium, stod i hej Anseelse i Kon-
stantinopel, hvor 3 Kirker bar hendes Navn.
5. Maj er hendes Helgendag. — 2) I., bysan-
tinsk Kejserinde, se Art Billeder (I, 314).

Irenseos, Biskop i Lyon i 2. Aarh. Om han*
Livsgang vides kun lidet Han er fedt i Lille-

asien, maaske i Smyrna, hvor han som ungt

Menneske har hert Polykarp. Om hans Fedsels-

aar er man endnu meget uenig (mellem o. 115

og o. 140). Senere kom han til Gallien, og det

ferste, vi nu med Sikkerhed ved om ham, er

at han 177 var Medlem af en Sendefserd, som
under Forfelgelsen i Lyon blev sendt af de
fcengslede Bekendere til den romerske Biskop

Elevtheros i den montanistiske Sag. I. var da
Presbyter i Lyon og blev ved sin Tilbagekomst
efter Pothinos's Martyrded hans Efterfelger som
Biskop sammesteds. Endelig ser vi ham i

Spidsen for de galliske Biskopper sende en
skriftlig Protest til Biskop Victor af Rom, fordi

denne i Anledn. af Paaskestriden havde opsagt

Kirkesamfundet med Lilleasiaterne (190). Der-

udover vides intet, hans Dedsaar kendes ikke.

Han er et betydningsfuldt Eksempel paa den
levende Forbindelse, som da fandt Sted mellem
de lilleasiat og de galliske Menigheder, og bans
personlige Tilknytning til Polykarp og den
levende lilleasiatiske Tradition ger ham til et
historisk set saare vigtigt Vidne.

I. har vel skrevet adskillige Skrifter, men de
er alle, paa ubetydelige Brudstykker n»r, gaaet

tabt med Undtagelse af hans store mssrkelige

Hovedvsrk, Bogen mod Ksetterne: >Gendrivelse
og Kuldkastelse af den falskelig saakaldte

Gnosis*, som vi dog kun har fuldsUendigt t

en, lykkeligvis tro, lat Oversettelse, som t

hvert Fald er fra Tiden for Augustin; store

Stykker er dog bleven opbevaret paa Gr. i

Citater hos Evseblos og andre Kirkeftedre.

Den hist. Betydning af I.s Skrift bestaar dels
i, at det viser os Kirkens Opfattelse af Datidens
Kastterpartier (saerlig Valentinianismen), dels

betegner et betydningsfuldt Skridt i den kristne

Tankes Udvikling. Tillige er Skriftet ved sin

rige Benyttelse af den hi. Skrift en Hoved-
kllde for Isagogiken. I. maa nemlig overfor
Heretikerne, der >har for Skik at skjule deres
Legne med Skriftsteder<, bringe udferlige og
omhyggelige Skriftbeviser. Men sterre er dog
Skriftets dogmatiske Interesse. Man har kaldt
I. for den ferste Teolog blandt Kirkefedrene, og
hans Vrerk er ogsaa Udtryk for en beundrings-
vaerdig sammenhsengende Taenkning over Krdm.s
Indhold. Dette kommer dog ikke saa klart

frem i Skriftets Form, da den polemiske Hen-
sigt her virker noget splittende. Men man ser
snart, at I. i alle Hovedpunkter gennemferer
Ware Grundsyn. Han bygger paa Skriften. og
skent han overfor Markion sberkt maa betone
de to Testamenters aandelige Enhed, har han
alligevel et historisk BHk for Forskellen mellem
dem. Men Skriften er ikke hans eneste Grund-
vold. Ved Siden deraf og logisk set forud for

den betoner han meget stserkt K.s Autoritet

(>hvor Kirken er, der er Guds Aand<), Uegger
stor Vsegt paa det biskoppelige Embede, som
i Kraft af den apostolske Succession sidder
inde med Sandhedens Naadegave, fremhtever
Romermenigheden som det ferende Midtpunkt
(men kan dog afvise Romerbispens Overgreb)
og betoner paa det krafligste, hvad han kalder
Sandhedens urokkelige Regel (om Forholdet
mellem Skrift og Trosregel hos I. se I. Kunze.
Glaubensregel, Heillge Schrift und Taufbekennt-
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niss, Leipz. 1899). Hos I. finder vi nn en virke-

lig teol. Spekulation; han staar som Teolog
langt over Apologeteme, esende af Skriftens

egne Grundtanker holder han sig mer end de
fleste fri for Indblanding af krlstendomsfremmed
Filosofl. Kristus staar i hans Tankers Centrum,
og hans Grnndtanke er den, at i ham er hele

den foregaaende, ved Synden forfejlede Ud-
vikling genoptaget og bragt til Afslutning, saa

at sige rekapituleret i ham. Hvad der er tabt

i Adam, er vnndet i Kristus. Uden at opstille

nogen Lere om Kristi to Naturer giver I. et

fuldsUendig genncmfort Svar paa Spergsmaalet:

Hvorfor blev Gud Menneske? Frelsen vindes

ikke med Retfsrdighed, hvis det ikke er et

Menneske, der besejrer Djevelen, Menneskets
Modstander, men Frelsens Tryghed beror paa,

at Sejren vindes af Gud. Og Frelsens Maal,

der bestemmes som vor Delagtiggarelse i gud-
dommelig Natur, beror ligeledes paa Foreningen
af det menneskelige og det guddommelige i

Kristus. Her kommer der et fysisk Element
ind i I.s Tankegang, som umegtelig var af gr.-

hedensk Herkomst, men som beherskede hele

Tidsaanden. Det havde vistnok ogsaa Indflydelse

paa I.s Forestllling om Nadveren: her er et

jordisk og et himmelsk Element forenede, og
Nadvernydelsens Formaal er at modne Legemet
til Opstandelsen. Ogsaa for I. som for Apolo-

geteme er Sennen it med Logos, lige evig med
Faderen, og Aanden sidestilles med Sennen som
Faderens to Htender, hvormed han drager Men-
neskene til sig, men nogen udformet Treenig-

hedslsre Andes ikke. Fremdeles harvder I.

Menneskets Frihed og gennemforer en kiliastisk

Eskatologi — men trods hans dybtgaaende kri-

stologiske Tanker og mange slaaende og selv-

standige Enkeltbemaerkninger lider ogsaa hele

hans Syn under den Svaghed i Trosbegrebet,

som han deler med hele sin Samtid.
I vor Historie bar I. navnlig haft Betydning

gennem den Indvirkning, han ovede paa Grundt-
vig, som hos ham fandt Tilknytning for sit

seerlige kirkelige Syn.

De mest benyttede Udgaver er Stierens (Leip-

zig 1853) og Harveys (Cambridge 1857). Mono-
grafier angaaende I.: H. Ziegler, I., der Bischof

von Lyon (1871); Dnncker, Die Christologie des

I. (1843), Knnze, Die Gotteslehre des I. (1891),

Werner, Der Panlinismus des I. 1889 (T. U. VI *).

Grnndtvig oversatte 1827 i >Theol. Maaneds-
skrift< 5. Bog af I.s Vterk under Titlen: >Om
Kedets Opstandelse og det evige Liv< (udg. i

Stertryk 1855 og 1880). Under Titlen: >Om
den sande Christendom* oversatte P. W. Chri-

stensen udvalgte Steder af 1. og 2. samt hele
3.~og 4. Bog. J. P. B.

Irgens, Ole, f. i Bergen 6. April 1829, Stu-

dent 1848, cand. theol. 1853, oprettede i sin

Fedeby et Plgeinstitnt, som han med stort

Held bestyrede til 1861, da han flk den ny-

oprettede Post som Skoleinspektar i Bergen.

Samtidig blev han Medlem af Kommunebestyr-
elsen, og det lykkedes ham nu i en forholdsvis

kort Tid at stette Almueskolevssenet paa en
ny Fod, hvorefter han med utnettelig Opofrelse

arbejdede paa dets videre Udvikling, til han
1898 tog Afsked. Han reprasenterede Bergen
paa Stortinget 1868 og arbejdede her som i

Hjemmet med Iver for kirkelige Reformer, —

tidlig ledet ind paa frikirkelige Sympatier ved
Studium af de skotske Forhold og Rudelbachs
Skrifter om disse. Anlagt paa det praktiske
bar han haft Del i mange kommunale For-
anstaltninger, blandt hvilke Reguleringen af de
bergenske Kirkesogne maa fremhwes. Ved
hans Fratrseden lod Lererpersonalet hans
Buste hugge i Marmor. D. T.

Ir-ha-heres (Jes. 19, 18), et symbolsk Navn,
Betegnelse af vedkommende Bys (eller Byers)
aandelige Prseg, efter Sammenhiengen (iEgyp-
tens begyndende Omvendelse) et Tilnavn i a?re-

fuld Retning. Hermed stemmer Betydningen
af >heres< o: Nedrivelse, altsaa >Nedrivelsens
By«, kun daarlig, idet der kun tvungent kan
indlegges i Ordet en Omstyrtelse af Afguds-
altrene. En Del hebr. Haandskrifter laese »lr-

ha-kheres< a: Solstaden, derved formodentlig
ttenkende paa den bekendte egypt. By af dette

Navn, Heliopolis. Denne Ltesemaade steder an
mod Sattningens Udsagnsord (>skal hedde<),
der kun kan betegne et nyt, symbolsk Navn.
Desuden bor der i Stedet for >en< af disse

Byer uden Tvivl oversettes dlstributivt : hver
af disse Byer skal kaldes I. (Jvfr. Buhl, Je-

saja, S. 297 f.). Rimeligvis har LXX bevaret
det rette, idet den i sit hebr. Grundlag har
forefundet Ordet »Ir-ha-sedek< (nakts daittix),

3: Retnerds By, saa at >heres<, der i det gl.

hebr. Alfabet kan forveksles med >sedek<, er
indkommet ved en Fejlskrift Mistanken om,
at hele Sstningen skulde vsere en Glosse, ind-

kommet i Jesajas Tekst efter Opferelsen af de
aegypt. Jeders Tempel i Leontopolis i Hello-

polis's Distrikt (altsaa dog ikke Heliopolis selv),

bortfalder, naar der ikke taenkes paa en enkelt

af Byerne, men paa hver isser. En saadan
Glosse til Gunst for det illegitime Tempel havde
heller ikke knnnet bane sig Vej til Palaesti-

nensernes Haandskrifter. Derimod er det vel

muligt, at disse, efter at Ordet engang var kor-

rumperet, ved Formen >heres* (Nedrivelse) have
udtrykt deres Foragt for det egypt. Tempel. L. G.

Iri, benjaminitisk Slsgteverste (1 Kran. 7, 7).

Irland. 1 Kraft af Pave Hadrian lV's (S. 323)
Bulle : Laudabiliter talis et fruetuose af 10. Maj
1155 tog den eng. Kong Henrik II I. (Hibernia)

i sin Besiddelse, og 1171 begyndte Englsnd-
erne Koloniseringen af 0en, i Begyndelsen dog
kun paa en Del af Ostkysten. En Tidlang tiltog

Paverne sig en vis Overhejhed over 0en, og
da Henrik V1I1 bred med Pavedemmet, var
iErkebiskoppen af Armagh en ivrig Modstander
af Adskillelsen fra Rom. 1555 godkendte det
irske Parlament 0ens Omdannelse til et Konge-
rige, og 1560 blev den eng. Statskirkes Ord-
ning indfort paa I. 2 af de irske Biskopper, som
negtede at aflcegge Suprematseden, bleve afsatte.

Urolighederne paa 0en i Jakob I's og Karl I's

Dage bragte flere Englsndere og Skotter over
paa 0en, og medens Irerne udvandrede til

andre Land*, kom en stor Del af 0ens Grund-
ejendomme over paa protest. Englamderes Hea-
der. Allerede 1665 var % af 0en i Protest's

Besiddelse, skont disse kun udgjorde V« '
Befolkningen. Under Jakob II rejste Romerk.
paa I. Hovedet, men de rom.-kat. Irhenderes
Gltede varede kun kort. Vilhelm Ill's Sejre

bragte atter I. til Lydighed, og det eng. Parla-

ment gik paa forskellig Vis haardt frem imod
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550 Irlaud — Irving.

Irlaenderne. Det blev gjort de rora.-kat. Ind-

byggere paa 0en i hoj Grad vanskeligt at er-

hverve Grnndejendomme, og Skridt for Skridt

maatte de tilkaempe sig fulde borgerl. og kirkel.

Rettigheder. 1793 fik ogsaa de rom. Kat. Ad-
gang til Dubliner-Universitetet, og 2 Aar efter

blev der bevilliget 8000 Pd. St. til Oprettelsen af

Maynooth-Kollegiet. 1793 fik de irske Kat. Valg-

ret til polit og kommunale Forsamlinger og Ad-
gang til fiere Embeder. Aaret i Forvejen havde
de faaet Adgang til Advokaturen, og i Advo-
katen O'Connell havde I.'s rom. Katoliker i Beg.

af 19. Aarh. en energisk og veltalende Forer.

1800 bleve det irske og det eng. Parlament for-

enede, og ved den Lejlighed blev der lovet Ir

Isenderne nye Fordele. Opfyldelsen af dette

Lefte trak dog nd, og ferst 1829 ophsevedes

Testakten, efter hvilken O'Connell gav Mode i

det eng. Parlament >med en Hale af rom.-kat.

Irltenderc«. 1838 blev den Tiende, der skulde
ydes til den protest. K. paa 0en, aflast af en
fast Skat. Men intet kunde daempe Irlaendernes

Utilfredshed, for Gladstone 1869 gennemferte
den (protest.) irske Statskirkes Ophasvelsc, og
selv efter den Tid vedblev I. at vaere et uroligt

Hjerne.

Efter den irske Statsk.'s Ophaevelse samledes
I.s Protestanter 1870 i St. Patricks Domkirke
i Dublin for at give sig en Forfatning (R. T.

Smith, The Constitution of the Church of 1.,

i Gore, Essays in Aid of the Reform of the

Church, London 1902, 353 f.). Af den protest.

Statsk.'s Formue, der blev anslaaet til 16 Mill.

Pd. St., blev lidt over 8V« Mill, overladt Pro-

testanterne til deres kirkel. Fornedenheder; o.

7 Mill. Pd. St. blev bestemt til Afhjadpelse af

>unvoidable calamities and suffering" 3: til

Asyler, Abnormskoler osv. Den protest. K.
styres af en aarlig i April Maaned i Dublin
sammentraedende Generalsynode, bestaaende af
2 Huse: Biskoppernes og Repraesentanternes

(Prtester og Ltegfolk), der dog som oftest raad-

slaa i en Forsamling. Hver Ltegmand maa ved
Indtraedelsen i Generalsynoden underskrive felg-

ende Erklaering: >Jeg N. N. erklaerer nerved
hejtidelig, at jeg er et Medlem af og Nadver-
gaest i I.s K.«. Valget gaelder paa 3 Aar. Des-

uden afholdes der aarlig Stiftsmeder, og ogsaa
de enkelte Menigheder ere organiserede. Praest-

erne vaelges af en Kommission, dannet af et

staaende >Patronatsudvalg< (bestaaende af Bi-

skoppen, 2 Praester og 1 Laegmand, som Stifts-

modet har valgt) og 3 af den enkelte Menighed
paa 3 Aar valgte Sognevaelgere (parochial no-
minators). Naar Biskoppen nedlaegger et Veto
mod den valgte, kan Sagen brlnges for General-

synoden ; naar Vaelgerne ikke kunne blive enige,

tilfalder Valget Biskoppen. Ogsaa ^Erkebiskop-

perne og Biskopperne vaelges af Stiftsmedet eller

Stiftsmoderne, hvis en Mand har mere end dt

Stift 0en har 2 protest. jErkebispedemmer:
Armagh med Stifterne Meath, Clogher, Tuam
(med Rillala og AchonryX Down (med Connor
og Dromore), Deny (med Raphoe) og Kilmore
(med Elphin og Ardagh); Dublin med Stifterne

Limerick (med Ardfert og Aghadoe), Cashel
(med Emly, Waterford og Lismore), Cork (med
Cloyne og Ross), Killaloe (med Kilfenora, Clon-

fert og Kilmacduagh) og Ossory (med Ferns og
Leigblin). — Den rom.-kat. K. har 4 ^Erkestole

(Armagh, Dublin, Cashel og Tuam) med ialt 24
Lydbiskopper (T. Olden, The Church of I..

London 1895).

Ir-nahas, ukendt By i Juda (1 Kran. 4, 12).

Irnerlns (Yrnerius, Guarnerins) hed en af
Bologna-Stud lets beremteste retslaerde (se Art.

Bologna I, 352). Vi kende kun lidt til I.s

Levnedsleb. Han er rimeligvis kommen til

Bologna for 1113 og er vist ded o. 1125. I.

forstod at vaekke stor Begejstring for Studiet

af den rom. Ret, som efter hans Tid tog et

betydeligt Opsving (Fitting, Anfange der Recht-
schule zu Bologna, Berlin 1888).

Irregularitet. Ved I. forstaar man i den ka-

noniske Ret en udtrykkelig af de kirkelige Love
opstillet Hindring (impedimentum canonieum),
der ikke tillader Modtagelsen af en kirkelig

Indvielse eller Udovelsen af en Funktion, som
ellers vilde vaere tilladt, fordi Vedk. har mod-
taget den Indvielse, der berettiger til Funk-
tionens Udevelse. I.en kan med Hensyn til

Omfang vaere hel (totalis) eller delvis (parti-

alis), med Hensyn til Varighed evig (perpetua)
eller midlertidig (temporanea), og den kan
fremkomme enten ved en Brede (ex delicto)

eller ved en Mangel (ex defeclu) (Boenning-
hausen, Tractatus de irregularitatibus. Mon-
ster 1863).

Ir-semes (a: Solstaden), Josva 19, 41.

Ira, Son af Kaleb (1 Kran. 4, 15).

Irving, Edward, Sen af en Garver i den
skotske By Annan, fodtes 4. Aug. 1792, i det

Aar, der danner et Knudepunkt i Revolutionens
Hlstorie, paa den Dag i August, der 1789 var
bleven en Maerkedag i den store Samfunds-
omdannelse. Efter at have mod taget den ferste

Undervisning i en Pogeskole blev I. bragt til

Annans Laerer, Adam Hope, et ivrigt Medlem
af en af de Frimenigheder (seceders), der havde
dannet sig i den ferste Halvdel af 18. Aarh.
13 Aar gl. kom han til Edinburgh. 1809 af-

sluttede han de humanistiske Forstudier og

begyndte paa Teologien. Efter et kort Ophold
ved Edinburghs Divinity Hall maatte han tjene

sit Bred ved at vaere Laerer ved Skolen i Had-
dington. Den maerkeligste af hans Elever der

var Jane Welsh, som siden blev Th. Carlyles

(I, 478) Hustru. Hans Arbejde i Haddington
varede 2 Aar. Da de vare omme, blev han
Laerer ved en hejere Skole for Drenge og Piger

i Kirkcaldy, og der virkede han i 7 Aar (1812
—18). Blandt hans Elever i Kirkcaldy var

Sognepraestens Datter, Isabella Martin, som
senere blev hans Hustru. Under Laerervirksom-

heden, der blev afbrudt af flere laengere Op-
hold ved Divinity Hall i Edinburgh, fortsatte

han sine Studier, og da han havde underkastet

sig den saedvanlige Prove, fik han i Juni 1815
Tilladelse til at praedike. Fra Kirkcaldy, hvor
han havde laert Carlyle at kende og var bleven

hans Ven, kom han til Edinburgh. Der var

ingen, som enskede til Praest at faa en Praedi-

kant, der efter den almindelige Mening >gik

saa hejt i sine Praedikener<, og mismodig gar

I. sig da til at laese Fransk, Italiensk, Kemi.
Mineralogi og Naturhistorie, uden dog at op-

give Tanken om Praedikestolen. En Tidlang
taenkte han paa at gaa ud som Missionaer, men
han ventede forgaeves paa en »Ordre« fra Ost
eller Vest.
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Derimod blev han 1819 kaldet til at vsere

Pnesten Th. Chalmers's (I, 493) Medhjselper i

Glasgow. Som saadan tog han med stort Held
Del i et virksomt Menighedsarbejde, men hans
Prsedikener gjorde ikke megen Lykke. >I.s

Pnedikener.c sagde Chalmers, >ligne den ital.

Mosik, der kun paaskennes af Kendere*. 1822
blev I. kaldet til Prsest for den hlle presby-
terianske Menighed i London, som var til Huse
i det kaledoniske Kapel i Hatton-Garden, og
der vakte han snarl stor Opsigt, isser efter

at Canning en Gang havde omtalt ham i Par-
lamentet som den Pnest, hos hvem han havde
faaet den bedste Prsediken, han nogen Sinde
havde hart. Mr. Basil Montagu indfarte ham
hos Samuel Coleridge (I, 533), og der kom da
en forChalraers uforstaaeligForbindelseimellem
denne eng. Filosof og 1. >paa Basis af en vis

tysk Mysticisme og transcendental Se-Poesi«.

Ved det Londonske Missionsselskabs Aarsfest

1824 holdt 1. en Prsediken, i hvilken han ud-
viklede sit Ideal af en apostolsk Missionier, og
hans Ord faldt som Svabeslag over Missions-
selskaberne med deres Aarsberetninger, Daabs-
statistik og store Maskineri. Han mserkede i

den felgende Tid, at >hele den relig. Verden*
i London var i Faerd med at tage Afstand fra

ham, og han begyndte da med storre Klarhed
at vandre sine egne Veje. Af Coleridge havde
han ltert, at Verden med raske Skridt gik en
voldsom Krise i Made, og i 1825 begyndte den
profetisk-apokalyptiske Kristendomsanskuelse,
som man plejer at kalde >Irvingianisme<, at

dsemre for ham. Han talte med stigende Sikker-
hed om, at Kristi Genkomst var nan*, og Joh. Aa-
benbaring kom til at spille en starre og sterre

Rolle i hans Tanker og Tale. Hatley Frere aab-
nede hans Blik for Forstaaelsen af Profetiens

Dybder, og samtidig traadte han i Forhold til

Henry Drummond (I, 680), der senere fik stor

Betydning indenfor den profetiske Skole. Hans
lille Sens Daab bragte ham til at taenke nsermere
over Daabens Velsignelse og ferte ham bort fra

den ref. Opfattelse af dette Sakrament, og Dren-
gens Dad bragte en Sorg, der blev til stor Vel-
signelse for begge Foreldrenes indre Liv. For
at sage legemlig Styrkelse gjorde I. en Fod-
tnr i Skotland, og efter Hjemkomsten lseste han
Biskop Overalls Bog >om den katolske K.s Styr-

else og alle Verdens Riger<, af hvilken han
herte, at den Grundsietning, at al Magt stammer
fra Folket, er ugudelig og Moder til alle Revo-
Intioner. Det gik op for ham, at det pres-

byterianske Begreb om K. ikke var det i Sand-
hed kristelige, og han begyndte at fele sig ikke
alene som en Ordets Tjener, men som en
prastelig Mellemmand imellem Gud og Men-
nesker. Han laengtes efter de Tider, der havde
dannet store kr. Karakterer, og fordybede sig

i Joh. Aab. Det forekom ham, at Samtidens
kirkel. Forhold i en slaaende Grad mindede
om Tilstanden i Laodikeia (Joh. Aab. 3, 14f.),

og han oversatte Lacunzas (se d. Art.) Bog om
Messias's andet Komme for at genoplive Troen
paa Herrens Genkomst blandt sine Landsmsend.

1 den felgende Tid traadte I. i Forbindelse
med de profetiske Kredse, der havde dannet
sig. Hans Forkyndelse drog dog flere og flere

Ul det kaledoniske Kapel, og 1827 fik han en
ny stor skotsk Kirke i Regent Square. Men hans

lange Prsedikener og den begyndende »Irvingian-

isme< mindskede Tallet paa hans Tilherere, og
hans Menighed, der far havde vseret i hej Grad
reprtesentativ, kom lidt efter lidt til kun at be-

staa af Smaafolk. Da han 1827 optraadte imod
Tanken om at uddele Bibler med Apokryfer gen-
nem Bibelselskabet, stedte han mange for Ho-
vedet. Samtidig fremsatte han en mterkelig Paa-
stand om, at Kristus var kommen i syndlgt Kod,
ikke alene i syndlgt Kods Lignelse (Rom. 8, 3), og
det vakte stor Korfaerdelse i Skotland. I. felte

sig imidlertid trods Modstanden mod dette som
en Guds Profet, der skulde advare sin Slsegt

og hele Skotland. I Annan og Edinburghs starste

Kirke praedikede han over Johannes's Aaben-
baring under uhyre stor Tilstremning. Efter

Hjemkomsten til London traadte det apoka-
lyptiske 1 hans kr. Anskuelse end mere frem,
og han felte sig tillige mere og mere tiltrukket

af den episkopale K. Han fik en Medhjselper,

Mr. A. J. Scott, der grublede over en Gen-
erhvervelse af den ap. Tids Naadegaver (1 Kor.

14), og lidt efter lidt kom Tanken om Naade-
gavernes Tilbagevenden til at spille en Hoved-
rolle i hans apokalyptiske Spekulationer. Sam-
tidig kom der Bud om, at disse Naadegaver vare
komne til Syne i Skotland (se Kat.-ap. K.), og
ogsaa i England mente man at se Helbredelser

og here Tungetale som i Aposteltiden. I. fore-

tog en Missionsrejse til Irland, og ogsaa de>
flokkedes mange om ham. Men 1831 begyndte
den skotske K.s General Assembly at skride

ind mod Scott og andre af I.s Venner, og I.

selv blev kraevet til Regnskab for sine Ytringer

i et nys udgivet Skrift om Kristi Helllghed i

Kadet. Tungetalen viste sig i I.s egen Menig-
hed, og da hans Kirkevserger skred ind. be-

sluttede han at bryde med den skotske Pres-

byterianisme, som han var kommen lsengere

og liengere bort fra. Presbyteriet for den skotske

Kirke i London udtalte 2.~Maj 1832, at I. havde
gjort sig uskikket til at vaere Prsest i den
skotske Nationalkirke, og at han skulde fjernes

fra sit Embede i London. Allerede 4 Dage
senere kunde han dog samle sine Venner i et

nyt Lokale i Gray's Inn Road, og i nogle Maa-
neder holdt han og hans Venner Gudstjeneste

i Husene i den Forvisning, at en ny Pinse var
oprunden. I et Hus i Newman Street blev der
aabnet et nyt Forsamlingssted, og den nye
Profeti kunde nu frit udfolde sig og tilveje-

bringe de Ordninger, der formentlig satte Menig-

heden i Stand til paa bedste Maade at berede
sig til Herrens Genkomst. Inden I. afgerende
brad med den presbyterianske K., skulde dog
Anklagen imod ham i Anledning af hans Lsere

om Kristi Fedsel i syndigt Ked flnde sin Af-

gerelse for Presbyteriet i Annan. Han synes

at have ment, at da Kristus paatog sig raen-

neskelig Natur uden at blive en menneskelig
Person (thi det vilde vsere Nestorianisme), kunde
man tilskrive hans Menneskenatur Syndighed
og dog haevde, at han var en syndfri Person.

Sagen endte med, at Presbyteriet fordemte ham,
og dermed var Baandet brudt imellem I. og
det Kirkesamfund, hvis Tjener han hidtil havde
vseret.

I. vendte derpaa tilbage til London, hvor
han kom mere og mere i Profeternes Void, og
legemlig og aandelig var han en brudt Mand.
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En Sendag, da han vilde debe et Barn, led der
en Rest, som sagde, at ban ikke maatte ud-

dele Sakramenterne, far han harde faaet en
ny Indvielse. I. bejede sig med vanlig Ydmyg-
hed for Rosten, og en Tidlang sad han som
den ringeste af alle, indtil han >ved Profeter

og Apostle a hejtidelig var bleven kaldet til at

vtere Engel eller Hovedprsest for den Menighed,

der samledes i Newman Street, og dertil blev

han indviet af Apostlen Cardale (I, 426). I Jan.

1834 rejste han atter til Skotland, og Edin-

burgh fik ogsaa en kat.-ap. Menighed. Da
han var vendt tilbage til London, begyndte
han uden de nye Apostles Tilladelse at ud-

sende Evangelister, hvorfor han maatte here
ilde. Kort efter blev han dog ifelge en af Apost-

lene godkent Profeti sendt til Skotland »for at

gere en rig Hest<. Men da var han en market
Mand. Det ravnsorte Haar var graat, ved Tin-

dingerne snehvidt, og Panden og Kinderne vare

furede af dybe Rynker. 1 Liverpool bred hans
Brystsvaghed frem, men i Steden for at unde
sig Hvile, rejste han til Glasgow for at arbejde.

Med skrelvende Haand skrev han to Hyrde-
breve, i hvilke han bekendte de Synder, han
og hans Menighed havde gjort sig skyldige i,

navnlig ved at handle uden en Apostels Til-

ladelse. Hans Krtefter tog mere og mere af,

og 8. Dec. 1834 dede han i Glasgow, hvor han
blev stedet til Hvile i Domkirkens Krypte.

Hans sidste Ord vare: »Naar jeg der, saa der
jeg for Herren. Amen< (Mrs. O. W. Oliphant,

The Life of E. I. I— II, London 1864; D. Ker,

Observations on Mrs O's Life of E. I., Edinb.

1863; Fr. Nielsen, E. I., Kbhvn 1894; Th. Kolde,

E. I., Leipzig 1901).

Irvingianere, se Katolsk-apostolsk Kirke.

Isagogik, se Indledning til G. T. og N. T.

Isaj (Hebr. : Jisaj, LXX : Jessai, Vulg. : Jesse),

Davids Fader, Sennesen af Boas og Rut (Rut

4. 17. 22; 1 Kren. 2, 12 o. a. Steder), boende
i Betlehem i Juda. Af hans 8 Senner var David
den yngste. 1 Sam. 16, 1—13 forttelles Samuels
Beseg hos I. for at salve en af hans Senner
(David) til Konge. Ved den Tid (jvfr. 17, 12)

var I. allerede en teldre Mand. On han har
oplevet at se sin Sen som Konge, er uvist;

dog kan der ikke af den Omsttendighed, at

Davids teldste Broder 1 Sam. 20, 29 forestaar

Familieofringen, sluttes, at I. da var ameldig.

Sidste Gang, I. omtales i Live, er 1 Sam. 22,

3. 4, hvor der berettes, at David bragte sine

Foneldre i Sikkerhed hos Moabs Konge. —
Ifelge 1 Sam. 16, 10. 11. 17, 12 havde I. 8
Senner; 1 Kren. 2, 13—15 naevner derimod
kun 7. Om den i 1 Kren. 27, 18 omtalte Elihu

er andet end en Variant for Eliab (som LXX
her lseser), I.s oeldste Sen, er vel tvivlsomt.

1 Kren. 2, 16 ntevner Seruja og Abigail som
Sestre til I.s Senner. De vare, hvis Ltesemaaden
i 2 Sam. 17, 25 er rigtig, Detre af en Nahas;
i saa Fald har deres Moder vel inden sit iEgte-

skab med I. vteret gift med denne Nahas (en

judteisk Nahas ntevnes 1 Kren. 4, 12). — I.

har efter Samuels Forhold til ham at demme
uden Tvivl vseret en Mand af tegte israelitisk

Fromhed og ievrigt ikke haft Grand til at

skamme sig ved sin Sltegt og Stand ; men Ud-
trykket »I.s Sen* i Davids Uvenners Mund lader

fele, at man ikke ventede stort af en Mand,

hvis Herkomst var fra det ringe Betlehem (Jvfr"

Mi. 5, 1); saaledes 1 Sam. 20, 27 f. 22, 7f. 25,

10; 2 Sam. 20, 1; 1 Kong. 12, 16. Senere hen,

om end i en anden Aand, minde ogsaa Jesajas

Udtryk »I.s Stub< og >I.s Rod< (Jes. 11, 1. 10)

om den davidiske KongesUegts jtevne Oprind-
else. L. G.

Isak (Jishak; LXX: Isaak), Abrahams og
Saras Sen. Den israelit. Overlevering om denne
Patriark er mere sparsom end ved Abraham og
Jakob. Beretningerne om I. i 1 Mos. drele
ferst ved, at I.s Fedsel henge havde vaaret for-

jiettet (12, 2. 7. 15, 4f., 17, 5f., 18 f., 18, 10 f.);

da Forjaettelserae endelig opfyldtes, vare Abra-
ham og Sara hejtbedagede, ude over den nator-

lige Mulighed til at faa Bern. I.s Barndomstid
synes at vaere knyttet til Egnen ved Beerseba
i det sydligste af Kana'an; i alt Fald nasvnes

dette Sted ved Hagars og Ismaels Uddrivelse,

da I. var 2—3 Aar gl. (21, 8—21). Den nieste

Begivenhed er Abrahams store Trospreve, da
han skulde ofre >sin eneste Sen, l.< (Kap. 22).

For Abrahams Vedkommende var Guds Beta-

ling vel psykologisk formidlet ved Kana'anav
ernes da stedfindende Berneofre, som maatte
rejse Spergsmaalet : kunde du gere dette for

din Gud? Til Abrahams Tro svarer Isaks Ly-

dighed; I. viser sig som sin Faders tegte Sen.

Da Ofret aandelig var fuldbyrdet, greb Gud ind

og erstattede I.s Liv med Vtedderen; til Slot-

ning stadftestede Herren sine Forjasttelser over

1. i rigeste Maal. Herefter vendte Abraham
og I. tilbage til Beerseba (22, 19). Det i denne
Forttelling omtalte Bjerg >i Moria Land* iden-

tificerer den senere Tradition (2 Kren. 3, 1)

med Tempelbjerget ; ievrigt er Navnet > Moria

<

V. 2 ret usikkert overleveret; de gl. Overstrt-

telser ltese anderledes. Kap. 24 forttelles om
Abrahams Omsorg for en Hustru til I. af hans

egen Shegt. Fra Abrahams Broder Nahors Stad

i det nordl. Mesopotamien forte Abrahams
gamle Tjener Rebekka (ifelge V. 15 Betuels,

Nahors Sens, Datter) med tilbage som I.s Brad.

Fortellingen slutter med den stemningsfulde
Skildring af Medet mellem I. og Rebekka ved

Beer-lahai-roi, hvor I. da opholdt sig. Ordftj-

ningen er knudret i V. 67, hvor Saras Navn
ntevnes; nogle formode derfor, at Benuerk-
ningerne om I.s Moder ikke ere oprindelige,

men at de sidste Ord have lydt, at han trestede

sig over >sin Fader «, hvilket Ords Bogstaver i

hebr. Tekst meget ligne de tilsvarende i >sin

Moder «. Efter at der (af et andet Kildeskrift)

er berettet om Abrahams Ded og Begravelse

(25, 7 f.), folger Beretningen om I.s og Rebekkas
Berns, Esavs og Jakobs, Fedsel (25, 19 f.). Ved
I.s Forben opherte Rebekkas langvarige Ufrogt-

barhed. Kap. 26 fortsller om I.s Forbindelser

med Filisterne i Gerar, hvor han en Tid tog

Ophold, og hvor Gud i en Aabenbarelse be-

krsftede sine Forjtettelser om Velsignelse over

I.; endvidere forttelles om Rebekkas Bevarebe
for at tilegnes af de fremmede, om I.s tiltag-

ende Rigdom, som Filisterne misundte ham,
om I.s fredelige Afkald paa de Brende, der

med Rette tilkom ham, om hans lykkelige Fund
af Erstatning, og endelig om hans Bosssttelse

ved Beerseba og Kong Abimeleks Forbund med
denne Herrens velsignede. Derimod voldte Esav

sine Foneldre Sorg ved at tage hetitiske Ho-
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struer fra Kana'ans Land. Dette Kap., som
samler Efterretningerne om l.s selvstsendige

Manddomsliv, giver Billedet af ham som traed-

ende i sin Faders Fodspor, tjenende sin Faders
Gad, beskyttet og ledet af denne, men ikke
ejende Abrahams haje Kraft. I. udmaerker sig

ved Mildhed og dyb Gudsfrygt (jvfr. 31, 42. 53);

hans Opholdssteder vare begraensede til en
snasvrere Kreds, saa godt som stedse i Syd-

landet. Endelig traeffe vi i Kap. 27 I. som gammel
og blind, Deden naer. Ved List tilraner Jakob
sig den Velsignelse, I. havde tiltaenkt Esav (en

Fortaelling, hvor Guds styrende Haand er med
trods alle de handlendes Fejlgreb), og denne maa
nejes med en ringere Forudsigelse. Jakob sendes

til Mesopotamien for at undgaa Esavs Haevn
og for at hente sig en ret Hustru. Ferst langt

senere omtales imidlertid l.s Dad og Begravelse

i Hakpela Hule (35, 27 f. ; jvfr. 49, 31).

Fortaellingerne om I. hidrare fra de saedvan-

lige 3 Kilder i 1 Mos., overvejende fra de 2
eldste. Ved i Hovedtraekkene at felges ad be-

kraefter Kildernes Flerhed Overleveringens Tro-
vaerdighed. Vi befinde os uden Tvivl paa en
gammel Stammetraditions Grund, der faestner

sig om den store Guds Aabenbarelser for Fae-

drene. Uden disses religiose Oplevelser vilde

Moses Optrseden mangle Tilknytning i Folket;

han fremtraeder jo ikke som Skaberen af Israels

Tro. Af Kildeskrifteme (Fortaellingskredsene)

er det yngste (P) meget kortfattet om I., og
Indfejningen af dets Tal i den foreliggende

Sammenhaeng i 1 Mos. fremkalder af og til

paafaldende Ting, som svinde, naar Kilderne
boldes ud fra hinanden. Fra P er det bestemtere
Tal for Abrahams og Saras Alder (17, 17. 24.

21, 5) og Bemaerkningen om l.s Omskaerelse

paa 8. Dag (21, 4); endvidere l.s Alder (25, 20.

26) og Bemaerkningen om Esavs iEgteskab (26,

34. 35); den i 28, 1 f. fortalte Velsignelse over
Jakob hidrarer ogsaa fra denne Fortaeller og
ligesaa Omtalen af l.s Dad i 35, 27 f., af hvilket

altsaa Kap. 27 er uafbaengigt. Af Fortaelling-

erne om Patriarkhustruernes Bevarelse i Kap.
12. 20 og 26, som here til de aeldre Kilder,

kan vel det om Sara holdes ud fra det om
Rebekka, saa at Kap. 20 er en Dnblet til det

om I. og Rebekka paa rette Sted fortalte i

Kap. 26.

l.s Navn (>Latter«), der muligvis er en Af-

kortelse af Isak-el i Analogi med Isma-el. Isra-el

o. fl., forklares udfra Abrahams Latter (17, 17),

eller Saras vantro Latter (18, 12), eller hendes
Glaede (21, 6), eller Folks Latter (Slutningen

af 21, 6); fine Hentydninger til det ere vel

ogsaa i 21, 9 og 26, 8.

Abrahams store Trosprove ved l.s Ofring
omtales i N. T. i Jak. 2, 21 og Hebr. 11, 17.

18. En Overferelse af det paa Guds Hengivelse

af sin enbaarne Sen have vi uden Tvivl i

Rom. 8, 32, og mon det ikke skinner igennem
ogsaa Joh. 3, 16? Kirkens Faedre havde na-
tnrligvis tidlig 0je for det samme, f. E. Bar-
nabas's Brev og Irenaeos. Men ogsaa i de hag-
gadiske Tanker hos Jederne har l.s Ofring paa
sin Vis ikke ringe Betydning; allerede Targum
til Mi. 7, 20 siger: Ihukom for os l.s Baand! L.G.

Isak fra Antiokia, kaldet den store, var
fodt i Amid, men kom som ungt Menneske
til Edessa, hvor han blev Discipel af en af

Afrems (I, 33) Disciple. Senere drog han til

Antiokia, hvor han levede som Praest og Abbed
for et af de mange Klostre i Naerheden af
denne By. Han skal have gjort mange Rejser
og vaeret i Rom, hvilket stemmer med den Om-
staendighed, at der tillaegges ham Digte om en
Fest i Rom 404 og om Byens Erobring af
Alarik. Han dede o. 460, kort efter at Antio-
kia var bleven edelagt ved Jordskaelvet 459.
I. har skrevet naesten lige saa meget som
Afrem, og hans mange Skrifter bleve samlede
af den jakobitiske Patriark, Johan bar Shushan
eller Susanna (d. 1073). Assemani (I, 158) har
efter Haandskrifter i Vatikanet givet en Liste

paa over 100 metriske Homilier. En Del af disse

ere udg. af Overbeck og Zingerle, og nogle
oversatte af Zingerle (i >Tub. Theol. Quartal-
schrift< 1870) og Bickell (i >Ausgew. Gedichte
der syr. Klrchenvater< 119 f. i >Bibl. der Kir-
chenvfiterc, Kempten 1872). Bickell har ogsaa
begyndt en samlet Udg. af l.s Skrifter (I, 1873;
II, 1877). Adskillige af l.s Digte have en vis

hist. Vaerdi, andre give Indblik i Forf.s teol. Indi-

vidualitet. Han var en ivrig Modstander baade
af Nestorios og Evtykes. Foruden Digte skal

I. ogsaa i Prosa have skrevet nogle Spergsmaal
og Svar, asketiske Fortaellinger og asketiske

Regler (W. Wright, Hist, of Syriac Lit., Lon-
don 1894, 51 f.; R. Duval, La Litt. syriaque,

Paris 1900, 340 f.).

Isak af Ninive var oprindelig Munk i Mat-
thseos-Klostret i Mossul og blev Biskop i Ni-

nive o. 670. Efter at have vaeret Biskop i 5
Maaneder trak ban sig af ukendte Grande tilbage

til den sketiske 0rken i ^Egypten, hvor han dede
blind. Hans Blindhed skal vaere komraen af
hans strenge Askese og Studier. I. skal have
skrevet 7 Boger om den Hellig-Aands Vejled-

ning og om de guddommelige Mysterier. 2 af
hans Taler ere trykte af Zingerle (i Monu-
menta Syriaca I, 97 f.); 3 ere udg. og overs,

paa Latin som Tillaeg til Chabots Monografi,

Dr. S. I. NiniviUe vita, scriptis et doctrina
(Paris 1892).

Isak fra Rom, en omvendt Jade, der i 4.

Aarh. levede i Rom under Damasus (I, 590) og
spillede en stor Rolle i Stridighederne efter

Damasus's Valg, skal ifelge Benedictineren Dom
Morlns hojst sandsynlige Paavisning vaere Forf.

til den saakaldte Ambrosiaster (I, 67), en lat.

Fortolkning til de paulinske Breve (jvfr. >The
Expositor* 1899, II, 368 f.). I. var en af Skis-

matikeren Ursiuus's Maend, og han kom frem
med haarde Anklager mod Damasus. Da han
ikke kunde bevise disse, blev han forvist til

Spanien. Han skal senere vaere gaaet tilbage

til Jadedommen.
Isarela, se Jesarela.

Isarnus, jErkebiskop, hed oprindelig Mor-
lana og stammede fra Carcassonne i Sydfrankrig,

hvor han var Arkipresbyter, og der blev han
valgt til Biskop o. 1284. Da man fik at vide,

at han var Barnebarn af en Kaetter, blev Valget

imidlertid erklaeret for ugyldigt. Det lykkedes
ham dog at faa pavelig Dispensation, og han blev

Kapellan hos Bonifatins VIII, der 1295 sendte

ham til Danmark for at skaffe Jens Grand Fri-

heden (S. 248). 1298 kom han atter Ul Dan-
mark for at forkynde og udfare Dommenover
Erik Menved, og 1299 gjorde han Eksekution
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for den Kongen idomte Bade i Kronens Gods i

Lands Stift med Undtagelse af Halland. Efter

at have forladt Danmark blev ban til Len for

sin Tjeneste Prior for et fransk Augustiner-
Kloster og 1300 iErkebiskop af Riga. 1302
byttede ban Erabede med Jens Grand og blev

iErkebiskop af Lund. 1303 var han til Stede

paa det Danehof i Nyborg, hvor Kirkekampen
blev bragt til Ende, og s. A. rejste han til lta-

lien for at hente Palliet 1310 blev han iErke-

biskop af Salerno, men inden han kunde over-

tage dette Embede, dode han i Avignon 18.

Sept. 1310.

Isaskar, se Issakar.

Isboset, Sauls Son og svage Efterfolger, hed,

som det ses af 1 Kron. 8, 33. 0, 30, hvor han
naevnes son> Sauls 4. eller yngste (?) Son, egent-

lig Esba'al eller Isba'al, men er mere kendt
under Navnet I., som han kaldes i 2 Sam. 2, 8
osv. Idet Ordet ba'al, der oprindelig er nevtralt

og betyder >Herre«, saa at det ogsaa kunde
bruges om >Herren<, Israels Gud, efterhaanden
ilk hedensk Prag (Afguden Ba'al), tog man An-
stod af de aeldre med ba'al sammensatte Navne
og (endrede dem paa forskellig Maade. Isba'al,

egentllg altsaa : Herrens-Mand, forandredes saa-

ledes til I. a: Sksendselens (Afgudens) Mand.
Jvfr. Jerubba'al til Jerubbeset og Meribba'al

til Mefiboset. Muligvis haves i 1 Sam. 14, 49,

hvor en af Sauls Sonner kaldes >Jisvi<, en
anden iEndring af Isba'al. Jisvi er nemlig efter

fleres Formodning det samme som Isjo (Lu-
kians LXX: 'Itamov) o: Isjahu, altsaa: Jahves-
Mand, Herrens-Mand.

Efter at Saul og 3 af bans Sonner vare faldne

paa Gilboa (1 Sam. 31, 2), valgte Juda Stamme
David til Konge i Hebron. Ved Abners, sin

Faders Hterforers, kraftige Stotte blev ogsaa I.

Konge (2 Sam. 2, 8 f.) og flk efterhaanden samlet
den sterste Del af Israel. Han residerede i

Mahanaim i Gilead og synes, ligesom ievrigt

David, V. for Jordan kun at have hersket som
Filistemes Vasal. Fra Abners Side begyndtes
der Krig mod David, som ikke selv tsenkte

paa at angribe Sauls Hus. Her forefaldt Faegt-

ningen ved Gibeon, hvor Abner blev slagen af

Joab (2 Sam. 2, 12 f.). I den langvarige Krig
gik det stadig tilbage for I., hvis Ulykkes Maal
endelig fyldtes, da det i Anledning af Rispa,

Sauls Medhustru, kom til et Brud mellem Abner
og hans Herre, hvorefter Abner begav sig til

Hebron for at tilbyde David Riget. At han her
af Hsevn blev snigmyrdet af Joab, kunde ikke
laenge standse Begivenhedernes Gang. Ikke lang
Tid efter blev I. selv snigmyrdet af 2 Benja-

miniter, medens han hvilede i Middagsheden.
Med hans afhuggede Hoved indfandt Morderne
sig hos David, men flk her deres fortjente Straf

(4, 12). Der var da forlebet 7>/x Aar efter Sauls
Dod (2, 11. 5, 1 f.), og uden Selvtsegt var Vejen
nu banet for David til at arve Israels Trone.
— Sandsynligvis skal der ogsaa i 2 Sam. 23, 8

laeses Navnet I. (a: Isba'al) i Stedet for >Joseb-
bassebet<. /,. G.

Isebel (Hebr.: Izibel) eller Jesabel (efter

LXX: 'itC«M% Kong Akabs Hustrn, Datter af
den fenikiske Konge Etba'al (Ittoba'al) i Tyros
(1 Kong. 16, 31), en tidligere Prsest ved Astarte-

Templet. Dette iEgteskab, som formodentlig
sknlde styrke Israels Rige overfor Syrerne, blev

Aarsagen til en Karop paa Liv og Dad mellem
Jahvismen og den kana'anseiske Naturreligion.

som Dronningen var en fanatisk Tilhsenger af
og iadferte blandt de let modtagelige Israeliter.

I Samaria opfertes et Tempel for Ba'al, og Af-
gudspnester og -profeter fyldte Landet. Ogsaa
til Juda ovcrfortes Smitten, idet Akabs og Iji

med sin Moder ligesindede Datter, Atalja, aegtede

den judtciske Tronfelger Joram. Jahvismen
truedes ved Tolerance og Imedekommen over-
for Ba'alsdyrkelsen af Forfalskning og Oples-
ning; Kong Akab selv bejede sig ganske for
Dronningens hensynslose Viljestyrke (selv 19,

1. 2, efter Hjemkomsten fra Karmel; jvfr. 21.
25). Under den almindeligeVaklen og I.s blodige
Forfelgelse (18, 4. 19, 14) var det, menneskelig
talt, ved Elijas vseldige Kraft, Jahvismen holdtes
sammen. Ham gjaldt derfor I.s fulde Had frem-
for nogen. Ingen af I.s Gerninger frembragte
en saadan Rystelse gennem Folket som Justits-

mordet paa Nabot i Jisreel (Kap. 21); det virkede
maaske mere end noget andet underminerende
paa Akabs Dynasti.

I. overlevede Akab en halv Snes Aar og saa
sine Sonner Akasja og Joram paa Tronen. Men
0. 843 (42) kom Katastrofen med blodig Rasdsel

over I.s Hus og hendes Afguderi ved Jehus
Haand (2 Kong. 9). Da Efterretningen om Kong
Jorams Drab naaede Paladset i Jisreel, beredte
1. sig med Styrke og kongelig Vserdighed paa.
hvad der vilde komme. Ifort sit Smykke mod-
tog hun Jehu, da han kerte ind i Slotsgaarden,
med den spottende Hilsen: Hvor gaar det, do
Simri, Kongemorder? Paa Jehus Vink styrtede
nogle Evnuker hende ned, saa at hendes Blod
overstsenkede Muren og Hestene, hvorefter ban
tram pedes ihjel. Da Jehu siden lod sege efter

hendes Lig for at begrave hende, havde Gadens
Hunde kun levnet nogle Rester af det. Saa-
ledes opfyldtes Elijas Ord (1 Kong. 21, 23) om
den stolte Dronnings ynkelige Endeligt.

I.s berygtede Navn anvendes symbolsk i Joh.
Aab. 2, 20 om en ligesindet, profeterende Kvinde.
som Menigheden i Tyatira taalte i sin Midte
trods hendes frsekke Sksendsler. — Af I. er
Navnet Isabella dannet. L. G.

Iser, Mattias, sv. Biskop, fodtes i Verm-
land 7. Okt. 1645 og var i Begyndelsen i Haand

-

vaerkerlaere, fordi han havde Ulyst til Bogen.
20 Aar gl. blev han dog Student i Upsala, vandt
de> Magistergraden 1672. 1673 blev han pneste-
viet og Aaret efter Prsest ved Livregimentet til

Hest. Med det tog han Del i den danske Krig.

Karl XI satte stor Pris paa ham og gjorde ham
forst til Hofprasdikant, siden til Domprovst 1

Goteborg, Priest ved Mariakirken og tilsidst

ved Storkirken i Stockholm. 1711 ndnaevnte Karl
XII ham til Biskop i Westeras, og de> dode han
19. Febr. 1729. Han var under Karl XI Medlem
af den Kommission, der skulde undersege For-
mynderstyrelsens Faerd, og af andre vigtige Ud-
valg. Hans Bern adledes med Navnet Iserhjelm.

Isidor af Konstantinopel. I. I, Patriark af
Konstantinopel fra 17. Maj 1347 til 2. Dec. 1349.
var en Ven af Hesykasteme (S. 421) og ind-
viede paa Kejser Johannes Kantakuzenos's TU-
skyndelse deres Forkasmper, Gregorios Palamas
til iErkebiskop af Thessalonike. — I. II, med
Tilnavnet Xanthopulos, var Patriark i Kon-
stantinopel 1459—63.
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Isidor fra Pelnsiam var i Beg. af 5. Aarh.
Prsest og Abbed i et Kloster, der laa paa et

Bjerg i Nserh. af Pelusium, ved Nilens estlige

Munding. Han har efterladt sig en Msngde
Breve, der vise, at ban var en ivrig og alvorlig

Manic, som stncbte at ligne Johannes Deber i

Afholdenhed. For ham var Munkellvet det

sande Kristenliv, og uglft Stand uendeligt bedre
end ./Egteskab. Men I. havde tillige klart Blik

for Munkelivets Farer og formanede navnlig
til Arbejde. Skont han boede i en Afkrog af
Verden, fulgte ban raed stor Deltagelse K.s Ud-
vikling, og han sendte saa den ene, saa den
anden sine Breve, der ofte vare meget djserve

og vise hans Kaerlighed til Sandheden og hans
Mod til at sige alle den. Saaledes maatte Biskop
Evsebios af Pelusium og hans Praester here
ilde for deres Pragtlyst, Verdslighed og Salg af

Embeder. I., der var en stor Beundrer af Kry-
sostomos, var som denne opfyldt af Begejstring

for Pnestedemmets Herlighed, men ogsaa klar

over dettes Krav. I dogmatisk Henseende var han
ortodoks og en Modstander af Arianismen og
Nestorios ; men han beundrede ingenlunde Ky-
rillos af Alexandrias Rsenker og Lidenskabelig-

hed. Han dede o. 440. Hans Breve og smaa
Billetter, over 2000 i Tallet, ere udgivne af

Morelli (Paris 1683), senere i forbedret Skik-
kelse af Migne i hans Udg. af de gr. Kirke-

fsedre Bd. 78.

Isidor af Sevilla fodtes i Carthagena. Hans
Broder, Leander, var en Ven af Gregor den
store, og som Biskop af Sevilla banede Leander
Vej for Vestgoternes Opgivelse af Arianismen.
I Beg. af det 7. Aarh. blev I. Leariders Efterfolger

paa Spaniens betydeligste Bispestol, og hans
Lserddom, Veltalenhed og Menneskekundskab
skaffede ham stor Indflydelse i forskellige Ret-
ninger. I. ferte Forsaedet paa to sp. Koncilier

(619 og 633) og blev regnet for en af den
Tids sterste kirkelige Autoriteter. Han dede
636. Efter sin Dod kom I. lsenge til at eve
Indflydelse ved sine Skrifter. Som Forf. var
han fremfor alt Samler; mange regne ham for

den sterste Ekscerpist og Kompendiator, der
nogen Sinde har levet Hans Beger ere Ud-
drag af hele Biblioteker; derved fik de stor

Betydning i en bogfattig Tid. I.s Hovedvaerk
er de 20 Bd. >Etymologier«, der ere en Vi-

denskabernes Encyklopaedi efter den celdre Mid-
delalders Vilkaar. De 3 ferste Beger handle
om de 7 frie Kunster; 4. Bog om Medicinen,
5. om Lovene og >Tiderne< (heri en kort Ver-
denskrenike), 6. om de bibelske Skrifter og
deres Forfattere, 7. om det himmelske Hierarki,

8. om Kirken og Sekterne, 9. om Folkene og
deres Sprog, 10. om Etymologier (en Del efter

Alfabetet ordnede Ord), 11.— 14. om det men-
neskelige Legeme, Dyreriget, Himmellegemerne
ogJorden, 15. om Menneskenes Boliger og Byer,
16. om Stene og Metaller, 17. om Agerbrug og
Havedyrkning, 18. om Krig, Skuespil og Lege,
19. om Skibe og Skibsbygning, Opferelsen af
Hose, Klsededragtfer og Prydelser, 20. om Mad
og Drikke og Redskaber til Brug i Huset og
paa Marken. Af I.s teol. Vaerker maa isser

nsmes hans 3 Beger >Sententser<, en Samling
Setninger af kirkel. Autoriteter, navnlig Gregor
d. st; hans »AUegorier<, en Samling af alle-

gorlske og typiske Forklaringer af den bibelske

Historic og Kristl Lignelser; Bogen om Tallenes
mystiske Betydning; det meget lseste Skrift de
eeclesiasticis officii*, der handler om Kirke-
tjenesten og Kultushandlingerne. Blandt hans
hist. Skrifter maa naevnes hans >Verdenskre-
nike<, der foreligger i en dobbelt Skikkelse,
hans >Goternes, Vandalernes og Svebernes Hi-
storic*, i hvilken man sporer hans gotiske (sp.)

Nationalfelelse, og en Fortsaettelse af Hierony-
mus's og Gennadius's Vserk: de viris illustribus

(S. 425 og S. 190). I.s Skrifter ere udg. i 7

Kvartbind af F. Arevalo (Rom 1797—1803) og
optrykt bos Migne i Series Latina Bd. 81—83
(Ebert, Allg. Gesch. der Lit. des MA.'s im Abend-
lande, Leipz. 1889, I

s
, 588 ft). Om I.s For-

tjenester af den sp. Liturgi se S. Baumer, Gesch.
des Breviers, Freib. 1895, 244 f. og F. Probst,

Die abendl. Messe, Munster 1896, 390 ft).

Isidor af Thessalonike, der var jErkebiskop
i Thessalonike i Slutn. af 14. Aarh., er bekendt
som Forf. af 4 Maria-Prsedikener, i hvilke han
har gjort rigelig Brug af de apokryfe Evange-
lier. Disse Praedikener ere aftrykte i Mignes
Udg. af de gr. Kirkefsedre Bd. 139.

Isidor Mercator, se Pseudo-Isidor.

Isidorske Decretaler, se Pseudo-Isidor.
Isis i den gammelsegyptiske Mytologi Osiris's

Sester og Hustru, som denne. Barn af Guden
Qeb (Jorden) og Gudinden Nut (Himmelen).
Sandsynligvis blev hun oprindelig dyrket som
Lokalguddom i en eller anden By i Nedre-
aegypten, inden hun indlemmedes i den osiri-

anske Gudekreds, der kom til at spille en saa
overordentlig Rolle i /Egypternes religiose Fore-
stillinger (se Osiris). Hun var Moder til Horus
og ansaas for kyndig paa Magiens Omraade;
hun havde med sine magiske Formularer gen-
givet Osiris Livet, da han var draebt og sender-
lemmet af sin Broder Set. Sammen med Osiris

og Horus dyrkedes hun i den historiske Tid
over hele jEgypten. I den cegyptiske Religions
Forfaldsperiodebredtelsis-Dyrkelsen sig i Kejser-

tiden over store Straekninger af det rom. Rige,

baaret frem af hemmelighedsfulde Mysterier og
det Skin af aeldgammel Visdom og det Ry for

magiske Krsefter, der prsegede alt, der stammede
fra Nildalen. Se Art. Mysterier. H. O. I..

Islam, se Koranen og Muhammed.
Island. Denne store 0, liggende i det nord-

lige Altanterhav, iraellem 63V»° og 66l
/i° n

Br., 350 Km. 0. for Grenland og 950 Km. V.

for Norge, har en Sterrelse af 105,000 Km.
og o. 77,000 Indbyggere. Landet udger 6t Bispe-

demme, og Biskoppens Ssede er Reykjavik,
Landets Hovedstad.

Landets ferste Opdagere, o. 800, vare irske

Munke, flygtende for de nordiske Vikinger og
fordrevne op til den fjerne 0. Om nogen egentlig

Bebyggelse var der ikke at tale, og dette skjulte

Tilflugtssted gik tabt for de fromme Eneboere
ved Nordmtendenes Korarae (874), og nu minder
kun nogle Stedsnavne paa Sydestkysten om
•Papernec.
Landets Bebyggelse gaar for sig i Tiden fer

og efter 900, hovedsagelig fra Norge. Ikke saa

faa Nordmtend kom dog op til I. efter et kortere

eller laengere Ophold Vest for Havet, paa de
skotske 0er og i selve Skotland og Irland.

Nogle af disse sidste vare Kr.; der tales om
en Landnamsmand, der opferte en Kirke paa
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sin Gaard, men de Kr. vare saa faa i Tallet,

og den naermeste Omverden var hedensk, og
Efterkommerne byggede >Hof< og blotede, og
Islaenderne vare Hedninger i o. 120 Aar.

Kristendommens Forkyndelse tager sin Be-

gyndelse 981 ved Sachseren Fridrekur (S. 121),

og Kong Olav Tryggvason tager saa senere

Sagen i sin kraftige Haand, hvilket forer til

Kristendommens fuldstaendige Sejr ved Altings-

beslutningen 1000. Hovedmanden ved den Be-

givenhed var Gissurr hvfti Teitsson (S. 221).

Ordnede Kirkeforhold indtraeder ferst ved
Bispedommets Oprettelse i Skalholt 1056. Em-
bedet beklaedes af Gissurr Hvides Sen, Isleifur

(se d. Art.); og hans Son og Eftermand, Gissurr

Isleifsson (S. 222), Islands herligste Kirkefyrste,

fuldforer Faderens og Bedstefaderens Gerniag.

Nu oprettes det andet Bispedemme, H61ar 1106,

hvor J6n Ogmundsson (se d. Art.) straks kaster

en Glans over Nordlandets aandelige Centrum.
Gennem >Fredstiden< til o. 1200 viser Kristen-

dommens velsignede Frugter sig paa mange
Maader. Bisperne vaelges af og blandt Landets
ypperste Slaegter. Den islandske Kirke staar

fuldsttendig paa sin egen nationale Grund. jErke-

saedet i Hamburg—Bremen laa for langt borte

til at have nogen IndSydelse paa Island; det

samme gaelder ogsaa tildels om Lund. Moders-

maalet holdes hojt i JEre og bruges af Klerk-

ene, og Literaturen blomstrer.

Henimod Slutningen af det 12. Aarh. begynder
den specielt rom.-kat. hierarkiske, asketiske

Retning at gore sig gaeldende. jErkesaedets For-

flyttelse fra Lund til Islands umiddelbare N«r-
hed i Nidaros spores. Den aedle Bisp Thor-
lakur Thorhallsson paa Skalholt (d. 1193) meder
afgjort Modstand hos Landets Hovdinger, og

hans Kamp falder sammen med Sverres Sejr

i Norge. En mindre heldig Forkaemper faar

den hierarkiske Retning i Bispen paa H61ar,

Gudmundur Arason (d. 1237). Denne stivnak-

kede, hensynslose Asket kasmpede for >Guds
Lov< mod > Landets Love og stiftede Ufred
over det hele Land. Lovenes Hellighed var nu
gaaet tabt, til ubodelig Skade for Landet. Al-

muen helgenkronede den forfulgte og mishand-
lede Bisp for hans odsle Gavmildhed og Under-
gerninger; han blev Landets sidste National-

helgen ; for ham var de ntevnte Bisper, Jdn Og-
mundsson og Thorlakur Thorhallsson, helgen-

kaarede af Altinget.

>Sturlnngetiden< eller Borgerkrigen, der ferst

opflammedes ved de kirkelige Overgreb, og hvor
de islandske Stormaend snart ikke var andet
end Brikker for den kongelige Spiller i Bergen,

er en saedelig Forfaldstid. Landet er fuldt af

Kirker og Praester, Tallet det tredobbelte som
nu om Stunder, i det mindste hvad Praesterne

angaar, men de rives med, og paa Sidstningen

er det nsesten en Undtagelse — og i saa Tilfaelde

hos Anforere oplaerte ved Sverres Traditioner —
at Kirkefreden respekteres. Blandt Kirkens
Miend var der enkelte, der i Kongemagtens
Sejr saa en Nedhjselp. Den norske Konge fandt

i Bisperne sin naturlige Forbundsfaelle, selv

nden de Kunstgreb at faa norske Bisper ind
paa H61ar og Skalholt, hvilket lykkedes for

Kong Haakon 1238. Siden var der indtil Re-
formationen fremmede Bisper paa H61ar i den
laengste Tid og ikke saa faa paa Skalholt; de

fleste enten nbetydelige eller daarlige Sufojekter

og uden Sans for Landets aandelige Liv.
Kongemagten gor sig ikke stserkt gaeldende

i de forste 300 Aar, nu er det Blspevseldens Tid,

der afleser det gamle Slaegtregimente. Bispen.
Ami Thorlaksson (se d. Art.), en stor Jurist,

forer den islandske >Investiturstrid<, en heftig

Kamp, der spender over henved 30 Aar og
endte med en halv Sejr for Kirken I Erik
Praestehaders Tid 1297. Godt og vel Tredje-
delen af Kirkegodset forblev i Lacgmands Eje,

men Patronatsretten var gaaet tabt for de
gamle Kirkeejere, og Bispernes Overtilsyn med
Kirkernes Regnskaber var en stadig Kilde til

nye Overgreb og Berigelse.

Det 14. og 15. Aarh. ere et merkt Tidsrnm
i den islandske Historic Paa den religiose

Digtnings Omraade maa dog omtales >Lilj««

fra Midten af det 14. Aarh., digtet af Munken
Eysteinn Asgrimsson, et herligt Kvad om Gods
Skaber- og Frelsergerning, der ender med Jom-
fru Marias Pris. De historiske Dokumenter fra

den Tid angaar hovedsagelig Bispernes og Abbed-
ernes Tilegnelse af nye Jordejendomme; ret

ofte er det Bondens Betaling for at faa Sennen
oplsert til Praest. Klostrene vare i det hele 11

i Tallet, hvoraf de fleste holdt sig til Reforms
tionen, 2 for Nonner. Det aeldste, Thingare-
kloster paa Nordlandet (se Art. f>ingeyrar\
stiftet af Bispen Jdn 0gmnndsson, var tillige

det mest bekendte for Munkenes store Laerddom.
Vidokloster paa Sydlandet, ferst stiftet 1226,
samlede uhyre Jordejendomme og andre Kost-
barheder. Det laa i >Hevedsmandens< umid-
delbare Nserhed og blev ogsaa den forste Gen-
stand for de verdslige Ransmaends Overfald og
Vandalisme. De faa Hovdingslaegter, der dels
havde beholdt sine Faedres Gaarde og dels

havde beriget sig med Jordegods under Hungers-
nod og Farsoter, laa i stadig Kamp med de
gridske Bisper, og som oftest bukkede de under.
Misnejet naaede sit Hejdepunkt i de fente
Aartler i det 16. Aarh., hvorved Reformations
sikredes en Skare Tilbaengere.

Ved Midten af det 16. Aarh. er Katolicismens
Modstand brudt ved J6n Arasons Henrettetse
(I, 131). Kongemagten afleser nu Bispevadden.
de store Klostergodser, underlagte Kronen, gav
mange Interesser at varetage i Landet ; de vist-

nok alvorlig mente Lefter om Skolers Opret-
telse paa Klostrenes Ruiner blev til intet ved

Lensembedsmaendenes Havesyge (I, 731). No
var Tiden inde for de verdslige Herrer at be-

rige sig paa Kirkens Bekostning. Det blev en
daarligTid for denne; der klages over, at far

vilde velbyrdige Kvinder med sterre Glaede

vaere Friller hos de hojt ansete Praester, end
nu dele den lutherske Praests arme Kaar som
aegteviede H ustruer.

Reformationens aandelige Sejr og Befsestelse

tilkaempes ferst en Menneskealder senere ved

de to betydningsfulde Bisper, Gudbrandur Thor-
laksson paa H61ar (se d. Art.), og Oddur Einars-

son paa Skalholt (I, 732). Den forste er Landets
storste Bispeskikkelse siden Oldtiden. En Over-

saettelse af det Nye Testamente ved Oddur Gott-

skalksson fandtes, nn oversaetter G. Th. dea
hele Bibel og faar den trykt 1584. Begge

Bisper i Forening arbejder for at hjaelpe paa

Praestemanglen, som i den forste lutherske TH
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var meget folelig ; de forbedrer, saa godt de kan,
Praesternes daarlige Kaar, og Katedralskolerne,

hvor Prassterne uddannes. Den evangelisk-luth-

erskc Kirkesang faar nu ved deres Bestraebelser

og Udgivelsen af Psalmebeger Indgang i Menig-
beden og fortrasnger helt den kat. Kirkeskik.

En Msengde opbyggelige Skrifter udkommer fra

Trykkeriet paa Holar under G. Thorlakssons
energiske Ledelse. Samtidig falder en aandelig

Renasssance. De gamle Literaturskatte bliver

noget kendte. G. Th.'s Fronde og yngre Sam-
tidige, Provsten Aragrimur Jonsson, udbreder
Kendskab til Landet i den lasrde Verden.

Det 17. Aarh. har sine lyse og marke Sider.

Psalmedigtningen har mange Dyrkere. Pnesten
Hallgrimur Pjetursson (d. 1674), Islands tros-

varmeste Digter, synger sine udodelige Passions-

psalmer, lige fuldkomne fra Indholdets og
Formens Side, der fremfor alt andet har be-

varet Folkets Kristentro gennem skiftende Tider.

Den gejstlige Veltalenhed faar sin ypperste Re-
pnesentant i Skalholtsbispen, J6u Vidalin (d.

1720). Den merke Side er nasrmest den vold-

somme Overtro med Heksebaal.
Pietismen kommer til Island med Ludvig

Harboe (S. 346). Den frygtede General-Kirke-

Visitator drog bort efter 4 Aars Opbold, leret

og elsket af den islandske Gejstlighed. Frugt-

erne af hans Virksomhed viste sig i de mange
kirkelige Love imellem 1740 og 1750, angaa-

ende de lat. Skoler, som nu faar mere Ka-
rakteren af at vasre gejstlige Seminarier, Sen-
dagens Helligholdelse, Katekisationen, Konflr-

mationen, Hospitaler for de spedalske, Hus-
beseg, Hustugt, ^Egteskabssager m. m. Harboe
vil stedse beholde et godt Minde paa Island

for sin Virksomhed. Flertallet af de islandske

Bisper i det 18. Aarh. vare temmelig ubetyde-
lige; nye Foregangsmasnd, sasrlig paa okono-
miske Omraader, ger Krav paa starre Op-
masrksomhed. Al ^Ere vasrd er dog den lasrde

Kirkehistoriker, Bispen Finnur J6nsson (se d.

Art.) og Sennen Hannes Finnsson (S. 60), de
sidste Bisper der levede og dode paa det saga-
rige Sted, Skalbolt.

En tydelig Overgang til Rationalismen kan
ikke paapeges, og afgjort og eneraadende Ra-
tionalisme kan man ikke tale om. Den nye
Psalmebog fra 1801 basrer dog tydelig dens
Spor, og Islands betydeligste Mand i de ferste

Aartier af det 19. Aarh. og eneraadende over
Landets Trykkeri, Justitiarius Magnus Stephen-
sen, var en »Oplysningsmand< af det reueste
Vand. Ved Overgangen til det 19. Aarh. sker
den store Omvieltning, at de gamle Bispesasder
og Latinskolerne ved samme nedlasgges og flyttes

til Reykjavik og forenes der, hvilket sker nasr-

mest af okonomiske Grande. Det islandske
Bibelselskab stiftes 1816; det forte til en Re-
vision af de ssldre Bibeloversasttelser, et Ar-
bejde, der baade var hejst uensartet og ikke
videre fortjenstfuldt.

I Sommeren 1832 havde I. Besog af en dansk
Teolog, der har givet en interessant Beskrivelse
af de religiose Forhold i Landet (L. Chr. M filler

i 'Nordisk Kirketidende< 1833). Han klager over
Mangel paa Religiesitet og Trosvarme, et Sasr-
kende for Isltenderue fra gamle Tider. Han
mener, at Rationalismen, overfort fra Danmark
! Slutningen af det 18. Aarh., har Overtaget;

men den er slet ikke aggressiv, den gamle
Kirkeskik holdes 1 Agt og JEre, og der finder
ingen Angreb Sted paa Kirkens Laerdomme.
Den eneste bevidste Modstander af Rational-
ismen var den nidkssre Prasst, J6n Jonsson paa
Medrufell (se d. Art), der virkede som Prasst

paa Nordlandet i over 60 Aar (d. 1846) og ud-
gav en Maengde gudelige Smaaskrifter. Noget
lignende Klager fores der endnu over den isl.

Kirke, skent man nu har langt mere baade
af nedrivende Angreb 'og opbyggende Krasfter.

Af konfirmerede er der snarere under end over
Tredjedelen, der gaar til Alters. Forresten er
det temmelig forskelligt 1 de enkelte Dele af

Landet Oppe i Dalene har man Sogne, hvor
Prassten kan vasre temmelig sikker paa at se

i Kirken de fleste voksne Mennesker, Hjem-
mene kan undvaere. Andre Steder er der sergelig

faa Gudstjenester om Aaret, der kun tildels

kan undskyldes med de lange Afstande, Vejrlig

osv. Prassteskolen der stiftedes 1847 og har
siden uddannet den storste Del af Landets
Prsester, har fra Begyndelsen haft eu afgjort

kirkelig Retning. Her virkede i de ferste 20
Aar Dr. theol. Pjetur Pjetursson (se d. Art.),

senere Biskop (d. 1891), og i henved 30 Aar
Helgl Halfdanarson (S. 332), begge to meget
frugtbare Forfattere, den forste ncermest ved
opbyggelige Skrifter, den sidste ncermest som
lasrd Teolog og Psalmedigter. For dem, der ere

kendte med kirkelige Forhold i det ovrige Nor-
den, vil Savnet af levende Kristendom vaere ret

feleligt, hvilket staar i Forbindelse med, at der
ikke haves nogen udpragede kirkelige Retninger.

Grundtvig er ntermest kendt som Psalmedigter,

nogle af hanstPsalmer Andes i isl. Oversssttelse.

Mynsters Betragtninger var i lang Tid en yndet
Lsesning ved Husandagt, som tidligere var over-

alt en fast Skik hele Vinteren igennem, men
nu er mange Steder gaaet af Brag, sterlig i

Kobstasderne og Fiskerlejerne, der har taget

saa stserkt til i de sidste Aar.
Den evang. luth. Kirkes Stilling paa I. er den

samme som i Danmark. Det meste af Grund-
lovens Bestemmelser er optaget i den isl. Kon-
stitution fra 1874, ligesom I. har fselles sym-
bolske Beger med Danmark. Afgerelsen af de
kirkelige Sager herer dels direkte under Bi-

skoppen, dels under Stiftsovrigheden d : Biskop-
pen og Amtmanden over Syd- og Vester-Amtet.
I de fleste Sager har Landshevdingen over I.

den endelige Afgerelse i Samraad med dlsse

Myndigheder. Kun de vigtigste Sager kommer
til Ministerens Afgerelse i Kbhvn. Kongen bort-

giver de Prtestekald, hvis Indtsegt ssttes over
1800 Kr. Ifelge sidste reviderede Fortegnelse
over Prasstekaldenes Indteegter (fra 1900) ere

disse kun 18 i Tallet, hvorimod 36 Andes under
1000 Kr., og Gennemsnitslonnen naar ikke
1400 Kr., hvortil maa bemaerkes, at Maaden
hvorpaa der betales, hovedsagelig in natura, og
den usikre Betaling forringer Preesternes ringe

Lon i hej Grad. Ved en Lov af 1880 om Prasste-

kaldenes Omordning forbedredes Prtesternes

Kaar ikke saa licit, hovedsagelig ved Sammen-
smeltning af Prsestekaldene. Fra samme Tid
ere Pensionslove for Prsester og Prsesteenkcr.

For de mindre Kalds Vedkommende , betales

Pensionen af Landskassen, en pensioneret Prasst

faar 10 Kr. i Pension for hvert Tjenesteaar.
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For Tiden inddeles Landet i 20 Provstier og
142 Prtestekald, Kirkernes Antal er 279, eller

omtrent dobbelt saa mange. Godt og vel Halv-

delen af Pwesterne har 2 Kirker, kun 3 have 4

Kirker, og 36 have ingen Anneks. Ved Midten
af forrige Aarh. var der henved 200 Kirker

med Tag og Vsegge af Grsesterv, ved Slutningen

af Aarh. var der kun 15 tilbage; af Stenkirker

var der ikke flere end 12, Resten af Temmer.
De faerreste Kirker opvarmes, hvortil der dog
nu stadig stilles voksende Krav. Harmonier eller

smaa Orgeler bruges i mange af Kirkerne, vist-

nok over Halvdelen.

I Firserne var den kirkelige Lovgivning meget
frugtbar. Hovedmanden for denne var Provsten

Thorarinn Boovarsson (I, 431), der tillige var

Altingsmarid, og trods sin Konservatisme mente,

at Tidens Krav burde imodekommes, og haabede
derved at faa nyt Liv i den stivnede Folke-

kirke. Fra 1880 er saaledes Loven om Bestyr-

elsen af Menighedsanliggender og Oprettelsen

af Menighedsudvalg for Kirkesogne og for Her-
reder. De forstnscvnte skal i Forening med
Sogneprsesten forestaa Menighedsanliggenderne

og vajre Prsesten behjselpelig med at vedlige-

holde og fremrae god Orden og Stedelighed i

Menighederne, saint med Hensyn til Ungdom-
mens Undervisning og Opdragelse in. m. De
sidste har en vsegtig Stemme angaaende Kirk-

ernes Ejendomme og deres Administration, og
om Kirkers Oprettelse, Nedlaeggelse og Flyt-

ning, og i det hele om Forandringer af Sogne-
inddelingen og Prrestekaldene m. m. Fra 1882

er Loven om Lesning af Sognebaandet, der til-

stedes alle konfirmerede over 18 Aar, og er

anvendt enkelte Steder. Af storre Betydning
er Loven (1882) om Tilsyn med Kirker og Be-

styrelsen af deres Formue, hvorved der til-

stedes Menighedeu, under visse Betingelser, at

overtage Tilsynet med Kirken og Bestyrelsen

af dens Formue. For Tiden er den storste

Tredjedel af Kirkerne i privat Eje (Bonde-
kirker), den mindste Tredjedel overdragen til

Menighederne (Menighedskirker), og en Tredje-

del staar under Prasternes Ansvar og Tilsyn
(Lenskirker). Ved Lov af 1890 er der oprettet

et almindeligt Kirkefond under Stiftsevrighedens

Tilsyn, hvor Kirkernes Midler saa smaat skulde
indsxttes til Forrentning, og Kapitalen udlaanes,

sterlig til Opferelse af ubemidlede Kirker. Med
Tiden vil dette Fond sikkert hjtelpe godt til at

faa smukkere og bedre udstyrede Kirker, det
udger nu o. 50,000 Kr. tilherende omtrent 60
Kirker. For private Ejere (Bondekirker) er det

en frivlllig Sag, om de vil anbringe Kirkens
Formue paa denne Maade.

Fra Aaret 1886 er Loven angaaende Person er,

der staa udenfor Folkekirken. Anledningen til

den Lov var nsermest Stiftelsen af en Frimenig-
hed paa 0sterlandet. Her laa dog ingen kon-
fessionelle Afvigelser bag ved. Farst indeholder
Loven Bestemmelser om borgerligt iEgteskab,

hvor en eller begge Parter staar udenfor Folke-
kirken. Bernene maa ikke opdrages til anden
Trosbekendelse end den, til hvilken en af For-
jeldrene horer; er der ikke truffet Bestemmelser
derom, opdrages de i Folkekirkens Trosbe-
kendelse. Den anden Del af Loven handler
om kongelig Stadfaestelse af Prtester, der ikke
herer til Folkekirken, og om Gyldigheden af

deres Embedshandlinger. Stadfiestelsen er Be-

tingelsen for Gyldighed af Embedshandlingeme
og fritager ogsaa Medlemmerne af det adtraadte
Samfund for alle Afgifter til Prtester og Kirker
undtagen Tienden af Jordejendomme.
Loven om Menighedernes Medvirkning ved

Bestettelsen af Prtestekald er ogsaa fra samme
Aar (1886). Grunden til dens Fremkomst var

den ikke ubefojede Klage over uskikkede Pnester,

bl. a. Drikfteldigheden hos nogle af Pitesterne,

som I. ofte har maattet here for. Takket
vaere den sterke Afholdsbevsegelse i de sidste

15 Aar, hvor til et stort Antal af Pitesterne

har sluttet sig, maa dette Onde nu betragtes som
et nogenlunde fuldsttendig tilbagelagt Stadium.
Man mente ved en saadan Lov at kunne for-

hindre uvterdige Pnesters Ans&ttelse. Naar
der har meldt sig flere end 3 Ansogcre om et

Prtestekald, udtager Landshovdingen efter Sam-
raad med Biskoppen 3, af hvilke Menighedens
stemmeberettigede vtelger den ene, og dersom
i det mindste Halvdelen af disse raoder til

Valget, og en af Ansegerne faar mindst Halv-

delen af de afgivne Stemmer, faar ban Kalds-

brev. Af 3 Ansogere kan 1 udskydes af Myndig-
hederne. Er der kun en Ansoger, indbentes
Menighedens Erklaering, om den foretrsskker.

at Kaldet bortgives til Ansogeren, eller betjeoes

indtil videre af Naboprtesterne, eller ved fore-

lobig Konstitution. Denne sidste Rettighed var

egcntlig Kernen i Lovforslaget. Der hersker
delte Meninger om, hvor vidt Prastevalgloven
har vteret heldig. Forslag i den Retning at

la?gge hele Ansvaret over paa Menighederne.
saaledes at disse havde at vtelge blandt alle

Ansegerne, har ikke haft Fremgang. Der er 2
Frimenigheder paa 0sterlandet, men begge for

Tiden uden nogen autoriseret Prssst eller For-
stander, og en storre Menighed i Reykjavik,
hvis Preest er Larus Halldorsson, der ka»mper
for Kirkens Adskillelse fra Staten og udgiver
et kirkeligt Maanedsblad med det Program
>Frikirkjan<. Disse udtraadte Menigheder be-

kender alle Folkekirkens Tro.
Af Dissenters har I. stad ig haft yderst faa. Mis-

sionserer fra andre Trossamfund har kun virket

sporadisk og uden synlige Folger. De Seste

Proselyter gjorde Mormonerne for mange Aar
siden; deres Udsendinge har i de sidste Aar
ikke faaet noget videre udrettet. Et storre Legat
haves til kat. Mission paa I. (Fseroerne og Gran-
land indbefattet?). For dets Midler var en fransk

Abbed i mange Aar bosat i Reykjavik ; der an-

skaffedes en storre Ejendom, Landakot ved
Reykjavik, samt byggedes et Kapel, men naar
man undtager lidt Polemik med de isl. Teologer,

var denne Mission helt uvirksom. Efter et

leengere Ophold er nu i de sidste Aar 2 kat.

Prtester bosatte i Reykjavik, en Kirke er op-

fort, hvor der stadig pnedikes, og man kan
tale om en lille kat. Menighed i Byen. Denne
Propaganda drives sterlig ved Afholdelsen af

en Borneskole. Nogle St Josephs-Sestre ere

ogsaa komne til Reykjavik og 0sterlandet som
Sygeplejersker. En adventistisk Mission er ogsaa
dreven med Ivrighed i de sidste Aar, men
med ringe Folger. Frelsens Hter, der har fast

Kvarter i Reykjavik og virker hist og her
Landet rundt, har derimod faaet nogle Ttt-

hsngere.
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De fleste af Landets Prwster uddanncs ved
Pastoralseminariet, det er forholdsvis meget faa,

der absolvcrer teol. Embedseksamen ved Kbhvns
Universitet Fra Prcesteskolen er der til Slut-

ningen af Aaret 1901 udgaaet 247 Kandidater,

hvoraf 222 ere prosteviede, 2 af disse prceste-

viede ovre i Amerika (se ArtJ6n Bjarnason 1, 332).

I Aarene 1886—1893 er Kandidaternes Antal 77,

inden den Tid var der ret felelig Prsestemaugel ; i

de sidste 8 Aar (1894—1901) kun 17 Kandidater,
hvad der atter snart vil give en betsenkelig

Pnestemangel. Hertil kan ligge flere Grunde, bl.

a., Overproduktionen de foregaaende 8 Aar, og at

der samtidig er oprettet i Landet en stor Mamgde
Lsegeembeder, og de regnes for betydelig bed re

i okoDomisk Henseende. Muligvis kan det ogsaa
vsere medvirkende, at ved et nyt Regulativ for

Prtesteskolen (1895) er Studietiden sat til 3 Aar
i Stedet for 2 tidligere. Faste Lserere ved Skolen
er en Lector theologian som Forstander og 2
Docenter, den ene rned filosoflsk Propcedevtik
som Hovedfag, der foredrages for Studenterne
det ferste Aar. Preven i denne skal bestaas
med mindst godt —-. Desuden er der Time-
herere i Kirkeret og Messesang. Undervisningen
indrettes saaledes, at den kan absolveres i 3
Aar. Afgangseksamen holdes i sidste Halvdel
af Juni. Hele det nye Testamente gennemgaas
i Grundsproget, den ene Halvdel i omhyggelig
Forklaring. I det gamle Testamentes Eksegese
gives Indledning, saint en kortfattet Fremstil-
ling af det g. T.'s Teologi, og enkelte Afsnit

gennemgaas i den isl. Overssettelse ; der gives

ikke Undervisning i Hebraisk. Det n. T.'s

Eksegese, Dogmatik, Moral og Kirkehistorie ere
Hovedfagene og regnes dobbelt til Eksamen.
I praktisk Teol. omfatter Undervisningen Horai-
letik, Liturgik, Poimenik og Kateketik, selv-

folgelig kun i korte Trsek. Der gives praktiske
0velser i at udarbejde en Prediken og holde
den, og i at katekisere Bern, hvorfor ogsaa
gives Karakterer ved Afgangspreven. Med Kirke-
retten bliver der saaledes 9 Eksamensfag og
13 Specialkarakterer.

I. har fra gamle Tider faaet megen Ros for

sin gode Folkeundervisning, muligvis noget
ufortjent. Grnndlaget var tidligere udelukkende
Hjemmeundervisning under Prestens Tilsyn.
Nu er heri sket en stor Forandring. Hjemme-
undervisningen fra Foneldrenes Side er gaaet
meget tilbage, samtidig med og som Folge af,

at det offentlige har taget sig af Undervisningen.
Der klages over, at nerved er der sket en absolut
Tilbagegang, hvilket dog er ubefejet, der laeres

t. E. langt mere Skrivning og Regning end tid-

ligere. Det er en anden Sag. at man kan tale

om en relativ Tilbagegang, da I. ikke har kunnet
holde Skridt med det evrige Norden. De vigtigste

BestemmelseromBerneundervisningen fra nyere
Tid er Loven fra 1880, der befaler, at foruden
den Forpligtelse, som med Hensyn til Berne-
undervisningen paahviler Prsesterne, skulle de
fere Tilsyn med, at alle Bern, som regnes skik-
kede dertil, skulle lasre at skrive og regne.

Provsterne skulle saa nejagtig fere Tilsyn med,
at dette ikke bliver forsemt. Meder Prssten
Skedesleshed eller Modvilje, har han Tvangs-
midler til at raade Bod paa det. Denne Lov
har sikkert virket ikke saa lidt, og som en ned-
vendig Felge af den er der opstaaet Berne-

skoler, o. 30 i Tallet i Fiskerlejerne og Han-
delsstederne foruden Skolerne i Landets 4 sterre

Kebstseder, og desuden de saakaldte Lserere i

Landsbygden, eller Omgaugslcerere, hvis Tal nu
er sterre end Prsesternes, deriblandt ikke saa

faa Kvinder. Til begge disse Institutioner ydes
der et stadig voksende Tilskud af Landskassen,
men hovedsagelig baeres Omkostningen af For-

seldrene og Kommunerne. Den hejeste Under-
stettelse fra Landskassen til en Omgangslaerer
maa ikke overstige 80 Kr. Af Bern i Under-
visningsalderen maa omtrent Tredjedelen eller

lidt mere nejes med Omgangslserere, x
/« Del

nyder godt af Skolerne, og Resten er endnu
henvist til Hjemmeundervisningen. Leererud-

dannelsen er for det store Flertal sterdeles

mangelfuld, som en naturlig Felge af deres usle

Lenningskaar, da Billighedshensynet er det

raadende. Uden for Kobsttederne kan man ikke
tale om nogen Skolekommission. I Forbindelse
med den ene af Landets Realskoler gives der
sserlig Undervisning for vordende Lserere. For-

standeren forSkolen,J6nThorarinsson, harsserlig

gjort sig fortjent af Folkeundervisningen paa I.

baade som Altingsmand og som Udgiver af et

peedagogisk Tidsskrift Foruden nogle Fagskoler

er der 3 Kvindeskoler paa I. ; Hejskolebevsegelsen

har desvserre ikke naaet derop.

En stor og velsignelsesrig Begivenhed for den
isl. Kirke var den nye Psalmebog fra 1886.

Et Udvalg paa 7 Medlemmer havde arbejdet

paa den i en Rtekke Aar. Formanden var
Lector theol. Helgi Halfdanarson (S. 332); han
og Prsesten Valdemar Briem (I, 388) har ydet
det sterste Bidrag, over Halvdelen. De andre
Medlemmer vare I.'s betydeligste Digtere i sidste

Halvdel af Aarh., Prsesten Matthias Jochums-
son og Overlterer Steingrimur Thorsteinsson

og 3 Praester, Bjern Halldorsson, Pall Jonsson
og Stefan Thorarensen, alle Psalmedigtere med
sterre og mindre Bidrag. Der savnedes i den
nye Bog ikke saa faa Kernepsalraer, sammen-
voksede med Folkets Kristenliv, de nye Psalmer
vare i alt for stort Flertal (se Art. V. Briem),

men Bogens store Fortrin, baade fra Indholdets

og ikke mindre i formel Henseende anerkendtes
dog af alle, og den fortraengte ret snart de seldre

Psalmebeger. Godt og vel Tredjedelen ere Over-

stettelser, hovedsagelig tyske og danske Psalmer.

Alterbogen med Ritual (Handb6k prestu) har
vseret under Revision siden 1892. Revisionen

udferes af et Udvalg, valgt af Synoden, med
Biskop Hallgrimur Sveinsson som Formand.
Den nye >Prsestehaandbog< kan snart ventes

med nye Perikoper, der hovedsagelig slutte sig

til danske Tekstrsekker. Et langt sterre Ar-

bejde er i Gang fra 1897, en fuldstandig ny
Bibelovers.; den isl. Tekst, sserlig G. T., lider

af store Unejagtigheder, og Sproget er mange
Steder mindre godt. Det isl. Bibelselskab har
nedsat 2 Kommissioner for at udfore Ar-

bejdet, begge arbejder under Biskop Hallgrimur
Sveinssons Ledelse. Der overssettes direkte fra

den hebraiske Grundtekst ved cand. theol. Har-

aldur Nielsson. Det britiske og udenlandske
Bibelselskab har traadt hjaelpende til, og for

Fremtiden gives der et Tilskud af Altinget, da
det isl. Selskabs Midler vilde vtere utilstrsekke-

lige. For det nye N. T.'s Vedkommende kan
Arbejdet ventes feerdigt om 3—4 Aar.
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Af kirkelige Tidsskrifter har I. haft 3, ferst

• Kirkjutidindin* 1878—79(1, 432), siden >Kirkju-
bladitc 1891—97, udgivet ved LektorTh. Bjar-

narson, og nu sidst » Verdi Lj6s< fra 1896, ud-
givet ved Docent J6n Helgason o. fl. Blandt
Islcenderue i Amerika (I, 332) udgives der for

Tiden 3 kirkelige Aarsskrifter.

Kristelig Forening for unge M.cncl har naaet

op til I., og bar Presten ved Spedalskhospitalet

i LaDgamies (ved Reykjavik), FriSrik Fri&riks-

son, ofret sig til den Gerning; for Tiden ar-

bejder han paa at skaffe Midler til Veje til en
egen Bygning for Foreningen. Der Andes, saerlig

i Reykjavik, ikke saa faa velgerende Foreninger,

men Gerningen udeves ikke som kirkelig Me-
nighedsgerning. Der Andes ingen Foreninger
for indre eller ydre Mission, nogle Forseg ere

gjorte for at faa den sidste i Gang, men uden
Held. Th. B.

Isleifnr Gissnrsson, Islands forste Biskop,

en Sen af Gissurr Teitsson (S. 221), er fodt

1006, studerede nede i Tyskland og forenede

siden Presteembedet med Godemyndigheden
boende paa Skalholt i det sydlige Island. I. G.

var niermest fattig og vilde befteste sin Anseelse

ved et rigt Giftermaal, og Anekdoten om hans
Frieri belyser de isl. Sagamtends Opfattelse af

bin og Sennen (Gissurr Isleifsson, se S. 222).

Pigen, hun hed Dalla, var en Hovdingedatter
paa Nordlandet, og Faderen stillede den Be-
tingelse, at I. G. skulde tage sin Bolig paa Nord-
landet, men denne vilde ikke give Slip paa
sin arvede Magt og Fsdregaard og drog bort.

Dalla lagde Msrke til den bortdragende, spurgte
om Grestens Navn og iErinde og bad Faderen
hente ham tilbage: >for hun var saa erekeer,

at hun vilde have Landets bedste Mand til

Husbond og avle med ham en Son, der blev
den fornemste af alle Mend, fedte paa Island*.

Kristendommen var endnu ubefsstet i Landet,

omstrejfende fremmede, der kaldte sig Biskop-
per, forrettede Vielserne, Folket var en Hjord
uden Hyrde. Paa hele Folkets indsUendige Bon
— det maa vsere sket paa Altinget — rejser

I. G. Syd paa til Kejser og Pave og bispevies

i Bremen 1056, og iErkebiskop Adalbert (I, 22)

>tildelte ham overordentlige jEresbevisniuger

og laerte ham, hvorledes han til Gavns kunde
undervise de til Kristus omvendte Folk* (Adam
af Bremen). Et yderst vanskeligt og brydsomt
Pionerarbejde laa for ham, ingen Indtsgter,

ingen kirkelig Autoritet, grov Ussedelighed og
hedensk Vikingeskik. Ved iErkebispens Hjselp

blev han fri for de omstrejfende Psevdo-Biskop-
per, der >gjorde en Forretning af Guds Ord*.
Bispesedet Skalholt blev en Skole for Landets
Prsester og lcerde M;tnd, blandt andre for Nord-
landets forste Biskop, Jon 0gmundsson, der
stadig mindedes sin elskede Lterer naar han
horte en eller anden blive rost for sin Godhed

:

»Ja, min Fosterfader, han var den bedste af
alle Mend*. Der tales mere om I. G.s Bekym-
ringer end om hans Bedrifter, men ved sin inder-

lige kr. Fromhed og Kserlighed har han vundet
Hjerterne og banet Vejen for Sennens store

Gerning i den isl. Kirke. I. G. dede 5. Juli

1080. Th. B.
Ismael (J ismael). 1. Abrahams Sen med Ha-

gar. Om Hagar, Saras Slavinde, som blev Abra-
hams Medhustru, om hendes Flugt, og om Aa-

benbarelsen ved Beer-lahai-roi, hvorefter Hagar
vendte tilbage til Sara og dernsst fedte I., for-

tunes 1 Mos. 16. I Kap. 17 heres atter om I.,

om hvem Gud gav Abraham Forjsttelser ; dog
skulde ikke I., men Isak, som Sara skulde fade,

vsere Abrahams Arving (V. 18 f.). Herefter blev
ogsaa I., som da var 13 Aar, ligesom Abraham
og hans hele Hus indviet med Omskaerelsens
Tegn. Imidlertid fedtes Isak (21,

1

1.\ Denuest
felger i Kap. 21, 8—21 I.s Uddrivelse, efter

Fortaellingens Sammenhteng o. 3 Aar efter det

i Kap. 17 fortalte. Paa dea Dag, Isak blev af-

vant, vaktes Saras moderlige Skinsyge overfor

I., i hvem hendes Skarpsyn saa en Rival til

Arven efter Abraham. Der staar i V. 9, at

Sara saa 1. >le«. Det ligger vel nsermest at op-

fatte dette Ord (mesaheq) i ond Betydning:
gere sig lystig, spotte (Hes. 23, 32); dette var

den gsengse Opfattelse i de jed. Skoler, hvorom
Paulus's Benyttelse i Gal. 4, 29 minder. Andre
felge LXXs Tekst, at >Sara saa I. »lege« (vane
lystig) med hendes Sen*. I saa Fald maa det

viere i Bernenes Ligeberettigelse, hun ser Spiren

til fremtidig Uret for Isak. Sara kravede no
af Hensyn til Fremtiden, at Abraham skulde
uddrive Trslkvinden og hendes Sen, og Abra-
ham adled, tilskyndet af Gud, der bekneftede
sin Forjrettelse om I.s Lykke. Abraham gav

altsaa I. til Hagar, som derefter vandrede om
i Beersebas Steppe, indtil Vandforraadet slap

op, hvorpaa hun trtet kastede Drengen under
en Busk og ventede paa Deden. Men Gud herte

Drengens Rest, talte til Hagar og aabnede hendes
0jne for en Brend lige ved. Saaledes reddede

Gud I., som derefter voksede op i Orkenen S.

for Kana'an og Ak en Hustru fra sin Moders
Land, iEgypten.

Hvis Kap. 21, 8—21 og Kap. 17 vare af

samme Fortaeller, maatte I. ved sin Uddrivelse

vaere 16—17 Aar gl. Men i 21, 8—21 er han
ojensynlig tienkt langt yngre: nan bliver hur-

tigere traet ; hans Moder maa en Tid have baaret

ham (kastede ham under en Busk); og i V. 20,

at han >voksede op*. Denne Forskel kan der-

imod forstaas, naar de 2 Kapitler ere af for-

sk el lige Kilder. Af samme Fortseller som i Kap.

17 (P) meddeles i 25, 9 og 17 ganske kort, at

I. deltog i sin Faders Begravelse, og om hans
egen Alder ved hans Ded. Forjettelsernes Op-
fyldelse giver 25, 12—16 (P) Oplysning om:
12 Orkenstammer regne ham for deres Stam-
fader.

Denne sidste Genealogi er naturligvis mere
etnologisk end personalhistorisk. Ligesaa det

i 28, 9 og 36, 3 nevnte iEgteskab mellem Ij

Datter og Esav. Derimod maa I.s egen Per-

sonlighed vurderes i Lighed med de andre
Patriarkers, og det rimeligste er at betragte

ham som en individuel Skikkelse, hvis Liv og
Karakter af Fortellerne til Dels males med de

Farver (16, 12), der kendtes fra de Stammer,
der regnedes for hans Efterkommere. Til B«-
tydningen af Navnet I. (>Gud herer*) allnderes

paa forskellig Maade i 16, 11. 17, 20. 21, 17.

— 2. En Efterkommer af Saul gennem Merib-
ba'al (1 Kren. 8, 38. 9, 44). — 3. En Jndaser.

Fader til en af Kong Josafats everste Mend,
Sebadja (2 Kren. 19, 11). — 4. En af Heveds-
nuendene, der hjalp Jojada med at styrte Dron-
ning Ataya (2 Kren. 23, 1). — 5. En af Pnect-
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«rue, der havde taget frcmmede Hustruer (Esra

10, 22). — 6. I., Gedatfas Morder (Jer. 40. 41

;

2 Kong. 25, 23—25). Blandt Kommandanteme,
der efter Jerusalems Odelaeggelse af Kaldseerne

(586 f. Kr.) samlede sig i Mispa om Gedalja,

Ahikams Sen, der af Nebukadnesar var sat til

Hersker over den tiloversblevne Rest af Folket,

var ogsaa I., en Mand af den davidiske Konge-
sliegt. Ham forstod Ammoniternes Konge, Ba'alis,

•at bruge som sit Redskab til at hindre Jedernes
Opkomst under Gedaljas forstandige Ledelsc.

I. selv felte sig vel tilsidesat ved Gedaljas Op-
hejelse og vilde formodentlig i den kaldaeer-

lydige Politik kun se Mangel paa Patriotisme.

Uagtet Gedalja var advaret af sine Msend mod
I.s Mordplaner, modtog han dog tlllidsfuld dcnne
ved sit Bord, hvor I. raed nogle faa Ledsagere

havde indfundet sig, og blev her myrdet i den

7. Maaned af Aaret tilligemed sine Omgivelser,

kun 2 Maaneder efter Jerusalems 0deltcggelse.

Inden I. med alle Fangerne, hvoriblandt Kon-
gcns Dotre, forlod Byen, som han havde ladet

afspserre, fik han Lejlighed til en ny Sksendsels-

daad ved at lokke en forbidragende, fredelig

Pilegrimsskare ind i Mispa og de> lade de fleste

dnebe. Paa Tilbagevejen til Ammon blev han
imidlertid allerede indhentet ved Gibcon af

Gedaljas Folk, der nu havde faaet Nys om
Sagen. Han maatte efterlade alt, men undslap
selv med 8 Mand til Ammoniterne. Som Folge

af Gedaljas Mord flygtede mange Jeder til JEgyp-

ten. Om Kaldseernes Htevn giver maaske Jer.

52. 30 en Oplysning. L. G.

Ismaeliter nsvnes i 1 Mos. 37, 25 f. (hvor

37, 28. 36 taler om Midianiter); Dom. 8, 24,

hvor Midianiterne, >ikke efter Race, men efter

Levevis<, karakteriseres som Ismaeliter; end-

videre Ps. 83, 6; 1 Kron. 2, 17. 27, 30. Af de
ovennsevnte 12 Stammer kan fremhaeves Neba-
jot (Nababeer) og Jetur (Ituraeer), ogsaa Tema
og Kcdar. L. G.

Israels Historic begyndcr med Folkets Til-

blivelse ved Udvandringen fra jEgypten og slutter

med Adspredelsen ved Jerusalems Indtagelse i

Aaret 70 efter Kr. Den indledes med Beret-

ningen om Stammefsedrenes Liv og falder i 3

Hovedafsnit: Grundlseggelsen under Mose med
hvad derpaa folger, Indfojelsen af Kongedammet
og Udviklingen under dette, Livet under Lov-

kyndighedens Forerskab. Den gengives her i

store Track; de fremtrxedende Enkeltheder be-

handles i sasrskilte Artikler. Kilderne til Frem-
stillingen af denne Historie forefindes i den gl.

Pagts Skrifter, saerligt i de fortsellende, til hvilke i

denneSammenhaeng ogsaa de 5 Mosebeger regnes,

da den alle Enkelthederne i dem forbindende
Grundtraad er Fortaelling. Alle de historiske

Beger ere paa £n Undtagelse naer (Neh.) uden
Angivelse af, hvem der bar skrevet dem, og til

bvilken Tid de ere blevne til, i Modsaetning til,

hvad der forefindes for de profetiske Skrifters

Vedkommende. Man nodes derved til ud fra

det, som de indeholde, at sege den omtrentlige

Tid for deres Affattelse; Forfatterskabet er det
ad den Vej ikke muligt at komme paa Spor
efter. Ojensynligt er det nu, at den Del af dem,
der behandler den vigtige Kongetid, er bleven
til i den Skikkelse, som den nu foreligger i,

en rum Tid efter de Begivenheder, som der
fortaelles om. Dette gaelder bestcmt nok for

Kirke-Leksikon for Norton. II.

Kong, og Kron. Den Usikkerhed angaaende
Paalidelighedcn i Indhold og Synspunkter, som
derved naturligt vilde fremkomme, afhjaelpes

ved, at Forfatterne i talrige Henvisninger paa-
beraabe sig seldre, med Begivenhederne sam-
tidige, Skrifter, af hvilke Laeserne baade kunde
faa mere at vide om det, der berettes, og tillige

kunde forvisse sig om dets Rigtighed.

Disse seldre Skrifter benoevnes dels som Judas
og Israels Kongers Dagbeger, hvortil maa fojes

Salomos Historie (1 Kong. 11, 41), dels som
navngivne profetiske Beger fra Samuels og
Nathans i Davids Tid til >Seernes (Hozajs)
Kronikec (2 Kron. 33, 19) under Manasse. At
de ferst naevnte staa i Forbindelse med den
af David indrettede kongelige Maskir-Stilling, er
sandsynligt; i saa Fald maa de efter Fortael-

lingernes Beskaffenhed vaere en profetisk Be-
handling af det, der var optegnet af denne
Stilling; Indehavere under de enkclte Konger.
Af de sidst naevnte have i det mindste nogle
vaeret indfejede i denne Behandling (2 Kron.
32, 32); om dette gaelder for alle, og om de
tillige have vaeret saerskilt i Omleb, er ikke til

at afgore. Efter Angivelserne maa Kong, og
Kron. anses for at vaere Udtog af og Fremstil-

linger efter disse seldre Skrifter.

Paa lignende Vis er Forholdet med Esra og
Neh. For de seldre Begers Vedkommende er
Sagen noget vanskeligere. da der ikke i dem
Andes nogenlunde sikre Tilholdspunkter for Be-
stemmelsen af deres Tilbllvelsestld, og ikke
Henvisninger til teldre Skrifter. Ud over Naevn-
elsen af Bogen om Herrens Krige, de retfaer-

diges Bog og Bemaerkninger om, at det og det

blev nedskrevet (2 Mos. 17, 14; 4 Mos. 32, 2;
5 Mos. 31, 19; Jos. 18, 9), Andes intet af denne
Art. Den nyere Forskning har ad literaer Vej

her villet paavise seldre Beretninger, som vare
blevne indarbejdede og sammenarbejdede i de
os foreliggende Skrifter, og Forholdet vilde da
i nogen Maade vaere ligt det, der oven for blev
anfort. Rigtigheden heraf forudsat og ligeledes

forudsat, at disse Kildeskrifter forst ere blevne
nedskrevne i den seldre Kongetid, altsaa lang

Tid efter, at det i dem fortalte var sket, vilde

der dog herved for en besindig Forstaaelse

intet vaesentligt sendres i den hidtidige Opfattelse

af Hovedpunkterne i Israels Historie.

Ievrigt er Fremstillingsmaaden i de ferste

Beger den samme som i de sidste: overalt

faar man Indtryk af, at det er Udtog, der fore-

ligge. sammenstillede paa en egen mosaikagtig
Maade til et Hele. Har der i Kongetiden og
fer denne foreligget en annalistisk, en verdslig

Historieskrivning i Israel, kom der ogsaa til

at foreligge en profetisk Historieskrivning, den
eneste, i hvilken vi nu besidde Israels Historie:

har der vaeret et verdsligt Synspunkt, under
hvilket Begivenhederne fortaltes, kende vi kan
det profetiske, der fra ferste Begyndelse af bar
sit Tilhold i dette Folks Natur. Jedefolkets

Historie maa nu skrives som Historien om
Guds Folk og ikke som Historien om et Ver-
densfolk ved Siden af alle de andre Folkeslag.

De profetiske Kilder naa kun til Slutningen

af Persertiden. Hvad der kommer efter denne
maa seges hos Josefos i hans Arkteologi og bans
jediske Krigs Historie, desuden i 1. og 2. Mak.
og Evangelierne, der indeholde den rogtc Fort-

36

Digitized byGoogle



562 Israels Historie.

ssettelse af den profetiske Historieskrlvning.

Endelig skal bemaerkes, at Israels Historie paa
mange Punkter belyses af de asgyptiske, assy-

riske og babyloniske Monumenter (se herom:
V. Schmidt, Assyriens og iEgyptens gamle Hi-
storie I—II, Kbhvn 1872—77; E. Schrader, Die
Keilinschriften und d. a. T., Berlin 1902 s

; A.

H. Sayce, The Higher Criticism and the Ver-
dict of the Monuments, London 1895 s

).
—

Indled ningen. Det er Guds Folks Historie
under den gamle Pagt, der fortaellcs i de os

foreliggende Kilder. Den egentlige Begyndelse
er de med hinanden sammenherendc Begiven-
heder: Udfrielsen fra ..Egypten og Pagtslut-

ningen ved Sinai, gennem hvilke Tolvstamme-
folket blev til Guds Folk. Men forud for disse

Hovedpunkter er der meddelt en Rrekke Bc-
retninger om Folkets Stammefsedre, der fortsclle

om og kaste Lys over, af hvilken Rod Folket
er rundet, hvilken dets Egenart derfor er, hvor-
ledes Stammerne voksede frem, saa at den ene
blev til mange, og i hvilket Slsegtskab de stod

til en Del dem senere naerboentle Folk.

Eftcr hvad disse Beretninger meddele, horte
det Hyrdefolk, der drog ud af iEgypten, ikke
til iEgypterfolket. Det var et til Nillandet Ind-
vandret Folk og var kommet dertil fra Kanaan.
Men heller ikke her havde det fra farst af
boet: oprindeligt var det indvandret til Vest-
jordanlandet fra Aram mellem Floderne (5 Mos.
26, 5; Hos. 12, 13). For Folkets Bevidsthed
stod det i alle folgende Slaegtlcd fast, at her
havde Stammefaderen opholdt sig sammen med
hele sin Slcegt; herfra drog han mod Vest, her-
fra fik senere hans Son Isak sin Hustru, her-
hen drog Isaks Sen Jakob og opholdt sig i

mange Aar, indtil ogsaa han vandrede til Ka-
naan. Og endnu lsngere tilbage naar Folkets
Erindring: heller ikke her var det oprindelige
Hjemsted; dette fandtes i Babylonien, hvorfra
hele den Stamme, som Abraham tilhorte, var
udvandret mod Nord. Beretningen i 1 Mos. 14
paaviser den tidlige Forbindelse, der var mellem
Babylonien og Kanaan, og den Overlevering, der
Ievede inden for Abrahamsslsegten angaaende
Verdens og Menneskenes Tilblivelse og forste

Udvikling, er i sine Hoved track den samme,
som bar levet i den sydlige Del af Landet
mellem Floderne. Har Sltegten oprindelig boet
i Ur, bliver det sidstnaevnte fuldt forklarligt.

Fra Aram dragcr Abraham til Kanaan og
lever her som hans Son og Sonneson efter ham
paa Hyrdevis, uden at eje mere af Landet end
Begravelsespladsen ved Hebron. At han og
senere Jakob rejser ud med en ret talrig Flok
i Folge, fremgaar af Beretningerne; men de
samme Beretninger individualisere og anskue-
liggore ved deres Maade at fortaellc paa Patriark-
skikkelserne saa staerkt, at det ikke bliver
muligt at opfatte dem anderledes, end som hi-

storiske Personer. Det er imidlertid ikke Lev-
nedsskildringer, der gives af dem, men Frem-
stilling af, hvorledes deres Livsvcj former sig,

og deres Personlighed dannes under det mere
Forhold, som >Gud almsegtigec er traadt i til

dem. Guds Udvaelgelse af Abraham og hans
Aabenbarelse for denne er Grundlaget for Ud-
vandringen og for den deraf folgende Udvik-
ling; hvad der ellers kan have vaeret med-
bestemmende, berores ikke. Det er det profe-

tiske Synspunkt, der her fra Begyndelsen af

er gjort gseldende; dette er bestemmende for

det, der fortaelles, men er ikke dette paatvunget

:

det profetiske ligger i Abrahams Liv som i

hans Eftcrkommeres (1 Mos. 20, 7); derfor var
han tilgaengelig for Guds Tale og havde For-
staaelsen af Guds Forelser med ham.
Med Abrahams Indvandring i Kanaan sker

Begyndelsen, men forst med Jakob vokaer
Slaegten til. Moabiter og Ammoniter har ud
fra den begyndt at blive til, Ismaeliter og Edo-
miter ; nu bliver den selv talrigere. Den kom-
mer til at baere sin tredje Stammefaders Navn.
Israeliter eller Israels Born, det Navn, med
hvilket den kaldte sig selv, medens fremmede
kaldte dem Hebraeer og i senere Tider Judxecr.

Med Tilvaeksten bliverOpholdet i Kanaan vanske-
ligere; dog er det, der tvinger dem til at for-

lade Landet og soge ned til iEgypten, en ved-
varende Hungersnod. Under denne drager Jakob
med hele sin Slaegt ind i det nye Land, hvor
de tolv Stammer skulde vokse til og blive til

et Folk.

Allerede Abraham havde sogt til iEgypten
med sine Hjorder; efter aegyptiske Kilder havde
kanaanaeiske Stammer gjort det samme og det

med en saadan Styrke og i et saadant Antal.

at de havde sat sig fast i Landets nordlige Del,

fordrevet den indfodte Herskerslaegt og selv

grundlagt et Herredomme, der holdt sig gennem
flere Slaegtled. Paavirkede af det Lands Kultur.

som de vare traengte ind i og for en stor Del
aegyptiserede, blcve de dog af Landets egnc
betragtede som fremmede og tilsidst efter

haarde Kampe fordrevne (E. Meyer, Gesch. dcs
alt. iEgyptens, 1887).

Kimeligvis under disse fremmedes, Hyksos-
folkets, Herredomme er Israeliternes Indvan-
dring sket. At den er foregaaet, og at alle

Stammerne have haft Del deri, er en fast Over-
levering inden for Folket selv. Til Boplads 8k
de anvist et Landskab, der kaldes Gosen, og
her levedc de, som det synes, i Ro og under
stoerk Tilvsekst gennem flere Slaegtlcd, indtil

>der opstod en ny Konge<, der fik 0je paa
deres Talrighed og den Fare, der hcri kunde
ligge for Riget; han sogte gennem forskellige

Midler at standse deres Viekst, blandt andet
ved det haarde Arbejde under Opforelsen af

Byerne Raamses og Pithom. Den gamle Beret-

ning herom og dermed ogsaa om Opholdet i

Gosen og om det Punkt, fra hvilket Udvan-
dringen begyndte, har ved Udgravningerne af
Pithoms Ruiner faaet en egen, eftertrykkelig

Bekraeftelse.

1 . Under den Nod, som nerved gaar over Folket.
er det, at de Begivenheder ske, der blive grund-
laeggende for dets Fremtid. Ved Udforelsen faar

det det Midtpunkt, der gor det til Guds Folk.

Der kan i Beretningen herom spores, at de
Ting, der ske, og som fere iEgypterkongen til

at lade Folket rejse, samt solve Hovcdpunktet
Overgangen over Havct, ogsaa have en natnrlig

Side, fra hvilken de kunne ses; der kegges ikke

i nogen Maade Skjul herpaa. Men Sindet er

saa staerkt optagct af det, der ligger bagved or
bruger alt det ydre og sanselige til Udfrielsc

af Folket, at 0jet faestes paa dette; deter den
>udstrakte Arm«, der ses, forst af Mose, den
til Folkets Frelse fodte og opdragne Profet. o&
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saa, medens Underet sker, af det hele Folk.

Det var Guds Antagelse af sit Folk, sin »ferste-

fadte Son«, hans Kaldelse af ham fra iEgypten
•ved en Profetc (2 Mos. 4, 22; Hos. 11, 1; 12,

14; 13, 4). Med uudslettelige Track blev dette

skrevet ind i Folkets Hjerter og gav sig raang-

foldigt Udtryk i Sange som Moses-Psalmen (2

Mos. 15) og 1 profetiske Vidnesbyrd om bam,
der >klovede de stterke Vande«. Et Midtpunkt,
der havde givet sig tilkende som Frelser i Naden,
var givet Folket, »Gud Herren, der forte det
ud af iEgyptens Land<, et Midtpnnkt, der vilde

lofte hejere og binde staerkere sammen, end
Stammesl&gtskabet kunde.
TO denne Udfrielse fra Trtellelandet er paa

det nojeste knyttet Pagtslutningen ved Sinai,

der viser tilbage til den (»Jeg er Herren, din
God, der forte dig nd af iEgyptens Landc) og
stiller den i dens rette Belysning. Lige saa af-

gjort, som det var for de folgende Tider, at

Havets Vande havde aabnet sig for Folket, lige

saa afgjort stod det fast, at Vejen til det for-

jKttede Land gik over Sinai, og at det var her,

at Gnd Herren slnttede Pagt med det. Der er
ikke Ira seldre Tider Spor af nogen Forbindelse
mellem Israel og Sinai, derimod nok mellem
."Egypten og denne arabiske Halve; herben
vendte Mose sig under sin Landflygtighed, og
herben forte han Folket. Pagten med dette er

ikke forst de senere Tiders Opfattelse af For-
holdet mellem Gnd og Folket; den er meget
mere Forudsaetningen for det, der senere sker;

den borer Sinai-Opholdet til og bestaar deri, at

Ftedrenes Gud under det af ham over for Mose
angivne saerligc Pagtsnavn tager Folket til sit

>Ejendomsfolk<, men samtidig stiller sine Krav
til det, som de i kort Begreb ere sammenfattede
i de ti Bnd, og som gaa ud paa, athan alene,

usynlig til Stede hos dera, vil seres og dyrkes
og tilbedes, at efter hans Vilje skal hvert Hjem
opbygges, at efter hans VUje skal hver leve

med sin Naeste. Paa Grundlag af Forholdet til

ham skal Folkelivet organiseres og vokse frem,
saa at det kan fremtraede som Guds Folks Liv.

Paa denne Maade vil begge Sider af Pagtsfor-

holdet komme til at svare til hinanden. At
denne inderste Kaerne i Lovgivningen er mosaisk,
kan ikke med god Grand bestrides: Pagtens
Ark, der borer til fra forst af, og Lovens Tavler
knnne ikke skilles fra hinanden.
Hvad der iovrigt bar knyttet sig til denne

Kaerne, kan ikke her berores; kun skal der
fremhaeves, at, da der paa Grundlag af Guds-
forholdet skal blive et nyt og enigt Folk ud
af de tolv Stammer, maa der vaere givet Paa-
bud baade angaaende Gudsdyrkelse og Folkets
borgerlige Forbold indbyrdcs og over for frem-
mede. Det var et helligt og retfaerdigt Folk,

som den hellige og retfaerdige Gud vilde skabe,

et levedygtigt Folk, som kunde blive i Stand
til at modtage det forjaettede Land.
Mod dette drager det fra Sinai og naar op

til dets sydlige Grsnse. Overleveringen siger,

at det kom ind i Kanaan fra 0st og forst hen-
ved 40 Aar efter, at det havde forladt Sinai.

Det er det hele Folk, dette siges om; ingen
af Stammerne bar betraadt Laudet Syd fra.

Grnnden siges at vaere den, at den Skegt, der
gik ud af jEgypten, ikke havde Betingelserne
for at modtage Landet. Da den er udded, gaar

Folket paa fredelig Vis fra 0rkenen forbi Edom,
Moab og Ammon, indtager 0stjordanlandet og
lejrer sig derpaa i >Moabs flakke 0rk<, lige

over for Jeriko, rede til at gaa over Jordan.
Her dor den Mand, der hidtil har fort det, og
denned slutter Begyndelsesdagene i Gudsfolkets
Historie. De ere alle praegede af ham, der for

de folgende Slaegter var den storste, den, der
stod mellem Gud og Folket, og som Gud talte

med >Ansigt til Ansigt<.

Den Skegt, der nu staar rede til at drage
ind i Kanaan, er af en anden Art end den,
der drog ud af yEgypten; denne havde ikke
kunnet glemme Kodgryderne, og hvad den ellers

havde hert i Trtellelandet. Den ny Skegt var
fedt og opdraget i 0rken og havde fra Be-
gyndelsen af laert Guds underralde Ferelser at

kende; en haardfor og stark Slaegt, der var
vsennet til at folge den Vej, som Gud viste, og
den Forer, som han sendte. Det er denne SUegts
korte og indholdsrige Historie, der fortselles i

Josvabogen; da den er udded, maerkes der
straks en anden Aandsretning, der breder sig

i Folket (Dom. 2, 7—10).
Ikke i spredte Skarer, ad fredelig Vej be-

traedes det forjaettede Land. Med Magt bryder
det samlede Folk sig Vej under den af Gud
udpegede Forer og med den ene Helligdom i

sin Midte, Pagtens Ark med Lovens Tavler.

Der er slet intet i Overleveringen, der kunde
tyde paa, at disse ikke fra forst af have vaeret

Arkens Indhold, ligesom der intet er, der kunde
tyde paa, at Josva kun var Forer for enkelte
af Stammerne eller var senere indfojet i den
oprindelige Fortaelling. Ved den ejendommelige
Overgang over Jordan, under hvilken den ny
Slaegt oplevede, hvad den gamle havde oplevet

ved det rode Hav, blev Folket bestyrket i sin

Tillid til den levende Gud, og med dette som
Udgangspunkt folger nu Slag i Slag de afgorende
Sejre over Kanaaniterne : lndtagelsen af Jeriko,

af Betel og Aj, Overenskomsten med Gibeoni-
terne og deres Faeller, den deraf folgende Kamp
med Sydlandets samlede Konger og endelig

Sejren over Nordlandets Stridskraefter. Det Ind-

tryk, som man igennem Beretningen herom
faar af Tilstanden blandt Landets lndbyggere,

er paa en afgorende Maade blevet bekraeftet

ved Tell-Amarna-Brevene, selv om disse maatte
benfores til en tidligere Tid. Efter at Hoved-
modstanden i Kanaan er brudt, faar hver af

Stammerne sin Del af Landet, ikke som det

kunde falde sig, men efter en bestemt Plan.

Denned er denne ene Slaegts Storvaerk af-

sluttet. De spredte Bemserkninger, der findes

i Dom. 1, staa ikke i Modstrid med Begivenhed-
ernes Gang, som Josvas Bog fremstiller dem. De
fortselle saerligt om det, der ikke blev indtaget,

og danne saaledes Indledningen til de naermest
paafolgende Slaegtleds Historie : Grunden til, at

denne blev, som den blev, laa i, at Kanaanit-
erne delvis beholdt nogen Magt i Landet og
herved kom til at eve en Indvirkning paa Israels

Folk, der drog ned ad i Stedet for op ad. En
Tilbagegang paa alle Punkter aabenbarer sig

lidt efter lidt. Den har ikke sin Grund i, at

Folket nu maatte laere at bo i Byer og at dyrke
Jorden ; dette vilde ikke fore ned ad ; men deri,

at det hos Kanaaniterne modte en Kultnr, som
blev til Fristelse for det, en Gudsdyrkelse, der

36*
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ikke stillede de store Krav til Inderligheden

og Renheden, som Gud Herren kraevede, Normer
for Livsferelsen, der laa langt under de af

Israels Gud stillede (Pietschmann, Gesch. der
PhSnizier, 1889).

Det blev et andet Folk end det, der var tegnet

i Loven, som fremstod under de naevnte Paa-
virkninger, et Folk, der vilde forene Gud og
Baal, Guds Dyrkelse og Baals-Dyrkelse, og alt

hvad deraf fulgte. Dette vil dog ikke sige, at

alle bleve dragne med ind i denne Bevaegelse:

i Silo stod Pagtens Ark, betjent efter Guds
Vi\je, og ofte traeder Modsaetningen mod Fra-

faldet skarpt og Mart frem i Dommertiden,
ogsaa i den Opfattelse af Begivenhederne i

Folkets Liv, som gor sig gaeldende i Dom.,
selv under Forudstetning af den Forstaaelse,

som nyere Forskere have af denne, den Opfat-

telse, at Folkets aandelige Nedgang ferer den
timelige med sig, at Gud bruger de omboende
Stammer, blandt hvilke Filisterne, et rimelig-

vis kort Tid for Israel til Kanaan indvandret

Folk, nu begynder at traede frem, til at tugte

sit Folk, for at bringe det til Besindelse.

Gennem Tugtelse og Frelsc tager Gud sig af

sit Folk. Hvor dybt det er sunkct, ses af den
sig atter og atter gentagende Nod ; det ses ogsaa

paa flere af de Redskaber, som Gud maa be-

nytte til Frelsen; de gamle Beretninger om
disse Dommere, der som Helte frelste Folket

og senere domte det, meddele det ene Track

efter det andet, der vidner om, hvor langt nede
Tilstanden er. Men intet hjcelper varigt, for

der mod Slutningen af Dommertiden begynder
en Opgang ved den sidste af Dommerne, der
tillige var Profet, Samuel, eu Opgang, der
stadig gik fremad, indtil den i Kong David
naaede sit Hojdepunkt.
Ved en Profet ferte Israels Gud Folket ud

af iEgypten, og ved en Profet begyndte han at

lofte det op og samle dets Kraft. Profcten var
fra forste Faerd af hjemme i Israel og kau ikke
vaere fremstaaet under kanaanaeisk Paavirkning.

Om der end i Rama forefalder adskilligt, der
kan have en vis Lighed med, hvad der kendes
fra Baalsprofeterne og Pnesterne, er det dog en
anden Aand, der her er den herskende, den
levende Guds Aand, der bruger de Redskaber,
som foreflndes, og som ogsaa forefandt en Sa-

muel, som han forefandt en Mose. Guds Ord
var paa denne Tid dyrt i Landet, og der bred
ingen Syner frem (1 Sam. 3, 1); med disse Ord
karakteriseres den aandelige Tilstand i Dommer-
tiden. Med Samuels Fremtraeden forandres dette.

Som Mose bar det hele Folk i sit Hjerte og
traadtc med hele sin Persons Magt frem for

Gud i Forbon for det, gjorde ogsaa Samuel
(Jer. IS, 1); ved sit Ord samlede hau det til

Lydighed mod Gud, den Lydighed, der fra

Folkets Side var det forste fornodue, og som
overgik alle Ofre (1 Sam. 15, 22, 23), og ner-
ved fik han sat en forelobig Graense for Fi-

listernes Overmagt: ved sin personligc Ind-
flydelse kuude han dommc det hele Folk fra

Dan til Beersaba. Det saeregne ved Guds Styrelse

af sit Folk traadtc atter her klart frem, som
det var traadt frem i Mose-Tiden; dog foltes

det, selv under denne Opgang, at et nyt Led
var blevet nodvendigt, hvis Folket ret skulde
udfolde sit Liv; dette blev nu ogsaa fojet ind.

2. Det var et Omsving i Folkets Liv, som
denne Virksomhed indledede, og den vigtigste

Frugt heraf, naest efter den aandelige Opgang.
var Kongedommets Oprettelse. Et Forsog i denne
Retning var gjort i Dommertiden, men knn
for at tjene aergerrige Planer; nu kom det til

rette Tid, affodt af den Gerning, som Gud havde
gjort. Efter Fremstillingen (1 Sam. 8) kom
Tanken ferst op hos Folket og bliver af Samuel
modt med Uvilje : Kongedemraet er at anse for

en Forkastelse af den Maade, som Gud hid til

har styret sit Folk paa. Alligevel giver han
efter for Folkets Begaering, men venter saa til

den af Gud bestemte Mand viser sig; da dette
skcr, salver han ham til Konge over Israel

med det Formaal, at han skal fri Folket ad af
Filisternoden og fra alle dets Fjender (1 Sam. 91
De to Beretninger om Folkets Begaering og
Salvingen af Saul afspejlc tydeligt nok de
Bctaenkeligheder, der maatte rejse sig hos Pro-
fcten ved Indforelsen af Kongedommet i Guds
Folks Historie, som ogsaa deres Overvindelse:
men de staa dog ikke i uforligelig Modsigclse
med hinanden. Selve Sagen var betaenkelig

nok; det laa i Kongestillingen, at denne belt

kunde sendre den Retning, der liidtil var
styret i. Vilde Kongen samle hele den Magt
der blev lagt i bans Haand, med det Formaal
at tjene sig selv og blive en Konge i Lighed
med de omboende Folkeslags Konger. da var
Faren der; vilde han derimod bruge sin Stil-

ling i Lydighed mod Gud, da kunde det nye
blive af dyb og rig Betydning i Guds Stvrelse
af sit Folk.

Dette viser sig straks i de to forste Kongers
Liv. Benjaminiten Saul stillede sig fra den
Dag af, da han forste Gang medte Samuel og
blev salvet af ham, ind under denncs Paavirk-
ning. Den Aand, der fra Fortiden af havde
fyldt de bedste blandt Folket, Guds Aand, fyidte

ogsaa ham og gav ham Magt til at udfore sin

Kongegerning, saa at han fik samlet Folkets
Tillid om sig. Men Slutningen lignede ikke
Begyndelsen; i Laengden lykkedes det ikke
for ham at indordne sig inden for de Gnenser.
der med det hidtil givne vare dragne for Kongen
i Israel : det enc Overgreb fulgte paa det andet
(1 Sam. 13, 8f.; 15, 10 f.); Selvraadigheden fik

Magt i ham, og i Stedet for Guds Aand. der
for havde fyldt ham, traadte en mork Tung-
sinds-Aand, der tog ham i Besiddelse. I Fi-

listerkrigen faldt han for sin egen Haand.
Helt anderlcdes gik det med Judaeeren David,

der af Samuel blev salvet til Konge i Sauls
Sted. Hvorledes end Vanskelighederne, der via?

sig i Fortaellingerne om bans Liv, paa rcttc

Maade skulle loses, bliver Billedet, som de give
af ham, sig selv ligt; det er Billedet af Guds
Tjener, Guds Son (2 Sam. 7; Ps. 2), Kongen
efter Guds Hjerte. Kun paa 61 Punkt blive
de Graenser, der ikke maa overskrides, gennem-
brudte, da Kongen hen imod Slutningen af sit

Liv Iader Folket taelle (2 Sam. 24). Tildragelsen
staar rimeligvis i Forbindelsc med Tanken om
en fast Haerordning, et Skridt, der let vilde

lede til, at stille Israels Konge paa Linie med
andre Folks Konger. David bliver selv opmaerk-
som paa Forsj-ndelsen mod sin Stilling, og Over-
grebet bliver paa falelig Maade vist tilbage.

Ellers viser han sig overalt i sin Kongegcr-
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ning som den, der forstaar, hvad Guds Tanke
med en Konge i Israel er, og som den, hvis
Hjertes Begaering det er, at virkeliggere denne
Tanke, og den bliver virkeliggjort af ham paa
en saadan Maade, at han for de folgende Slaegter

staar som Forbilledet for den rette Maade at
vaere Konge paa.

Ferst af alt er han Guds Tjcner. I den dybe
Inderlighed, der er ham egen, lever han, og
gar han sin Gerning i fuld Tillid og Lydighed
mod den, der udvalgte ham og satte ham til

Konge over sit Folk. Han vaelger ikke selv sin

Vej, men venter, til Gud har vist ham, hvor
han skal gaa, venter, til Forholdet til Saul loser

sig nden hans Indgriben, og venter efter Sauls

Ded, til Udviklingen selv ferer ham til Herre-
demmet over det hele Folk. Guds Tjener vil

han viere i sit Liv, og som Tjener er det hans
Ghede at fore Guds Ark, der liar staaet hjemles,

medens Filisterne vare Landets Overherrer,

op til den af ham indtagne og valgte Hoved-
stad, Jerusalem, og indrette en Plads for den
og Tjenesten ved den. At han ogsaa er den,

der ved denne Tjeneste har dannet Begyndelsen
til Israels Psalmesang, taler Overleveringen
klart nok om.

Dernaest tjente han sit Folk ved at fore dets

Krige og bringe dets Ret til Sejr. Selv helte-

modig samlede han om sig en Skare af ovede,
uforfaerdede Folk, der elskede ham. Med dem
og med Folk fra de forskellige Stammer over-

vandt han ikke alene Filisterne saa fuldstaendigt,

at al Kamp fra deres Side blev opgivet, men
ogsaa alle Folkeslag omkring Landets Granger,
saa at Riget bredte sig fra Middelhavet til

Eufrat.

Paa denne Maade var Kongestillingen blevet

indlevet i Guds Folks Liv, og dette Folk var
berved blevet det ledende Folk i en stor Ora-
kreds. Dette skyldtes vel den fra Samuels Tid
fortsatte Opgang, men navnlig dog den, i hvem
Opgangen saerligt havde samlet sig, Kong David.

Var der end i hans Liv store Lidenskaber og
dybe Fald, under hvis Felger han i sit Hus
maatte gennemgaa Lidelser, der paa eftertrykke-

lig Maade viste tilbage til hans Fald, blev han
nerved, fordi han var >oprigtig af Hjertet<,

baaret endnu staerkere frem mod det Maal,
som han fra Ungdommen havde sat sig, at

vaere Guds Tjener. Men om Folkets Liv skulde
vedblive at gaa opad, beroede forst og isser paa,

om Davidssonnerne, der kom efter ham, vilde

vaere Konge, som han havde vaeret det.

Ved Guds Udvaslgelse skulde Tronen gaa i

Arv i Davids Hus (2 Sam. 7), og forelobig saa

det ud til, at Fortsaettelsen skulde blive Be-

gyndelsen lig. Salomo, der overtog Regeringen
efter sin Fader, bevarede Herredommet omtrent
i den Udstrakning, som det havde faaet under
David ; dog dannede der sig i Edom og Dama-
skos nye Begyndelser, af hvilke saerligt den
sidst naevnte skulde faa en ikke ringe Betyd-
ning over for den nordlige Del af Israel. I det
hele og store blev Salomos Tid en Fredstid i

Modsaetning til de talrige Kampe under David,

og Freden blev forst og fremmest benyttet til

at fuldfore det, som var planlagt under David,
at bygge Israels Guds Tempel. Efter syv Aars
Arbejde stod det fuldfort, rede til at modtage
Pagtens Ark og til at indvies. Baade under

det store Arbejde og ved Indvielsen blev det
lagt for Dagen, at Kongen betragtede sig som
Guds Tjener, saaledes som ogsaa hans Fader
havde gjort; og store Betingelser for at praege

denne Tjenerstilling paa en ny Maade havde
han faaet: ikke Faderens dybe Inderlighed og
Fromhed, men en klar og skarp Forstand, en
Visdom, der aabenbarede sig i hans Domme
og i de korte, ordsprogsagtige Leveregler for det
praktiske Liv, for hvilke han blev bekendt og
beromt laugt uden for sit Lands Granser.
Men ved Siden heraf var der Bevsegelser af

en belt anden Art, der gjorde sig gaeldende i

Kongens Sind, Bevaegelser, der vilde fere til,

at gore alt, ogsaa Israels Gud. til Tjener for

Kongen. Forst og klarest trader dette frem i

den ny Inddeling af Landet i tolv Kredse, af

hvilke hver 1 sin Maaned skulde forsyne Kon-
gens Hus og Bord med, hvad der tiltnengtes

;

dernaest viser det sig i den store Hofholdning,
de mange Hustruer og Medhustruer, der forte

Udovelsen af fremmede Gudsdyrkelser i Jeru-

salem med sig, de mange pragtfulde Bygge-
foretagender, de mange Befasstninger. Hverkeu
Kongens Handel med Heste eller hans Skibs-

fart kunde her straekke til for at skaffe Mid-
lerne til Veje; de fremmede, der boede i Landet,

ja hans eget Folk maatte bsere Byrderne. Ved
alt dette var Guds Folk ved at blive gjort til

Tjener for Kongen.
Det er denne anden Side, der under Salomo

tager Magten fra Stillingen som Guds Tjener
og forer til Rigets Deling. I Stedet for den
levendc Gud som Midtpunkt for Kongen og
Folket er Kongen ved at gore sig til Midtpunkt
for Gud og Folket. At Folkets Misfornojelse

med den Stilling, det saaledes kommcr til at

indtage, vaagner og bliver staerk, er kun natur-

ligt; den gamle Stammeforskel mellem de syd-

lige og de nordlige, der var til Stede i Davids
Tid og synes at kunne spores tilbage til Dommer-
tiden, faar herved ny Naering. Dog vilde intet

vsere sket, hvis ikke Israels Gud havde grebet

ind. Det har straks vist sig, at Davids Sen
ikke formaaede, at vsere samtidig Storkonge

og Guds Tjener; skal Kongestillingen bevares,

hvad den efter Forjsttelsen til David og efter

Guds Plan skal, maa den fores ind under andre
og mindre Forhold. Det er dette, der sker

under Salomos Sen, Rehabeam: Davids Hus
faar kun et lille Raaderum, inden for hvilket

det skal laere at herske, som David herskede.

Til Davids Hus er Frcmtiden knyttet; her ligger

derfor Tyngdepunktet i den nu paafelgende

Udvikling og ikke i det langt sterre og staerkere

Israels Rige; Gudsfolkets Historic er vaesentligt

knyttet til Juda Rige, til Templet og Davids
Hus.

At Nordriget ikke i denne Historie faar en
tilsvarende Betydning som Sydrigct, ligger saerlig

i den Stilling, som dets Stifter, Jeroboam, ind-

tog til Israels Gud, og som under alle de folgende

Konger vedblev at vaere gaeldende. En Tjener

som David vilde han ikke vsere ; han vilde som
Konge vaere det egentlige Midtpunkt i sit Folks
Liv og bruge alt til at stette og befaeste denne
Stilling. Derfor fremdrog han den Sammen-
smeltning af israelitisk og kanaanaeisk i Guds-
dyrkelsen, som begyndte at vise sig i Dommer-
tiden, og ophojede den til sit Folks Gudsdyrkelse

:
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Israels Gud i Skikkelse af en Guldkalv skulde
dyrkes i Betel og Dan. Hertil blev i Omri-
Husets Dage fajet Dyrkelsen af den tyrlske

Baal ; men Kalvedyrkclsen vedblev og blev atter

under Jehu-Huset den ene lovlige. Alt dette

skete imidlertid ikke uden kraftig Indsigelse

fra Gads Profeters Side, en Indsigelse, der naaede
sit Hajdepunkt ved Mtend som Elias og Elisa.

Men trods den Aandens Kraft og Hojhed, som
de virkede med, blev intet sendret. Folkets

Nedgang indad til foregik uopholdeligt (Hos.

og Am.), Modstandskraften mod det hedenske
Vsesen i Sind og Liv svsekkedes, og, da Riget
gik til Grunde, var der intet tilbage, der kunde
bevare Folket fra at gaa op i de hedenske
Folkeslag, som de kom til at bo iblandt: de
ti Stammer forsvandt fra da af.

Udad til bavde Riget stserkt skiftende Kaar,
hvortil for en Del bidrog de sig oftere gen-
tagende Opror, der forte nye Herskcre til Magten.
Det bavde staaet paa Randen af Undergang i

Kampene med det under Salomo paa ny op-
rettede Rige i Damaskos og fik ikke Ro fra

denne Side, far Assyrermagten greb ind og
hsemmede dets haardnakkede Fjende ; det blev

haardt tramgt og beravet store Strsekninger

0st for Jordan fra Moabiterkongen Meschas
Side. Til andre Tider, som under Jeroboam II

af Jehu-Slaegten, strakte dets Herredomme sig

saa vidt, at det naaede fra Hamath til det dede
Hav. Men snart gik det atter nedad : den sidste

Rest, den afOmri-Huset valgte og byggede Hoved-
stad, Samaria, faldt i Assyreren Sargons Haand,
og hermed gaar Nordriget ud af Historien (722
f. Kr.). Resten af Folket, der blev tilbage i

Landet, smeltede sammen med de indflyttede

Hedninger, og saaledes opstod det Blandings-
folk, der fra senere Tider blev kendt under
Navnet Samaritaner (Hommel, Gesch. Babylo-
niens u. Assyriens, 1885; Walsh, The Moabite
Stone, 2. ed. 1873).

I Sydriget udviklede Forholdcne sig noget
anderledes. Heller ikke her var Saramenblan-
dingen af israelitisk og hedensk ukendt; Sa-
lomo havde givet denne Form for Gudsdyrkelse
og Liv stajrk Nnering, og den bavde vundet
Indgang i vide Kredse. Da Akabs og Jesabels

Datter, Athalja, blev Judaeerkongen Jorams Hu-
stru og efter hans Dod endog regerende Dron-
ning, fik Baalsdyrkelseu stcerk Fremgang; Akas
indsatte paa Tempelpladsen et Alter for Assyrer-
kongens Gud, og under Manasse dyrkedes Molok
ved Menneskeofringer i Hinuoms Dal. Det var
Davidssenner, der stod i Spidsen for dette,

Davidssanner, der vilde vaere Herskere og ikke
Tjenere for den levende Gud. At store Skarer
af Folket fulgte i Kongernes Spor, og at Falgcn
var en stserk Nedgang i det aandelige Liv, i

Samfundslivet, en fortsat Udvortesgorelse af

Forholdet til Gud, vidne Profeternes Skrifter

klart om.
Men der var andre Davidssanner, der af al

deres Magt vilde tjene som David og gore deres
Gerning efter Israels Guds Vijje, saadanne som
Hiskia og Josia og foruden dem andre, mindre
fremtrtedende. De to naevnte satte deres Kraft
ind paa at rense alt det hedenske Vsesen ud
og fremskaffe en >ren og ubesmittet Gudsdyrk-
else'. Saerlig under Josia gennemfartes en
saadan, efter at >Lovbogen< var fundet i

Templet. Hvad enten denne Lovbog var 5 Mos..
som de nyere Forskere antage. eller de 5 Mose-
beger, som Forf. af Kran. gaar ud fra, saa var
Kongen og hans Omgivelser ikke i Tvivl om.
at de i den forefandt Guds Krav til sit Folk
gennem Mose. Disse Krav bleve gennemfarte,
men fik kun kort Tid Magt til at standse Ned-
gangen.

Til saadanne Davidssanner, der gav Tjener-
stillingen ny Glans og dsemmede op mod Ned-
gangen, sluttede sig Prajsteskabet i Jerusalem,
der oftere greb ind paa selvsUendig Vis, og navn -

lig Profeterne. Tidlig og sent vidnede de nsesten
uafbrudt efter hinanden folgendc, udvalgte Guds
Maend imod Kongernes og Folkets Frafald og
Forsyndelser mod >Israels Hellige<. De viste

tilbage til hans Kserlighed til Folket, da det
var ungt, da han kaldte det fra iEgypten, til

hans Velgerninger, til hans Pagt og Love; og
de viste fremad til den Tid, da Israel forst

gennem mange Prevelser var blevet renset, en
Rest af det hele Folk. Paa Grund af Vantroen
og Ubodfaerdigheden maatte Fremtiden forme sig

saaledes; den store Verdensmagt, som voksede
frem i 0st, maatte blive Svebeu, med hvilken
Gud tugtede sit Folk. Herom talte og heroin
skrev Profeterne. Frugten af deres som af dc
fromme Kongers Virksomhed blev, at da det
gik Juda, som det var gaaet Israel, forsvandt
det ikke blandt Hedningerne, som Israel for-

svandt: der var en levedygtig og modstanda-
kraftig Rest, som kunde bevares midt iblandt
Verdensfolkene.

Men udvortes gik det Juda, som det var gaaet
Israel. Med vekslende Held kaempede Davids-
sannerne mod de omboeude Folk; ofte varc
de ved at bukke under, ofte bleve de frelste

paa underfuld Vis, som da Jerusalem paa His-
kias Tid blev reddet fra Assyrerkongen San-
keribs Overmagt. Stillet som Juda var mellera
de to store Verdensmagter, Assyrien og senere
Babylonien paa den ene Side, Mgypten paa
den anden, fortes Kongerne til at agte Profet-

ernes Henvisning til Gud Herrens Besksrmelse
ringe, og til at stole paa Menneskeklogskab for at
finde Udveje: Akas gav sig Assyrerkongen i

Void og kaldte sig hans San ; andre segte Mgyp-
tens Venskab. Under dette gik Riget Skridt for

Skridt sin Undergang i Made; Babylonerkongen
Nebukadnesar indtog Jerusalem, nedrev dens
Mure, edelagde Templet og bortferte Folket
(598 f. Kr.).

Dermcd gaar Israel ud af Historien som selv-

stsendigt Folk; fra da af skal det leve sit Liv
under de Kaar, som Verdensherredemmet byder
det At Juda nu ikke som de ti Stammer og
som de evrige smaa Folkeslag 1 Vestasicn for-

svinder i Folkemasserne, ligger 1, at det havde
lsert af sin Historie, og at denne Laerdotn var
blevet personlig Ejendom i Folket. Det havde
lasrt, at det trods alt, hvad der var sket, var
Guds, den almsegtiges, udvalgte Folk, som han
paa Grund af sin Kserlighed og sin Pagt med
Abraham ikke slap ; det havde lsert, at al dets

Ulykke stammede fra dets Ulydighed mod den
hellige Guds Bud og Befalinger; og det havde
lsert, at ved Lydighed imod ham og ved Iagt-

tagelse af hans Ord kunde det frelses. Og med
LandQygtigheden gaar Kongedammet ud af Hi-

storien, men ogsaa det bar afsat sin Lsrdom
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i Folkets Liv, en Lardom om, hvorledes Israels

Konge ikke skulde vecre, og en Leerdom om,
hvorledes han skulde vsere. Efter Profeternes

Forkyndelse stod det fast, at lige saa lidt som
Folkets Historie var forbi med Rigets Under-
gang, var Kongedemmets Historie forbi ; tvaert-

iraod forestod der for begge den vidunderligste

Fremtid: Davidssannen skulde, naar den al-

maegtige Guds Tid kom, herske fra Hav til Hav,

fra Floden til Jordens Ender over det udvalgte

Folk og gennem dem over alle Verdensfolkene.

Med denne Undervisning gaar Israel ind under
den tredje Skikkelse, som Gudsfolkets Liv skulde
faa.

3. Det var den Laerdom, der fulgte Folket

i Landflygtigheden til Babylonien og bevarede
det ; det var den, der farst og fremmest maatte
fere det til at samle sin Opmoerksomhed og
Kraft om Gennemferelsen af Guds Befalinger

under alle Livets forskellige Forhold. Med Land-
flygtigheden var ogsaa Profetiens Blomstringstid

forbi, og som den ved Aanden givne frie pro-

fetiske Virksomhed svandt, maatte et andet,

der kunde imadekomme det Krav, som nu stil-

ledes til Folket, vinde frem i forreste Rsekkc.

Det er Lovstudiet, der bliver Karaktermoerket

for de landflygtige Jeder og den dermed falgende

Genuemferelse af Lovens Gyldighed for Livet.

Ikke at dette for har manglet i Folkets Liv:

det har vseret til Stede fra Bcgyndelsen af;

men nu faar det en alt andet tilbagetraengende

Magt. Jo stterkere Haabet om den kommende
Herlighed var, desto mere vandt dette i Ind-

flydelse, ikke blot i Landflygtigheden, men ogsaa

i Jedeland efter Hjemkomsten, hvor Lovens
Bud trods mange Vanskeligheder blev bragt til

fold Gyldighed.

Den Mand, der blev Midtpunkt i hele denne
lievregelse, var >den skriftkloge< Esra, den
cgentlige Begrunder af Skriftklogskaben i Israel.

Hvilken Indflydelse han har haft paa de fern

Mosebeger, som de nu foreligge, om de i denne
Skikkelse farst stamme fra hans Haand, saa-

ledes som de nyere opfatte Sagen, eller han
paa dette Punkt har haft en auden og mindre
Betydning, faar her staa hen ; den Lovbog, som
han forte med sig hjem og flk oplsest, flk holdt
Levsalsfest efter og flk bragt til Gyldighed som
Guds Lov for Folkets Liv, var den hele Mose-
Lov, den, som fra da af samler Folkets Kserne

om sig og prseger dets Liv lige til Udgangcn,
ja ud over denne. Den blev i Guds Farelse af

sit Folk Forberedelsen til den nye Tid.

De sparsomme Efterretninger, der fra denne
Tid gives om Israels ydre Tilstand, tyde paa, at

det under Babylonerherredemmet havde taale-

lige Kaar. Da Perseren Kyros var blevet Ver-
denshersker og efter sin Maade at behandle
overvundne Folkeslag paa, giver Jaderne Lov
til at vende tilbage til deres Land og genop-
bygge Guds Hus (538 f. Kr.), er det nemlig
ikke nogen forholdsvis stor Skare, der drager

af Sted. Mange bleve boende i Babylonien og
kom saaledes til at danne Begyndelsen til den
i Jedernes senere Historie saa betydningsfulde

>astlige Adspredelsec For de bjemvendte under
Serubabel af Davids Hus og Prtesten Josua vare
Kaarene ikke lyse; farst efter godt 20 Aars
Forlab blev Templet fuldbygget, naermest paa
Grand af Profeterne Haggajs og Sakarjas Virk-

somhed ; men Jerusalem var forsvarslas, og Sa-
maritanerne lagde de hjcmkoturie mange Hin-
dringer i Vejen. Imidlertid kom de lysere Dage
dog; i Aaret 458 f. Kr. kom Esra med en ny
Skare til Jerusalem og 445 Nehemja. Ved hans
Anstrengelser dengang og under et senere Besog
og ved Esras Arbejde blev Tiistanden aendret
og fort ind i lykkeligere Spor: Folket rettede
sig efter Lovens Bud; de blandede iEgteskaber,
der havde faaet stserk Indgang, selv blandt
Templets Tjenere, oplestes; Folkenuengden og
Velstanden tog til ; Samaritanerne forsagte ikke
mere at blande sig i Jedernes Forhold; de
havde selv faaet et Tempel paa Garizim og en
Gudstjeneste efter Mose Lov.

Hvorvidt Jaderne paa et og andet Punkt
af deres religiose Liv blev paavirket af persisk
Opfattelse har vseret omstridt; aldeles klar er
derimod Paavirkningen paa store Kredse fra

gr. Side fra den Tid af, da Alexander den store
tilrev sig Herredemmet (333). Allerede under
ham begyndte den >vestlige Adspredelse< at
tage Fart, farst i Alexandria, hvor den i senere
Tider flk stor Betydning for jedisk Aandsliv
ved Overseettclsen af Skrifterne paa Grsesk, der-
naest i de syriske Byer, hvor Jederne flk Borger-
ret og fri Religionsevelse. I HJemlandet bredte
Folket sig stsrkt, bosatte sig i Galihea og levede
under segyptisk Overhejhed i ret lykkeligc For-
hold. Ypperstepraesten havde ikke alene kirkel.,

men ogsaa borgeriig Myndighed i Forbindelse
med et Raad, der rimeligvis er blevet oprettet

lien mod Slutningen af Ptolomieertiden. Da
Syrerne i Begyndelsen af det 2. Aarhundredc
faa Magten i Palsestina, tager den gr. Indflydelse

kendeligt til og naar med Hurtighed en for-

uroligende Hejde. Hedensk Tankegang og Liv
trasnger sig ind, navnlig blandt de styrende.
og truer med at brede sig ned blandt Folket.

Antiokos Epifanes griber da ind og vil gennem
fare med Magt, hvad der var begyndt 1 Stilhed

:

jedisk Gudsdyrkelse bliver forbudt, og Templet
bliver taget i Brug til Dyrkelse af gr. Guder.
Dermed er Hejdepunktet naaet. En Bevsegelse

til Forsvar for Loven og Templet og de fra

Ftedrene nedarvede Skikke rejser sig blandt de
fromme i Landet, Hasidserne. Prsestefamilien

i Modim, Mattatija og hans Senner, stiller sig

i Spidsen for den, og under vekslende Held til-

kitmpe Jaderne sig, ferte afJudas Makkabaeeren
og hans Bredre, Jonatan og Simon, ikke blot

Frihed til at dyrke Fsedrenes Gud, ikke blot

Magt til at rense og atter bruge Templet i Je-

rusalem, men ogsaa borgeriig Frihed. Dette
faldt vel ud til sasrlig Fordel for Hasmonaeer-
Sltegten, af hvilken Jonatan lod sig gore til

'

Ypperstepraest, og Simon lod sig af en Folke-

forsamling udraabe til Priest og Hersker (141);

men Folket aandede dog atter frit og kunde,
sserlig under Simons Styrelse, faa en Mindelse
om Herligheden fra Davids Tid.

Faren for den stserke gr. Indflydelse var af-

vaerget. Hvad der blev siddende tilbage hos
dem, der omtrent fra denne Tid trade frem
under Bensevnelsen Saddukseere, og til hvilke

en stor Del af Prsesterne og Raadet har hert,

kunde endnu nogenlunde gaa ind under jedisk

Liv og Gudsdyrkelse. Langt stterkere Magt 1

Folket flk dog Farisaeerne, Hasidseernes Efter-

kommere, til hvem Flerparten af de skrift-
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kloge herte. Det var dem, der var Esras Arve-
tagere, og dem, der gennem en Skare af store

Lovlaerere og gennem deres noje Efterlevelse

af Loven formede Joderncs Aandsliv baade da
og i de felgende Tider. At der dog, til Dels
upaavirkede af dem og af den tredje jodiske

Aandsretning, Essteerne (I, 806), bar levet en
Del fromme Mennesker, der i Stilhed forventede

Israels Trast, >fattige i Aanden<, faar man
igennem Evangelierne Indtryk af.

Det gik med Hasmonteersliegten som med
Israels Riges Kongesltegter : den vilde tjene sig

selv og glemte at tjene Gud; Bornene lignede

ikke Fsedrene og laa tilsidst i indbyrdes Kamp
med hverandre om Magten. Da traadte Rom-
erne til i den for dem belejlige Stund. Judas
bavde sluttet Pagt med dem i sin Tid, og oftere

havde de gjort deres Indflydelse gseldendc over

for Syrerne. Nu var Tiden kommct til at ordne
Forholdene efter deres Vilje. De lade vel He-
rodes gribe Kongemagten og regere sin Tid
ud og lade bans Fordeling af Landct mellem
sine Sonner staa ved Magt ; men Tid efter anden
inddrages den ene Del efter den anden, forst

Judasa, over hvilken der ssettes en romersk
Landshovding, senere hen de evrige Dele.

Hermed korame Joderne i umiddelbar Be-

roring med Romerne, og det sidste Afsnit af

deres Historie faar nu en ret hurtig Afslut-

ning. Paa den ene Side er det Verdensherskerens
Foragt for den steregne Gudsdyrkelsc og Leve-

art, som her trader ham i Mode; hans Krav
paa, at alle forst og fremmest skulle beje sig for

ham, ogsaa i religies Dyrkelse; Landshovdin-
gernes Udsugelser og Grusomheder. Paa den
anden Side cr det den almaegtige Guds udvalgte

Folk, der vil leve sit Liv efter hans Vilje;

Iveren for hans Navn og Herredomme, der har
fort til Dannelsen af et nyt Parti inden for

Farisseerne, Zeloterne. Disse to Sider stode i

al deres Skarphed sammen, og Folgen er >den
jodiske Krig<, der ender med Jerusalems Ind-

tagelse, Templets Brand og Folkets Adsplittelse

i Aaret 70 e. Kr.

Dermed slutter Gudsfolkets Historie under
den gamle Pagt. Hvad der folger efter, det

adsplittede Folks Sksebue i de felgende Tider,

horer ikke herheu. For Adsplittelsen var imid-
lertid den Bevsgelse begyndt, som Udviklingen
havde stilet hen imod : Gudsriget havde holdt

sit Indtog blandt Jadefolket og havde derfra

begyndt sit Lob igennem Verden : den forjtettede

Davids Son havde begyndt at oprette Riget for

Israel (Hengstenberg, Gesch. des Reiches Gottes

unter d. a. B., 1869; Kurtz, Gesch. d. a. B., 1848

;

Kdbler, Biblische Gesch. d. a. B., 1875 f. ; Ewald,
Gesch. des Volkes Israel, 1843 f.; Kittel, Gesch.

der Hebraer, 1898 f.; Stade, Gesch. des Volkes
Israel, 1887 f.; Buhl, Det israelitiske Folks Hi-

storie, 1893; Oversigten over Israels Historie

i Bruce: Apologetics, Edburgh 1895, 165 f.). A. A.

Israels-Mission. Den forste kr. Mission var
efter Kristi Forbillede (Mt. 15, 24) og efter bans
Befaling (Mt. 10, 5; Ap. G. 1, 8) Mission blandt
Israels Folk. Og den Afvisning, som Evangeliet

medte hos Joderne, bevtegede vel en Pavlos til

at vende sig til Hedningene, men bragte ham
ingenlunde derved til at opgive Missionen blandt
hans eget Folk. Men den kirkchist. Udvikling
frembragte snart en stedse mere gennemfert

Adskillelse baade mellem Jodcr og Kr. og
mellem det jodekr. og hedningekr. Element
indenfor K. I Palaestina blev det forste kraftige
Sted til en Adskillelse given ved Jerusalems
Odeleggelse (Aar 70), og senere satte det tragiske
Udfald af Bar Kokbas Opror (132—135) med
det derefter felgende Forbud mod Jeders Op-
hold 1 Jerusalem Kronen paa Vrerket. I Hed-
ningeverdenen maatte Joderncs forboldsvis gun-
stige statsretlige Stilling, samtidig med at de
Kr. led Forfelgelse, ogsaa bidrage til at fjerne

Joder og Kr. fra hverandre. Samtidig maatte
den Udvikling indenfor K., ved hvilken Son-
dagen fuldstsndig fortrrengte Sabbaten, og den
kr. Paaske blev henlagt til et andet Tidspunkt
end den jodiske, fore til, at Levningerne af
Jodekrdm. isoleredes mere og mere og derved
sygnede hen. Under alt dette svandt den
aandelige Forstaaelse for Jedefolket og for

den kr. Menigheds Pligter overfor dette efter-

haanden bort hos de Kr., og om Mission blandt
Joderne var der derfor ikke mere Tale. De
enkeltc sierlig paa Joder anlagtc oldkirkelige
Dialoger eller Pnedikcner, der ere bevarede til

vor Tid enten anonyme eller under store kirke-

lige Personligheders Navne (Justinos, Tertulli-

anus, Cyprianus), vidne vel om, at man hist

og her folte Trang til at forsvare Krdm. over-
for Joderne, ja vidne til Dels ogsaa om, at

Ksrlighed til Jedefolket dog ikke var helt for-

svundet af den kr. Menighed, men kunne ikke
bevise, at der blev drevet en egentlig Mission
blandt Joder. Den begunstigede Stilling, som
Joderne havde indtaget i det rom. Rige, blev,

efter at Krdm. var bleven Statsreligion, snart
frataget dem ved en Rxekke kejserlige Edikter.

Mere og mere fsstnede den Betragtning sig, at

Joderne paa Grand af deres Korsfiestelse af
Kristus var under Guds Forbandelse, hvorfor
man overfor dem ingen Missionspligt havde.
Et stedse dybere gensidigt Had ndviklede sig

saaledes gennem Middelalderen ; man ftestede

paa begge Sider villigt Lid til forvracngede

Fremstillinger og falske Anklager (f. E. den
berygtede jodiske Tholedoth Jeschu, et Jesu
Liv, og paa de Kristnes Side Anklagen mod
Jederne for at amende Kristnes Blod ved rituelle

Handlinger). Hadet gav sig ofte, isaer paa Kors-
togstiden, Udslag i gruelige Forfelgelser — en
blodig Tvangsmission. Dog Andes der i Middel-
alderen ogsaa Spor af en bedre Art af I.-M.

Saaledes oprettede Raimundus af Pennaforte
(o. 1230) et Kollegium 1 Murcia, hvor Domini-
kanermunke srerlig uddannedes til Mission
blandt Jeder. En Frugt af de Studier, som
her dreves, var et stort literaert Va?rk (pagio
pdei) af Raimundus Martini (skrevet o. 1280),

i hvilket en Msengde Citater af jodiske For-
fattere vare sammenstillede. Munke, saaledes

rustede med Kendskab til jodisk Aandsliv, drag
om i Spanien og Frankrig og forkyndte Evang.
for Jeder i Kirker og Synagoger. Undertiden
holdtes ogsaa store offentlige Samtaler, til hvilke

Joderne bleve tvungnc til at sende Repnesen-
tanter, og ved hvilke man segte at bevarge dem
til Antagelse af Krdm. (f. E. i Barcelona 1263.

i Tortosa 1413— 14). Denne spanske Mission
havde ret betydelige Resultater at opvlse, men
dog er det forst paa protestantisk Grand, at
l.-M.en er bleven almindelig anerkendt som
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en K. paahvilende Pligt. Indenfor den rom.-kat.

K. lean man fra de senere Aarh. af egentlige

Missionsbestrsebelser blandt Israel kun ntevne

det Proselyt-Asyl, som oprettedes i Rom (1543)

paa jesuitlsk Initiativ, og den af Th. Ratisbonne
i Aaret 1845 stiftede Nonneorden, Sions-Sestrene,

som har Forbon for Israel og Opdragelse af

jediske Bern blandt sine Formaal. Paa prote-

stantisk Grund var det Luther, som i sit lille

Skrift: >Das Jhesus Christus eyn geborner Jnde
sey« (1523) farst sogte at bane Vej for et nyt
Syn paa Jedefolket indenfor Kristenheden. Men
Luther kom desvaerre senere paa andre Tanker;
hans Udtalelser i nans Livs Allen (f. E.: Von
den Juden und ihren LQgen, 1543) bar i sergelig

Grad Praeget af det fra Middelalderen nedarvede
Had, hvad der vel bidrog sit til, at Tankerne
fra hans Ungdomsskrifter ferst langt senere

bleve forte ud i Livet. Thi vel finder man i

det 16. og 17. Aarh. i Literaturen ikke sjaeldent

en Anerkendelse af Kristenhedens Missionspligt

overfor Joderne, men det er kun yderst faa, der
som den laerde Esdras Edzardi (1629—1708, se I.

718) ofrede hele sit Liv paa atvindeJoder for

Krdm. Frugterne af denne enkelte Mands Virk-

somhed bestod ikke blot i de talrige Joder.

som ban fra Aar 1656, da han slog sig ned i

Hamburg, aarlig forte til Daaben, men ogsaa

i den Interesse for I.-M., som han vakte hos
de mange laerelystne unge Maend, der lang-

vejs fra kom for af ham at undervises i

hebr. Sprog og rabbinsk Literatur. Ved hans
Fodder sad saaledes med dette Formaal Aug.
Herm. Francke, der, ligesom Spener, pustede

nyt Liv i Missionstankerne, heri indbefattet

Mission blandt Joderne. Spener ivrer mod
enhver Art af Tvangsmission overfor Joder,

selv i den mildere Form, i hvilken den endnu
dengang var almindelig, og ifelge hvilken Jo-

derne bleve tvungne til at overvsere den kr.

Gudstjeneste ; derimod formaner han 0vrigheden
til at mildne Jadernes Kaar og Prsesterne til

med Kaerlighed at forkynde Evang. for dem.
Ogsaa Zinzendorf sogte at vinde Joderne; et

af de smukkeste Vidnesbyrd om forstaaende

Missionsinteresse for Israel er hans >Send-

schreiben an die Juden< (1739). Den ved Pie-

tismen nyvakte Missionsinteresse gav sig Ud-
slag i Stiftelsen af det farste egentlige Israels-

Missionsforetagende, det saakaldte Institutum

Judaienm, oprettet 1728 af Franckes Oiscipel,

Callenberg, (I, 447) Prof, i Halle. Her bleve de
vordende Prester udrustede med Kendskab til

jadisk Aandsliv, og snart skred man ogsaa til lige-

frem Udsendelse af Missionierer. De farste Ud-
sendinge vare J. G. Widmann (d. 1754) og J. A.

Manitins (d. 1758). Den betydeligste Virksom-
hed blandt de fra Halle udsendte Missionaerer

ndfoldede utvivlsomt Stephan Schultz (d. 1776,

jvfr. H. E. Meyling, Kampen mellem Jeder og
Kristne, Odense 1896), som afgiver et lysende
Eksempel paa, hvorledes et Menneske, naar
det er opfyldt af brsendende Iver og en ubejelig

Vilje, med et skrobeligt Helbred og de ringeste

Midler kan udrette store Ting. Udstrakte Rejser

foretog han under de sterste Farer og Savn,

ikke blot i Europa, men ogsaa langt ind i

Asien og' Afrika, og overalt lykkedes det denne
energiske Mand, der i saa sjaelden Grad besad
det rette Missionssind og de rette Missions-

gaver, at vinde Sjaele for Kristus. Imod Slut-

ningen af sit Liv overtog han Ledelsen af In-

stitutum Judaicum i Halle. I den rationali-

stiske Periode gik det imidlertid tilbage baade
for Institutet i Halle og for de ganske faa andre
Israels-Missions-Foretagender, som vare blevne
satte i Gang under pietistisk Paavirkning (f. E.

Proselytanstalten i Darmstadt, oprettet 1738 af
Joh. P. Fresenius, se S. 119); i 1792 ophaevedes
endelig Callenbergs Institut fuldstaendigt; dets
Midler skoenkedes til Vajsenhuset. Til Gengseld
har den rationalistiske Tid imidlertid paa anden
Maade vaeret af den sterste Betydning for I.-

M.en. Thi i denne Periode traenge de friere

Aandsrorelser sig sejrrig ind i den jediske Menig-
hed og undergrave Tilliden til Rabbinismen,
ja til Jededommen overhovedet; navnlig har
den bekendte Moses Mendelssohns (1729—86)
Virksomhed i denne Hcnseende haft en af-

gerende Betydning. Ved hele denne Bevaegelse

fortes mangfoldige over i den kr. K.s Sked.
Samtidig bringcr de moderne Frihedsbestraeb-

elser (se Art. Emancipation, Jadernes, I, S. 752 f.)

efterhaanden Joderne bedre ydre Kaar i de fleste

Lande, hvorved en af de sterste Hindringer for

et Missionsarbejde blandt Jeder blev ryddet af
Vejen. Da derfor ved Aarhundredskiftet Mis-

sionstankerne atter vaagner med ny Kraft i

den kr. Menighed, havde den rationalistiske Tid
paa ovennaevnte dobbelte Maade banet Vejen for

en resultatrig I.-M. Det forste I.-M.s-Selskab dan-
nedes i England under Tilskyndelse af den tyske
Proselyt C. F. Frey (London Society for promoting
Christianity among the Jews, oprettet 1809). Op-
rindelig arbejdede Dissenters og Medlemmer af

den anglikanske K. her sammen, men fra 1815 er

det et udelukkeude anglikansk Missionsselskab.

Over dets forste vanskelige Aar blev dette Sel-

skab isaer hjulpet ved Pnesten Lewis Way, hvis
Interesse for I.-M. blev vakt, da han en Dag
kom forbi nogle gamle Egetraeer, der efter

den afdode Ejerindes Bestemmelse ikke maatte
faeldes, for Israel atter var i det forjaettede

Land. Dette aeldste engelske Missionsselskab er
endnu langt det betydeligste ; o. en Fjerdedel

af samtlige nuvaerende Jodemissionaerer ere ud-
sendte af dette ene Selskab. Det har udfoldet

en omfattende Virksomhed baade i og udenfor
England. Dets Centrum i London var det lille

Kapel paa Palestine Place, til hvilket Grund-
stenen blev lagt allerede 1813, og i hvilket der
blev holdt Gudstjeneste baade paa Engelsk og
Hebraisk og siden 1842 ogsaa paa Tysk. Alene
i London selv er der af dette Selskabs Mis-

sionserer indtil Aar 1900 bleven debt 2018
Joder. Udenfor England udfoldede Selskabet i

dets farste Aar ister en betydelig Virksomhed
i Polcn og Tyskland, paa hvilket sidste Sted det

gav Stadet til Dannelse af en Raekke Missions

selskaber, hvorfor Londoner-Missionen efter-

haanden har kunnet overlade sine Stationer i

Tyskland i Tyskernes egne Htender. Af Sta-

tioner i fjernere Egne samler Interessen sig

saerlig om Jerusalem og om Missionen i Abes-
sinien. I Jerusalem paabegyndtes Arbejdet 1823;
den Mand, som her bred Isen, og om hvem
det er blevet sagt, at hans Livshistorie falder

sammen med den farste protestantiske Missions
Historie i Jerusalem, var Senderjyden J. Nico-

layson, f. 1803 i Legumkloster, d. i Jerusalem
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1856. Den 21. Jan. 1819 bier Kristuskirken,

den ferste evang. Kirke i Palaestina, indviet;

her holdes der stadig Gudstjeneste baade paa He-
braisk og Engelsk. Ikke uden Sammenhseng med
I.-M.en var det, at det preussisk-engelske Bispe-

demme i Jerusalem oprettedes 1841, hvis forste

Indehaver var Proselyten Salomon Alexander (d.

1845). Ogsaa dennes Efterfolger, Schweizeren
Samuel Gobat (se S. 232), d. 1879, virkede ivrig

for I.-M.ens Sag. EfterBiskop Barclays Ded(1881)
blev det fselles Bispedemmc paa Grund af Uenig-

hed mellemPreussen og England omOrdinations-
sporgsmaalet ikke mere besat. — Det skenneste

Blad i Londoner-Selskabets Missionshistorie af-

giver dog Missioncn blandt de abessinske Joder
(Falasjaerne, se S. 7). Nsesten hele Tiden bar det

vseret forment Europseere at virke i Landet, men
Missionen liar vseret saa lykkelig mellem de
dog kulturelt set saa lavt staaende indfodte at

flnde dygtige og offervillige Personlighedcr, hvis

Virksomhed har baaret rige Frugter. Lon-
doner-Selskabet, hvis Virksomhed enduu i de
sidste Aar har vseret i forbavsende Opsving,
bar nu i sin Tjeneste 199 Missionsarbejdere,

der virker paa 50 forskellige Stationer. Aars-

indtaegten er o. 37,000 Pund Sterling. Af andre
engelske Sclskaber maa nrevnes det af Dissen-

ters 1842 stiftede > British Society for the Pro-
pagation of the Gospel amongst the Jews< (22

Missionserer paa 16 Stationer; Aarsindttegt 6000
Pund Sterling) og »MiIdmay Mission to the Jews*

,

stiftet 1876 af John Wilkinson (40 Missionserer,

9 Stationer, Aarsindtajgt 8000 Pund Sterling).

Betydeligerc end de to sidstuaevnte erden skotske

Frikirkes Jodemission, i hvis Tjeneste der staar

ikke mindre end 77 Missionserer. Overhovedet
Andes der paa Storbritanniens Grund henimod
40 selvstaendige I.-M.s-Foretagender med ialt

o. 430 Missionserer. Ogsaa i Nord-Amerika
har der i de sidste Aar vist sig en stadig voks-

endc Interesse for I.-M. Efter de sidste Opgiv-
elser er der ialt 34 Missionssclskaber, blandt
hvilke >Chicago Hebrew Mission*, grundet
1887 af W. E. Blackstone, og Church Society,

stiftet 1842 i New York, here til de betyde-
ligste. Men Arbejdet i Amerika lidcr i det

hele stserkt derunder, at det er splittet paa
saa mange Hsender og i saa ringc Grad liar

fast kirkelig Stette. I Tyskland stiftedes 1822
det ferste I.-M.s-Selskab (» Berliner Gesellschaft

zur Befdrderung des Christenthums unter den
Judenc), navnlig ved Lewis Ways og den be-

kendte teol. Professor Tholucks Initiativ. Sel-

skabet har 5 Arbejdere i sin Tjeneste ; de virke

i Berlin, i Posen og i Galizien. Dcsudcn Andes
i Tyskland to andre I.-M.s-Foreninger, nemlig
>Der Rheinisch-Westfalische Verein ffir Israel*,

stiftet 1843 og >Evang. luth. Central-Verein fur

die Mission unter Israel*, stiftet 1871 paa Til-

skyndelse af Franz Delitzsch, den fortjenstfulde

Overssetter af N. T. paa Hebraisk (I, 621). I Sam-
virken med denne sidste Forening staar den
danske Forening for I.-M., stiftet 1885. Dens
ferste Formand var den teol. Prof. Fr. Buhl, dens
nuvserende Formand er Biskop, Lie. theol. A. S.

Poulsen. Den uuderstetter Pastor Th. Zoclder,

der sammen med en Del dygtige Medarbejdcre
soger at samle de faa evangeliske Rester i

Stanislau og omliggende Byer i Ostgalizien og
samtidig seger gennem de evangeliske Menig-

beders kraftige Liv at vaekke de talrige om-
boende Jeders Opmserksomhed og drage dem
til Kristus. Langt tidligere end i Danmark havde
man i Norge og Sverig taget I.-M.ens Sag op,
ligesom den d£r ogsaa stadig finder langt sterre
Tilslutning i Menigheden end i Danmark. Alle-

rede 1844 dannedes i Stavanger en I.-M.s-For-

ening. 1865 en Centralforening i Kristiania;

isser den bekendte Teolog Caspari samt P. L.

Haerem virkede ivrigt for Sageu. Den norske
Mission arbejder i Galatz i Rumsenien ; den nd-
giver >Missionsblad for Israel* (udg. ved J. G.
Blom). I Sverig havde Pastor LindstrSm allerede

i flere Aar indsamlet Bidrag til I.-M.en, inden
>F6reningen far Israelsmission* stiftedes 1876.
Den har udfoldet en rig Virksomhed baade i

og udenfor Sverig. I Stockholm har den siden
1879 et Proselythjera, og den udgiver >Missions-

Tidning for Israel*. Ogsaa i Scbweiz (Verein
der Freunde Israels in Basel, Prof. Heman) og
Frankrig Andes i de protest. Kirkesamfand Is-

raels-Missions-Foreningcr. En ganske nojagtig
Statistik over samtlige I.-M.s-Foretagender i Ver-
den Andes ikke; en omtrentlig Beregning ad-
viser noget over 100 Foreninger med ialt o. 800
Missionsarbejdere. — Hvad Missionsmetoden
angaar, maa I.-M.en indtage en vis Sterstil-

ling blandt den kr. K.s Missioner. Dette er
bl. a. foraarsaget ved, at Jederne ikke bo i

deres eget Land, men for sterste Delen bo i

Kristenhedens Midte. Ganske vist vil ingen
teoretisk nsegte, at Missionsbefalingen i Mt.
28, 19 f. ogsaa omfatter Jederne, men de gr.

og rom. K.samfund vil netop paa Grand af
ovennsevnte Omstsendighed gore gseldende, at

til Opfyldelse af denne Befaling er Udsendelse
af saerlige Missionserer ikke nodvendig, naar
blot K.'s Tjenere tager tilberligt Hensyn til

Jederne i deres nsermeste Omgivelse. Indenfor
den protest. K. kan det imidlertid nu siges at
vaere almindelig ancrkendt, at der til en virkelig

Opfyldelse af Missionspligten ovcrfor Israel ogsaa
krseves Uddannelse og Udsendelse af saerlige

Missionserer, da Jederne, skent levende iblandt
de Kr., dog paa det religiose Omraade har en
saa udprseget Ejendommelighed, at en Mission,
drevet uden neje Kendskab til og Indlevethed
i denne, nedvendigvis vil forfejle sin Virkning.
Derfor drages der ogsaa i de fleste I.-M-s-

Selskaber — naturligvis i liojere eller ringere
Grad — Omsorg for en grundig Uddannelse af
Missionsererne. Blandt sserlige Institutionermed
dette Formaal for 0je maa nsevnes Inttitatam
Judaicum i Berlin, oprettet 1883 af Prof. Dr.
H. Strack, og Instil. Jud. i Leipzig, oprettet

1886, hvis nuvserende Leder er Prof. G. Dalman.
Selv om nu den Omstsendighed, at Jederne bo
midt i Kristenheden, ikke ger det berettiget at

erklsere direkte Mission for overfledig, vil den
dog i liej Grad in (lucre paa Missionsmetoden.
Opgaven bliver ikke blot den ligefremme For-
kyndelse af Evang., men bliver i et Folk, hvor
der i Forvejen Andes et, ganske vist forvrsenget.

Kendskab til Krdm., at forsege at sprede de
Misforstaaelser, som bindrer dcts Modtagelse
af Evang. Derfor maa man arbejde paa Frem-
bringelse og Udbredelse af Beger, som sartte

sig dette Formaal (f. E. Berliner og Leipziger
Instituternes Serie af Skrifter). Forevrigt maa
selvfelgelig Missionsmetoden forme sig forskellig.
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eftersom der skal virkes blandt Ostens Jeder,

der endnu leve paa et lavt Kulturtrin under
Talmudismens Aag, eller man skal virke blandt
Vestens mere oplyste Jeder, hvad enten disse

nu tilhere Ny-Ortodoksismen, Reform -Jede-
dommen eller Fritsenkeriet. Ogsaa mange andrc
Spergsmaal kunne ikke faa nogen ensartet Be-

svarelse, saaledes Sporgsmaalet, om en fri For-

ening eller K.samfundet som saadant er bedst
skikket til at lede Missionen. Den hyppigste

Form paa I.-M.ens Omraade er frie For-
eninger, og hvor disse stille sig paa bestemt
kirkelig Grund og derfor ogsaa stottes af K.-

samfundene, viser denne Form sig overordent-
lig heldbringende. Det er kun 1 de presbyteri-

anske Samfund i Storbritannien, i den hol-

landske K., i den luth. K. i 0stersoprovinserne,

i den luth. Missonri-Synode og i den episkopale

K. i Nord-Amerika, at I.M.en drives af K.

samfundet som saadant. Hvad Anvendelse
af Proselytcr som Missioncerer angaar, synes
Erfaringerne at pegc paa, at udelukkendc An-
vendelse af dem har store Misligheder, hvor-
imod deres Samarbejde med kristelig fedte Mis-
sionserer viser sig overmaade fragtbringende.

Af det store Londoner-Selskabs Missionserer er
saaledes omtrent Halvdelen Jedekristue. Mest
omdebatteret og mest modstridende besvaret

blandt alle Spergsmaal om Missionsmetoden, er

Sporgsmaalet om, hvorvidt man skal strsebe

at danne sserlige jodekristelige Menigheder, i

hvilke de ved Moseloven eller ved Overleve-
ringen hjemlede jodiske Skikke stadig over-

holdes. Tildels er Besvarelsen heraf af hsengig

af det Syn, man har paa Jedefolkets Fremtid
i det hele, om man mener, at det i de sidste

Tider skal samles i det hellige Land med den
store Opgave at danne et Samlingspunkt og
Tilflugtssted for den hedningekristelige Menig-
hed i de sidste Dages Trengsler eller med den
Opgave at bringe det store Missionsvterk blandt
Folkeslagene til sin sidste afgerende Afslutning— om man med andre Ord mener, at Skriftens

Udtalelser bjemler Israel en vedblivende Ster-

stilling i Guds Riges Historie eller ikke. I

ferste Tilfselde vil Missionens Hovedopgave
blive Folkemission, i sidste Tilfselde bliver den
at vinde de enkelte. Tanken om jodekristclige

Menigheder blev i nyere Tid ferst fremsat af

Zinzendorf; i vort Aarh. har den haft mange
ivrigc Talsroaend, ligesom der gentagne Gange
har vreret gjort Forsag paa at ssette Tanken
ud i Livet. Israel Picks Forsag i Palsestina

blev til intet paa Grund af hans pludselige og
gaadefulde Forsvinden(1859); omtrent samtidig

forsegte Jechiel Lichtenstein Hirschensohn at

danne en jedekristelig Menighed i Runuenien,
men uden Held. Mere Livskraft havde den af

Jacob Freshman i New York stiftede Menighed
(1883), hvorfra der ogsaa med Iver drives Mis-

sion blandt Jeder, men mest bekendt og hilst

med de sterste Forhaabninger blev dog det
Forseg, som Joseph Rabinowitsch gjorde i Ki-

shinew paa at stifle en Menighed under Navn
af >den ny Pagts Israeliter< (1885; A. S. Poul-
sen, Den jodekristelige Bevsegelse i Syd-Rus-
land, Kbhvn 1886). Efter hans Ded (5. Maj
1899) synes imidlertid ogsaa dette Forseg at

skulle lobe ud i Sandet. Ikke desto mindre
liar Tanken stadig mange varme Talsmtend,

bl. a. G. A. Krfiger, Th. Lucky, og der Andes
en stor Forening af Jedekr., >Hebrew Chri-
stian Prayer Unionc, stiftet 1882, efter at den
tidligere med samme Formaal 1867 dannede For-
ening >Hebrew Christian Alliance* var sygnet
hen. Den ny Forening synes at have mere
Held; den tseller over 500 Medlemmer, spredte
over den hele Verden. Saaledes vedbliver Sporgs-
maalet om jodekristelige Samfundsdannelser at
vsere brsendende indenfor I.-M.en, og hvor
Tanken geres gaeldende med Besindighed, saa-

ledes at den ikke fordunkler den evangeliske

Grundsandhed om Retfserdiggerelsen ved Troen
alene, kan Missionen, skent de hidtil gjorte

Forseg ikke have vseret lovende, dog ikke andet
end se venligt paa eventuelle nye praktiske

Forseg. Men den maa over Fremtidshaabet om
en jedekristelig Menighed, over Haabet om den
Stund, da hele Israel skal frelses (Rom. 11, 26),

ikke glemrae at arbejde med al Kraft paa at

vinde alle de enkelte, som det er muligt at

vinde. Og den maa gore det til Trods for

de fattige og uanselige Resultater, som I.-

M.en har at opvise. Hvad disse Resultater

angaar, kan de kun angives tilntermelsesvis

paa Grund af det mangelfulde statistiskc Ma-
teriale. Vel er der i det 19. Aarh. fert Acre

Jeder til Daaben end i noget tidligere Aarh.,

nemlig over 200,000, men det er overmaade
vanskeligt at sige, hvor mange af disse der er

bleven vunden gennem Missionen. Det er i

hvert Fald kun en ringe Del af det store Tal.

Dog er alene ved de engelske Missionsselskabers

Virksomhed o. 9000 vundne. Naar man be-

taenker de store Vanskeligheder, som l.-M.cn

maa ksempe med, f. E. det gennem Aarhun-
dreder nserede gensidige Had mellem Jeder
og Kr., dettes Eftervirkning i den moderne Anti-

semitisme, den staerke Sammenhaeng mellem
jedisk Nationalitet og Religion og den i den
moderne Zionisme (se d. Art.) staerkt opblusseude
Nationalfelelse — naar man tager alle disse

Vanskeligheder i Betragtning, vil de ovenfor

angivne Resultater dog vrere tilstrsekkelige til at

tilskynde K. til med stedse sterre Encrgi at gaa
i det 19. Aarh.'s Spor paa I.-M.ens Omraade
(de le Roi, Die evang. Christenheit und die

Juden, I. 1884; de le Roi, Gesch. der evang.

Judenmission I

—

II, 1899; Kalkar, Missionen
blandt Jederne, 1868 ; Kalkar, Israel og Kirken,

1881; G. Dalman, Handbuch der Mission unter
Israel, 1893; Gidney, The Jews and their Evange-
lisation, 1899). F. T.

Issakar. 1. Jakobs og Leas 5. Sen (1 Mos.

30, 18. 35, 23) og den tilsvarende israelitiske

Stamme. Navnets Udtale synes egentlig at vsere

Jes-sakar (»der er Len<) eller muligvis Is-sakar

(>Lens-Mand<). I,XX har: Issakar. >Isaskar<

(Hieronymus, Luther, Dsk Overs.) er en urigtig

Form, som ber fjernes. 1 Mos. giver i 30, 16 og
30, 18 forskellige Forklaringer af Navnet udfra
Ordet >sakar<, Len. Kendskabet til denne
Stamme er meget magert. Dens Omraade an-

gives i Josva 19, 17—23 og strakte sig over

den estlige Del af Jisreelsletten, mellem Gilboa

og Gennesaret-So og indtil Jordan. Nord derfor

•vare Sebulon og Naftali, mod Syd (og Vest)

Manasse. I Dom. 1 omtales I. ikke. I Befrielses-

karapen mod Sisera deltog I. med Mre (Dom.
5, 15). En af Dommerne, Tola, var fra I. (Dom.

Digitized byGoogle



572 Issakar — Italien.

10, 1. 2). Derimod afspejlcr 1 Mos. 49, 14. 15

et Hang hos denne Stamme til paa Frihedens
Bekostning at nyde sit frugtbare Lands Fedme
i Stedet for iherdig Kamp mod Kana'aniterne.

5 Mos. 33, 18. 19 antyder et rigt Samkvem
med Fonikerne, hvis Handelsveje til det Indre
forte gennem I. Baesa, der tilrev sig Konge-
magten i Israels Rige ved at ftelde Jeroboam I.s

Son Nadab, var fra I. (1 Kong. 15, 27 f.). Se
ievrigt 4 Mos. 1, 29. 26, 25 og 1 Krou. 7, 1 f.

12, 32. 40. 27, 18; 2 Kron. 30, 18. — 2. En
Sen af Obed-edom (1 Kron. 26, 5). L. G.

Itai, se Ittai.

Itala. Indtil for kortTid siden sammenfattede
man som oftest Levningerne af den lat. Bibel-

overs. for Hieronymus under Navnet I.; nu
plejer man at kalde denne Overs, den for-

hieronymianske eller den gammel-latinske.
Navnet I. stammer fra en Udtalelse af Augu-
stinus (de doctrina Chr. II, 14. 15), hvor ban
taler om en enkclt lat. Overs., I., der maa
foretraekkes for de andre. Han bar aabenbart
trenkt paa en Overs., der var i Brug i Nord-
Italien. Isidor af Sevilla og Walahfrid Strabo
forstod derimod ved I. den Overs., der skyldes

Hieronymus, den saakaldte Vulgata. Ogsaa flere

nyere Forf. have forovrigt ment, at Augustinus
med Navnet I. sigtede til Hieronymus's Overs.
Tidligere antog man almindelig, at I. stammede
fra Rom eller dog fra Italien; men Rom var
jo en vsesentlig gr. By, og den seldste kr. Menig-
hed der en gr. Menighed. Oerfor har man i

nyere Tid i Reglen betragtet I. som et Arbejde,

opstaaet i Nord-Afrika, maaske snarest i Car-
thago, hvor Latinen var herskende baade i det

daglige Liv og som Embedssprog. Sikkert er

det, at det lat. Kirkesprog er uddannet i Nord-
Afrika, og her som andensteds har sagtens

Biblens Sprog bidraget meget til at prsege

Kirkesproget. De seldste Stykker af I., som vi

have, robe deres afrikanske Byrd, men ved
Siden af det afrik. Element i den gl. lat. Bibel
mene nyere Forskere ogsaa at kunne spore et

europteisk, hvorfor nogle gore Skel imellem
en afrik. og en europ. Tekst. En Del Brud-
stykker af den for-hieronymianske Overs, af
G. T. bleve allerede udgivnc af Fr. Mfinter
(Kbhvn 1819), og siden er der arbejdet flittigt

baade med G. og N. T., men endnu savnes en
tilfredsstillende kritisk Udg. af hele den gl.

lat. Bibelovers. (Rdnsch, I. und Vulgata, Mar-
burg 1875 ; sammes, Studien zur I. i »Zeitschr.

f. wissenschaftl. Theol.« 1875, 76 og 81).

Italien. I Biblen. I den omtales 1. natur-
ligvis kun sjaelden. I Makkabseernes Tid knyt-
tedes Forbindelse med I. og Rom ved flere

Gesandtskaber, allerede under Judas Makka-
bseer (1 Mak. 8, 17f. 12, If. 14, 24. 15, 15f.).

Pompejus forte talrige jod. Krigsfanger til Rom
i sin Triumf Aar 62 f. Kr. Hermed begyndte
Bosaettelsen af et sterre Antal Joder i Rom,
sserlig i Trastevere. Julius Caesar var deres Be-
skytter. Midlertidige Udvisninger fra Rom under
Tiberius og i Slutningen af Claudius's Regering
havde ingen varige Folger. Blandt de under
Claudius udviste vare Aquila og Priskilla, som
Paulus traf i Korint (Ap. G. 18, 2). Paa Neros
Tid var Kejserinde Poppeea dem gunstig. Uden-
for Rom kunne Joderne tidlig paavises i Pu-
teoli, den vigtigste Havneplads for Handelen

med Orienten. At Krdm. tidlig er kommen til

I. i de jod. Spor, kan ikke vare anderledes.
Romerske Joder nrevnes paa Pinsedagen (Ap.
G. 2, 10). Da Paulus skrev til Rom (o. 58 e.

Kr.), var der allerede en talrig kr. Menighed
de>, dels af jod., dels af hedensk Oprindelse.
Et Par Aar efter kom Apostlen selv som Fange
til I. (Ap. G. 27, 1). Over Puteoli (28, 13. 14)
kom han og hans Ledsagere til Rom. Hans 2-

aarige Ophold der under Fangenskabet tjente
i hoj Grad til Evangeliets Fremme (Ap. G. 28,
30. 31; Fil. 1, 12 f.). Italiske Kr. omtales Hebr.
13, 24 som hilsende Hebrseerne. — Meerkeligt

nok var den forste Hedning, der debtes, en
italisk Mand, ncmlig Cornelius, Befalingsmand
ved den italiske Kohorte i Ka?sarea(Ap. G. 10, 1).

Fra Indskrifter vides ogsaa ellers om en Ko-
horte af italiske Frivillige i Syrien, og at en
saadan allerede ved Aar 40 e. Kr. kan have
ligget i Landshovdingens Residens, Kesarea. er
meget naturligt. L. G.

Italien. Kirkelige Forhold. IAaretl896
havde 1. o. 32 Millioner Indbyggere. Af disse

vare 31,290,061 rom. Katoliker. De fleste af
de andre Indbyggere vare evang. Kr., o. 40,000
Joder. Af Joderne bor en stor Del i Rom, i

det forrige Ghetto, hvor der er 5 Synagoger, 3
med ital., 2 med sp. Ritus. I Napoli, Barletta
og Messina findes der unerede gr.-kat. Menig-
heder.

1 de kirkel. Forhold i I. er der i Lebet af
den sidste Halvdel af 19. Aarh. sket store ^En-
dringer. Indtil 1848 indtog i bele I. Pneste-
skabet og de religiose Ordener en Undtagelaes-

stilling: de stod under K.'s Jurisdiktion, vare
fritagne for Stats- og Grundskatter og havde
mange Rettigheder; alle offentlige Skoler og
godgorende Stiftelser vare i deres Hcender. 25.

Aug. 1848 udelukkede imidlertid Kongeriget
Sardinien Jesuiterne og Damerne af Jesu hi.

Hjerte fra sit Landomraade, og denned be-
gyndte en Bevsegelse, der bragte Komerk. i

hele I. det cne sksebnesvangre Slag efter det
andet. En sardinsk Lov af 1. Marts 1850 saite

alle K.s godgorende Stiftelser under Statens
Tilsyn, og en anden Lov af 9. April s. A. be-
rovede Praester og Munke den gejstl. Juris-
diktion og Fritagelsen for Byrder og Afgifter.

En tredje Lov af 4. Juni s. A. forbod gejstl.

lnstitutioner at modtage Gaver og Testamenter
uden kongelig Tilladelse, og en Lov af 23. Maj
1851 lagde endelig Skat paa >den dode Haands<
Indkomster. Da Prassterne gjorde Indsigelse

mod disse Love og rejste Modstand imod dem
baade i Pressen, i Parlamentet og i Skrifte-

stolen, udkom der 5. Jul! 1854 en ny Lov.
der satte haarde Straffe for dem, som bragte
Statens Love og Indretninger i Foragt. Loven
af 29. Maj 1855 ophievede endelig alle de relig.

Ordener i Sardinien, som ikke sysselsatte sig

med Praediken og Sjaelesorg, Undervisning eller

Sygepleje, og inddrog deres Ejendomme, for

hvilke der blev dannet et Fond (casta ecctesi-

aslica), der skulde bruges til kirkel. Fonnaal
og styres af 3 Senatorer, 3 Medlemmer af De-
puteretkammeret og 3 andre af Kongen od-
nsevnte Maend. Af dette kirkel. Fond skulde
der udredes Pensioner til Munke og Nonnex,
Tilskud til lavt lennede Pnester osv. Ialt 335
Klostre bleve efter denne Lov ophaevede. Senere
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sogte «n Skolclov af 22. Juni 1857 og en Semi-
narielov af 20. Juni 1858 at bringe Skolevsesnet

paa Fode nden Ordenernes Hjoelp. Klosterloven

af 29. Maj 1855 blev, efterhaanden som Sardi-

niemes Landeomraade udvidedes, udvidet til

at gselde i Umbrien, Markcrne og Napoll, og
•da Kongeriget I. var dannet, tvang Finans-

neden den itai. Stat til at lffigge Haand paa
•og sselge de inddragne Kirkegodser i Kirkefondet.

mod at betale Fondet 5% af den inddragne
-Sam. I 1877 blev Vserdlen af de inddragne
Kirkegodser anslaaet til o. 380 1

/* Mill. Lirer

{Francs), men endnu dengang var der uafsatte

Kirkegodser til en Vserdi af o. 88 Mill. Lirer.

Senere kirkel. Love af 1866, 1867 og 1873 traf

yderligere Bestemmelser om Ordensraedlem-
mernes Pensionering, og cassa ecclexiastica blev

omdannet til et Kultusfond (fondo per il ciilto),

der af de 5% Rente, som Staten gav af Kirke-

formuen, skulde bestride alle Rigets Kultus-

udgifter ; men af K.s aarlige lndtegter skulde
der betales 30% i Skat til Staten. Fra Ind-

dragelsen i Statskassen undtoges: alle Kirker
og Kapeller med Kultusgenstande og Prydelser,

de biskoppelige Residenser med de til disse

knyttede Prssteseminarier og Skoler; beromte
Klostre som Monte Cassino, La Cava (Syd for

Napoli), Monreale og Certosaen ved Pavia bleve

heller ikke inddragne, men de skulle vedlige-

holdes som Monumenter. Vittorio-Emanuel'e-

Biblioteket i Rom blev gjort rigt ved Ran fra

de ophsevede Klostre.

Der er i I. o. 270 iErkebispedemmer og Bispe-

demmer af meget forskellig Storrelse og Betyd-

ning. Enkelte Biskopper, som jErkebiskoppen

af Girgenti, bar Fribolig og o. 150,000 Lirer;

nogle Biskopper have kun lidt over 6000 Lirer

og fri Bolig. Gennemsnitsindbegten for en ital.

Biskop er o. 20,300 Lirer. Der er ialt i I. o.

20,460 Sogne, o. 55,260 Kirker og Kapeller og o.

76,500 Pnester til disses Betjening. 1873 bleve

de teol. Fakulteter ophsevede ved alle de 17 ital.

Universiteter. 1866 blev der indfert tvungent

borgerl. iEgteskab, men der maatte 1879 indfores

strenge Straffebestemmelser, fordi en Masngde
ikke vilde mode til borgerl. Sammengivning,
men lod sig neje med den kirkel. Vielse, der
ikke gjorde iEgteskabet gyldigt. Garantiloven af

13. Maj 1871 (S. 167) sogte at ordne Kongeriget

I.s Forhold til Pavestolen. — Engammelkat.
K. (chiesa cattolica Italiana eller nazionale) er

dannet af Grev Campello (I, 467), men ban er

nu (1902) vendt tilbage til den rom.-kat. K.

Protestanterne ere: 1) Valdesier-K. (se

d.Art.); 2)den ital. Frikirke, anerkendt 1891

som ehiesa evangelica Italiana (S. 130); den
havde 1900 ialt 36 Menigheder og 45 Pnedike-

pladser, der betjenes af 14 Pnester og 17 Evange-
lister. Antallet paa Nadvergsesterne er o. 1830;

3) den fri kr. K., o. 20 smaa Kredse af Darby-
ister: 4) de eng. Wesleyanere, der have 52
Menigheder og Stationer med o. 1600 Nadver-
gsester; 5) de amerik. biskoppelige Meto-
dister med 12 Menigheder og 40 Stationer, i

hvilke 25 Pnester og 6 Evangelister betjene o.

1500 Nadvergtester. Begge de metodist. Sam
fund virke meget ved Skoler og Sendagsskoler;

6) eng. og amerik. Baptister, der have 31

Hovcdstationcr og 50 Bistationer med 37 Evange-
lister og Pnester; 7) den evang. Militser-

meniglied i Rom, dannet af L. Capellini og
bans Efterfelger Carlo Musi. Den har ogsaa en
Underofficersskole. — 8)Tyske Menigheder
i Rom, Firenze, Napoli og andre store Byer.

1871 blev der i Rom dannet et eget ital.

Bibelselskab. men allerede tidligere virkede
det eng. og det skotske Bibelselskab der. Der
drives Somandsmission i nogle ital. Havne, og
K. F. U. M. har Foreninger i flere ital. Byer.
I Rom drives der Jodemission. Gammelkato-
likernes Organ er // Labaro, Valdesiernes Le
Timoin, og // Bollettino, Frikirkens 7/ Cristiano,

Wesleyanernes La Cwilta Evangelica, de amerik.
Metodisters L'Evangelista, Baptisternes // Te-
slimonio. Et evang. videnskabeligt Maaneds-
skrift er La Rivista Cristiana (jvfr. K. Ronneke
i Haucks Realencyklop. IX 3

).

Itamar. Naevnes i det prtestelige Kildeskrift

til Mosebogerne (P) og hos Kronisten som Arons
4. Sen (2 Mos. 6, 23; 4 Mos. 3, 2; 1 Kron. 5,

29 [6, 3]. 24, 1 f.). Indviedes med sin Fader og
sine Brodre til Pnestetjenesten (2 Mos. 28, 1);

de 2 seldste Brodre ramtes imidlertid snart med
Deden for deres Forseelse (3 Mos. 10, 1 f.).

Kildeskriftet P naevner ogsaa I.s Tilsyn med
Tabernaklet og Gersoniterne og Merariterne

(2 Mos. 38, 21 ; 4 Mos. 4, 28. 33. 7. 8). Af de 24
Pnesteklasscr horte 8 til I. (1 Kron. 24, 3. 4).

Yppersteprtestedemmet har en laengere Tid til-

hert I.s Linje; thi til denne horte Eli og linns

Efterkommere (1 Kron. 24, 3; jvfr. 1 Sam. 22.

9. 14, 3), men med Sadok (1 Kong. 2, 35. 27)

gik det for Fremtiden over til Arons Son Ele-

asars Shegt (1 Kron. 24, 3. 5, 34 [6, 8]). I 1 Sam.
2. 27—36 bebudes denne Degraderingaf Elis Hus.
Hvilke Forhold, der i Dommertiden have for-

anlediget Ypperstepraestevaerdighedens Overgang
fra Eleasars til I.s Slicgt, er ubekendt. /.. G.

Ithacius, Biskop af Ossonoba o. 379—388,
se Art. Priscillian.

Wei, eu Benjaminit (Neh. 11. 7). — I Ord-
spr. 30, 1 beror Navnet I. uden Tvivl paa en
urigtig Vokalisation, der heller ikke har Med-
hold i LXX. I Stedet for >le-itiel< maa voka-
liseres: laiti el, som forste Led i det Udsagn,
hvormed Agur begynder sine Ord: Jeg har
trtettet mig, o Gud (laiti el), jeg har tnettet

mig. o Gud, og er forbeeret (va-ekel, i Stedet

for »og Ukal«). L. G.

Ittai. 1. En filistaeisk Krigsmand fra Gat,

der med flere andre kort for Absalons Oprer
var kommen til David (2 Sam. 15, 19 f.) for at

optages i hans Liwagt Denne Garde, for hvilken
>600< er det konstante Tal (jvfr. 1 Sam. 23,

13. 25, 13. 27, 2. 30, 9X synes ifolge V. 18 at

have vaeret kaldt >Gittiterae<, idet dens Kerne
bestod af Mauid, der havde fulgt med David
lige fra hans Udtendighed i Gat (1 Sam. 27, 2).

I.s Tilnavn >Gittiten< kundc i saa Fald altsaa

muligvis kun betegne ham som Medlem af

denne Liwagt, men, da han ifolge V. 19 var
en Udlasnding, skal Navnet naturligst, som an-
fort, betegne hans Herkomst. I Stedet for >alle

Gittitcrne* (V. 18) la;ser Kautzsch o. a. »allc

Gittiten Ittais Folk<, saa at >ham< ikke er

David, men I., hvis Navn skulde were udfaldet

i V. 18. Dette har LXX og det konstante Tal
»600< imod sig, ligesom det heller ikke er

sandsynligt, hverken at I. har menstret saa

tairig en Skare, eller at David i saa Fald havde
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Raad til at undvsere ham. I.s smukke, uegen-

nyttige Troskab og Hengivenhed overfor David,

der minder om Rats overfor Naomi, var vel

Aarsagen til, at David snart efter i Kampen
mod Absalon gav ham Anforslen af Hserens

ene Tredjedel (2 Sam. 18, 2 f.). — 2. En anden
af Davids Krigere, en Benjaminit fra Gibea

(2 Sam. 23, 29; 1 Kron. 11, 31). L. G.

Itnrseere. Den ismaelit. Stamme Jetur (1

Mos. 25, 15; 1 Kron. 1, 31. 5, 19) er uden
Tvivl den samme, som i den senere Historie

kaldes Iturteere. Fra mere ostl. Egne synes

de at have bevasget sig mod Nord, hvor de i

det 1. (og 2.) Aarh. f. Kr. dannede et anseligt

Kige i Antilibanos og Kelesyrien med Chalkis

som Hovedstad. Ogsaa Galilasa maa have hort

til det; thi Makkabseeren Aristobul I (105

—

104 f. Kr.) erobrede og judaiserede >et stort

Stykke af Iturseernes Land< (Josefos), som kun
kan vsere den nordlige Del af Pahestina. Efter

den segypt. Dronning Kleopatras Anstiftelse

lod Antonius I.s Konge Lysanias henrette Aar
36 f. Kr. og sksenkede Kleopatra en betydellg

Del af Landet. Som tributpligtig Tetrark var

i de felgende Aar Zenodoros Herre over disse

Egne; men Aar 23 overdroges Trakonitis til

Herodes d. St., og ved Zenodoros's Dad (20 f.

Kr.) flk Herodes ogsaa Landskaberne Ulatba

og Panias ved Foden af Hermon. Ved Herodes
d. st.s Ded tilfaldt denne tidligere itureiske

Landstnekning Herodes's Son, Tetrarken Filip.

Dette Stykke mener formodentlig Lukas, idet

han (Lk. 3, 1) siger, at Filip herskede over

>det iturteiske (og trakonitiske) Land*.
En anden Del af I.s Rige var Abilene N. V.

for Damask (Lk. 3, 1). Landskabet Djedur (Ge-

dur) S. 0. for Hermon er etymologisk forskel-

ligt fra I. Som beremte og segte Bueskytter

nsvnes I. oftere i de rom. Haere i Republikens

seneste Tid og i Kejsertiden (F. Munter, De
rebus Ituraeorum, Havniae 1824, og Schurer,

Gesch. des jud. Volkes I
3

,
1901). L. G.

Iver Munk, dsk Biskop, se Munk.
Iversen. 1) Iver I., Legpredikant, fodt paa

TSnset 1. Sept. 1789, kom 2 Aar gammel med
Foneldrene til Bardo-Dalen, som Foged Jens

Holmboe ved denne Tid sogte at befolke med
0sterddler. Da han var 14 Aar gammel, fik

bans Hjembygd Besog af Hans Hauge, hvem
han trofast sluttede sig til. Han glk til Sas og

forte Skib i flere Aar, til han i Begyndelsen
af 1820-Aarene kebte Gaarden Moholt i Strinden

nser ved Trondhjera. Her levede han i Stilhed

til sin Dod 25. Febr. 1878. Saa henge han
kunde, holdt han paa med sin Pnediken i Trond-

hjem og Omegn, og som en kirkelig Mand bar

han visselig bidraget meget til at drage de

vakte Sjsele til Cuds Hus. I en videre Kreds

er han bleven bekendt ved de 2 Breve, han

sammen med Arnt Solem sendte Olaus Nielsen

i 1852, — et smukt Vidnesbyrd om hans strengt

kirkelige Sans og hans serligc Hjerte. D. T.

— 2) Peder I. (Jarsen), Prselat, f. i Halland.

var 1524 Magister i Lund og en ivrig rom.

Katolik, der beskyldte sin Landsmand, Povl

Helgesen, for luth. Ktetteri. 1536 var P. I. en af

Medlemmerne af den Kommission, der skukle

udarbejde den dske Kirkeordinans. Hans Navn
(Petrus Jairi) Andes bl. Underskrifterne paa den

lat. Udgave. 1558 valgtes han til at vsere Lands
Domkapitels cantor, men dette Embede gav han

allerede 1562 Afkald paa formedelst Alder og

Skrebelighed. Kort efter dode han (15. April

1562). Han er Forf. til nogle Optegnelser fra

1266—1537, isser vedkommende iErkebiskop-

perne i Lund (aftrykt i H. F. Rordam, Monu-
menta historian Danica? I, 267 f.). Jvfr. samme
Forfs., Historieskrivn. i Danmark og Norge
efter Ref. S. 56 f.

Ivo af Chartres, Biskop, f. o. 1040 i Egnen
om Beauvais, studerede under Lanfranc i Bee.

hvor han blev en god Ven af Anselm af Can-

terbury. Forst havde han en Prsebende i Pi-

cardict, senere blev han kaldt hjem til Beau-

vais for at styre Korherrestiftet St. Quentin.

1089 eller 91 blev han Biskop af Chartres, og

som saadan dode han 23. Dec. 1117 (eller 1116

.

Han er optaget paa Helgenlisten, og 20. Maj
er hans Helgendag. I. bar efterladt sig 287

Breve, og 2 kirkeretlige Samlinger tilhegges

ham, maaske kun med Rette den ene (Foo-

cault, Essai sur I. de C. d'apres sa corresp..

Chartres 1884).

Ivva. Nsevnes 2 Kong. 18, 34. 19, 13 (Jes.

37, 13) blandt de assyr. Erobringer. I LXX
lyder Navnet Ava. Rimeligvis er det samme
Stednavn som Avva i 2 Kong. 17, 24. 31 og

at sage i det nordl. Syrien, muligvis identisk

med Imm mellem Antiokia og Aleppo. L. G.
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J a'akan eller b'ne Ja'akan (>J.s Born«), hori-

tisk Stammc i Edom (1 Kron. 1, 42; jvfr. 1

Mos. 36, 27 >Akan<). Paa deres Omraade ved
Graensen af Edom maa det i 4 Mos. 33, 31

og 5 Mos. 10, 6 omtalte Sted Beerot-b'ne-J.

(>J.s Boms Bronde<) have ligget. L. G.

Ja'akoba, simeonitisk Slaegtseverste (1 Kron.
4, 36). L. G.

Ja'ala, en Familie af >Salomos Tjenercs Bern'
(Esra 2, 56; Neh. 7, 58). L. G.

Ja'ar. Oette Ord, som appellativisk betyder
>Skov<, >Krat«, er i Ps. 132, 6 formodentlig
Egennavn og det samme som Kirjat-jearim. 1

denne By i det vestlige Juda opbevaredes Pagtens
Ark efter dens Tilbagekomst fra Filisterne (1

Sam. 7, 1. 2), indtil David forte den til Sion

(2 Sam. 6, 2f.; 1 Kron. 13, 6f.). De talende i

Ps. 132, 6 opfattes naturligst som Davids Mend,
der vare udsendte for at opsoge Arkcn. Det
her narvnte Efrata kan i Henhold til 1 Kron.

2, 19. 50 vare J. L. G.

Ja'are-oregim (2 Sam. 21, 19), en Fcjlskrift,

opstaaet af det rigtige Navn: Jair (1 Kron. 20, 5)

og Ordet >oregim« o: Vaevere, som er ind-

koromet fra den fnlgende Linie. Denne Jair

var Fader til den betlehemitiske Helt Elhanan

;

se Goliat (S. 236). L. G.

Ja'aresja, benjaminitisk Slaegtseverste (1 Kron.

8, 27). L. G.

Ja'asanja. 1. En af de judteiske Komman-
danter, der efter den kaldaeiske Haers Bort-

dragen kom til Statholderen Gedalja i Mispa
(2 Kong. 25, 23). Han stammede fra det nord-
estl. Landskab Ma'aka hinsides Jordan. I Jer.

40, 8 er hans Navn afkortet til: Jesanja.
Da han vel er identisk med Jesanja, Hosajas
Sen (42, 1), der i 43, 2 og LXX til 42, 1 kaldes
Asarja, har han efter Gedaljas Mord vaeret

en af Anforerne til, paa Trods af Jeremja, at

fore de overblevne til jEgypten. — 2. Reka-
biternes Hevding (Jer. 35, 3). — 3. Safans Son,
Leder af et hemmeligt Afgnderi i Tempelhallerne
(Hes. 8, 11). Da det af Profetens Ord frem-
gaar, at man ikke skulde have ventet en saadan
Mand i det Selskab, er den Safan, der narvnes
som hans Fader, rimeligvis Kong Josias fra 2

Kong. 22, 3f. bekendte Kansler, og J.s Broder
er da vel den tedeltsindede Ahikam i Jer. 26,

24. — 4. Assurs Sen, en samtidig af foran-
gaaende og en af Folkets vantro 0verster (Hes.

11, 1). L. G.

Ja'asia, Levit af Merari Sla?gt (1 Kron. 24.

26. 27). L. G.

Ja'asiel. 1. Son af Sauls Hssrforer Abner;
var under Davids Regcring Overate for Ben-
jamins Stamme (1 Kron. 27, 21). — 2. En af
Davids Helte (1 Kron. 11, 47: fra Soba?). Ety-
mologisk forskelligt (Ja'aziel) er Navnet J. i— 3. En levitisk Musiker under David (1 Kron.
15, 18); kaldes 1 Kron. 15, 20 Asiel (LXX begge
Steder: Ussiel) og i 16, 5 Je'iel. L. G.

Ja'asn eller Ja'asai en af dem, der havde
taget fremmede Hustruer (Esra 10, 37). L. G.

Jabal, Lameks og Adas Son, hvem Nomade-
Hvets Oprindelse tilskrives (1 Mos. 4, 20). L. G.

Jabbok, Biflod til Jordan fra Ost, nu Vadi-
ez-zerka a: den blaa Strom, hvis dybc Dal-
kloft skiller Ostjordanlandet (Gilead) i en nord-
lig og en sydlig Del. Inden dette sit vestlige

Hovedlob har Floden efter sit Udspring ved
Rabbat-ammon forst bevaeget sig mod Nordost
og Nordvest, indtil den efter Tillobet fra Vadi-
djerash vender sig mod Vest.

Ved J.s Vadested i Naerheden af Pnuel (som
i Henhold til Dom. 8, 8 maa soges i Bjaergene

S. for J.) forefaldt Jakobs natlige Kamp med
Gud (1 Mos. 32, 23 [22] f.). Hvor J. ellers ncevnes,

er det som Nordgrensen for Sihons amoritiske

Rige i Strommens nedre Lob tvaers gennera
Gilead (4 Mos. 21, 24; jvfr. Dom. 11, 13. 22),

eller i dens ovre Lob som Graense mod Ammon
(5 Mos. 2, 37. 3, 16; Josva 12, 2). I 2 Sam.
24, 5 kaldes dette ovre Lob >Gads Baek«. L. G.

Jabes eller Jabes-gilead, By i Gilead, mulig-
vis omtalt allerede i Tell-el-amarna-Brevene

(Jabisi). Naevnes i G. T. forste Gang Dom. 21, 9 f.,

hvor der forttelles om en frygtelig Tugtelse af

Byen fra de andre Israeliters Side. Efter at

vaere kommen til Krasfter igen blev den an-

grebet af Ammoniterkongen Nahas, men reddet

ved Sauls Energi (1 Sam. 11). Da siden Saul
var falden i Slaget paa Gilboa mod Filisterne,

ihukom J.s Mscnd deres Konges Velgerning
iraod dem, nedtog hans lemlrestede Lig tillige-

med hans Sonners af Betseans Mur og viste

dem den sidste ^Ere (1 Sam. 31, 11 f.; 1 Kron.
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10, 11 f.). David, som imidlertid var bleven
Konge i Hebron, takkede dem for deres Bedrift

(2 Sam. 2, 4f.). Senere hen lod ban Sauls og
bans Sonners Ben fore til Familiegraven i Ben-
jamin (2 Sam. 21, 12 f.). J.s Beliggenhed maa
soges i Nasrheden afVadi Jabis, som udmunder
i Jordan mellem Jabbok og Jarmuk. Nogle have
taenkt paa ed-deir Syd for Vadien ; Merrill for-

moder snarere Ruinstedet mirjamin nordlig for

denne ved den gamle Vej over Bjaergene, hvor
der endnu Andes massive Oldtidsrester.

Som Pcrsonnavn syncs J. at maatte op-

fattes i 2 Kong. 15, 10 f., hvor en J. naevnes

som Fader til den Sallum, der 1 Maaned var
Konge i Israel. L. G.

Jabin, Konge af Hasor i Nord-Pakestina og
Leder af de nordkana'anitiske Kongers Kamp
mod Josva, som slog dem i et stort Slag vcd
Meroms Vande (Josva 11, 1—9). Dereftcr erob-

redes Hasor (jvfr. 12, 19), hvor J. blev draebt

(11, 10. 11). — En J. mode vi ogsaa i Dom.
4, hvor ban kaldes >Kana'ans Konge, som regc-

rede i Hasor «. I Kampeu mod Barak tales

baade i Kap. 4 og 5 (Deboras Sang) kun om
Sisera. Det synes dcrfor, som om denne ikke
har vaeret J.s Feltherre (4, 2), men selve den
fjendtlige Konge, og at i en senere Tid, som
ForUellingens Ramme i 4, 1—3. 23. 24 reprse-

senterer, Navnene paa de 2 slagne Konger:
Jabin i det ene Slag, Sisera i det andet, ere

blevne sammenfajede som Konge og Feltherre.

At Kampen forte til, at Kong J. blev draebt,

var faestnet i Erindringen (Josva 11, 10), men
kommer i Dom. 4 (V. 24) ejensynlig ret umoti-
veret, hvilket stadfsester Formodningen om
Navnenes Sammenkobling. Samme senere Tra-

dition forcligger ogsaa i Ps. 83, 10.

Jablonski, Daniel Ernst, Hofpnest og Biskop,

f. i Nassenhuben ved Danzig 20. Nov. 1660 i

en Menigbed, der herte til de bohmiske Brodre,

var en Dattersen af Amos Comenius (I, 538).

Han gik i Skole i Lissa og studerede derpaa
Filol. og Teol. i Frankfurt an der Oder og
Oxford. 1683 blev han Priest i Magdeburg,
1686 Priest for den polske Menigbed og Rektor
for Gymnasiet i Lissa. 1691 blev han kaldct

til Preussen som Hofpnest i Konigsberg, men
ban vedblev at vsere Medlem af Brodre-Unitetet;

j699 valgtes han paa Synoden i Lissa til Uni-

^etets Senior og viedes til Biskop. 1735 gav

nan David Nitschmann Bispevielsen, og denied

gi k denne over fra de gamle bohmiske Brodre
tjl Herrnhuterne. 1693 blev J. Hof- og Dom-
p raest i Berlin, og som saadan fik han en
betydelig Indflydelse paa Unionsbestnebelserne
i Leibnitz's Aand. Tillige virkede han for Epi-

skopatets Indforelse i Preussen, en Tidlang
stettet af Hoffet (Frederik I). Han var en anset
Prsedikant og videnskabclig virksom bl. a. ved
Udgivelsen af G. T.s hebr. Tekst (1699, 2. Opl.

1772). Det skyldes ogsaa ham, at Eiseumengers
>Entdecktes Judenthum< (I, 734) og den baby-
loniske Talmud bleve udgivne, og han kan paa en
vis Maade betragtes som Ophavsroand til Berlins

Dom-Kandidatstift (I, 664). Paa Oprettelsen af
Berliner-Akademiet havde han ogsaa Indflydelse,

og det skyldes uden Tvivl ham, at der bl. a.

blev stillet dette det Formaal at virke for Ud-
bredelsen af den kr. Tro og Missionen. J. var
Akademiets forste Viceprxsident og Leder af

den filol.-hist. Klasse, og 1733 blev han dets

President. Han dode 25. Maj 1741.

Jabne, By ved Juda Stammes Nordgnense,

i Nasrheden af Havet (Josva 15, 11 og i LXX
V. 46). Navnet er afkortet af Jabneel, som

den kaldes i Josva 15, 11. Ellers omtalcs den

2 Kran. 26, 6, som beretter, at den odelagdcs

af Kong Ussia, som erobrede den fra Filistemc

tilligemed Gat og Asdod. I Makkabaeertideu

spillede J. en Rolle som Tilholdsstcd for dc

syr. Haere (1 Mak. 4, 15. 5, 58. 10, 69. 15, 4<k

Judas Makkabaeer afbrendte ved et natligt

Overfald dens Havn, som ogsaa bed J. (2 Mak.

12, 8. 9). I Makkabaeerbogerne og hos Josefos

mode vi Byens Navn i den gr. Udtale: Jam-
nia (jvfr. Judit 2, 28 [16]: Jemnua). Josefoss

Bemaerkning om, at Byen erobredes af Simon,

har 1 Mak. 15, 40 imod sig. Derimod findes

J. under Alexander Jannai i jed. Besiddelse

Efter at have faaet sin Frihed af Pompejus

blev den Aar 30 f. Kr. af Augustus skaenkct

til Herodes. Det jod. Element i den folkerigc

By (efter Strabon kunde J.s Distrikt stille 40,000

vaabendygtige) tiltog efterhaanden staerkt. Eu

hcdensk Udteskning ved i J. at rejse Kcjser

Caligula et Alter, og Jedernes Svar derpaa vcd

at nedrive det, havde i 39—40 e. Kr. naer brajt

et Uvejr op over hele Palaestina. Efter Jem-

salems Undergang Aar 70 blev J. en Tid Hovcd-

saedet for den jod. Skriftlaerdom (Johanan ben

Sakkai, Gamaliel II, Akiba o. a.), og i Dom-

stolen i J. fortsatte Synedriet sig. Der naivnes

senere hen kr. Biskopper i J., men Byen havde

efter sin Glansperiode, omkring Aar 100 e. Kr..

tabt sin Betydning. Korsfarerne byggede pa>

Ruinerne Borgen >Ibelin<. Byens gl. Navn og

Plads er bevaret i det nuvaerende >Jebne<, en

stor Landsby i frugtbare Omgivelser paa en

Hojde paa venstre Side af Nahr Rubin, S. for

hvis Udlob J.s Havncstad laa. L. G.

Jabneel. 1. Se Jabne. — 2. By i Naftali

Stamme i Galilaea (Josva 19, 33); synes at

maatte soges i det nordligste af Naftali og er

sandsyniigvis identisk med det Jamnia i Ovrr-

Galihea. som Josefos befaestede. Conder o. a

ans£ Jemma mellem Tabor og Gennesaret So

for J. L. C.

Jackson, John, eng. Biskop, f. i London 22

Febr. 1811, studerede i Oxford, og blev ordi-

neret til Diakon 1835. Som saadan pnedikedr

han forst i Henley ved Themsen, senere i Is-

lington, hvor han styrede en Skole og udpv
en Praedikensamling, The Sinfulness of IMOt

Sins, der blev meget udbredt, 1842 blev bau

Praest i St. James, Muswell Hill, og han var

gentagneGauge udvalgt til Universitetspnedikant

i Oxford ; 1853 var han Bogle-Lecturer og bier

s. A. udnaevnt til Praest i St. James, Piccadilly.

Kannik i Bristol og til sidst til Dr. Kaycs

Efterfelger som Biskop i Lincoln. 1847 var

han bleven en af Dronningens Kapellaner. J

var en meget nidkaer og dygtig Biskop i det

store Lincoln-Stift, og 1868, da Tait blev -Erie

biskop, tilbed Disraeli ham Londons Bispestol

J. modtog Tilbudet og fortsatte Taits GerniiiJ

med Hensyn til Opferelsen af nye Kirker oi

var bl. a. virksom for at faa dannet et Suffragan-

bispedemme i St. Albans. I Begyndelsen op
traadte han mod den ritualistiske Bevsegelv.

men over for A. H. Mackonochie viste ban til
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sidst stor Overbrerenhed. Han dede pludselig

6. Jan. 1885. Foruden flere Pnedikensamlinger
har han, i >The Speakers Commentary «. udgivet

en Fortolkning til Pastoralbrevene.

jacobi. 1) Friedrich Heinrich J., tysk Fi-

losof, er fedt 1743 i Dusseldorf. Hans Ltv var
ndvortes viet til praktisk Virksomhed ; han var
Kabmand, Embedsmand, til sidst President for

Videnskabernes Akademi i Munchen, hvor ban
dede 1819. Sin sterste Tid levede ban i sin

Fodeby eller paa det nsrliggende Landsted,

Pempelfort; her modtog han de mange store

Samtidige, som han stod i levende Forbindelse

med. Herfra udgik ogsaa hans Skrifter, der
viser os ham ikke som den docerende Pro-

fessor paa Katedret, som Tilfteldet ellers er

med de fleste tyske Ttenkere, men som den
dannede Verdensmand, der frit felger sin Til-

bejellghed til at tsenke over Tilvrerelsens Grund-
sporgsmaal. Felgende Skrifter kan ntevnes:

>Ober die Lehre des Spinoza, in Briefen an
Moses Mendelssohn < (1785), >David Home Ober
den Glauben od. Idealismus und Realismns<

(1787), >Sendschreiben an Fichte< (1799), >Ober
das Unternehmen des Kriticismus die Vernunft
zu Verstande zu bringen* (1802) og endelig

»Von den gottlicben Dingem (1811), endvidere
de to fllosoflske Romaner: >Allwills Briefsamm-
lung< og >Woldemar<. En god Oversigt over
J.s hele Grundanskuelse har ban selv givet som
Fortale til Skriftet om David Hume (i 2. Bind
af de samlede Vicrker).

J.s Filosofi er i ferste Heekke en energisk

Opposition imod Intellektualismen. Lige siden

Aristoteles har der indenfor Filosoflen hersket

en Tilbojelighed til at nedssette den umiddel-
bare Fornemmelse og alene at fremheve den
reflekterende Forstand. Med denne sidste har
man villet begribe hele Tilvaerelsen. Resultatet

heraf foreligger i Panteismen, hvis mest kon-
sekvente Form er Spinozismen. Den er i Virke-
ligheden ikke andet end Naturalisme eller Ate-

isme. Og saaledes maa det vcere, naar For-

standen er raadende. Kun det betingede, ikke

det ubetingede, kan den fatte; det ligger i selve

Begrundelsens Vsesen, at man ikke kan an-

erkende det Hejeste; at begrunde noget er jo
nemlig at paavise det som afheengigt af noget
andet. Det er saaledes en bandies Afgrund,
hvori Forstanden lader os staa. Hvis Mennesket
knn var udrustet med Sanser og Forstand,

vilde det maaske blive staaende her. Men nu
er det engang anderledes. Ved Siden af For-

standen ejer vi et andet Organ, som er ganske
forskelligt fra hint, nemlig Fornnften. I Be-

stemmelsen af dennes Ejendommelighed viser

J. isser sin Originalitet som Tsnker. Medens
man ellers har opfattet Fornuften som en hejere

Abstraktionsevne, der danner en naturlig Fort-

ssettelsc af Forstanden, saa htever J. den op
over enhver Forbindelse med den ydre Sanse-

verden, og ger den til et Sandhedsorgan for

eo hejere, oversanselig Verden. I Stedet for

at vtere betinget ved Forstanden, er Fornnften
det ferste, som betinger hin. Det er saa langt

fra, at den menneskelige Refleksion selv skaber
Sandheden, at den tvsrtlmod paa dobbelt
Maade er bundet til den givne Virkelighed.

Indenfor den naturlige Erkendelse er Sanse-
ansknelsen det givne, hvorfra Refleksionen maa

Kirke-Leksikon for Xnrden. II.

gaa ud og hente sit Stof. Og paa samme Maade
foreligger der i Fornuften en Fornemmelse (•Ver-

nunft* af >Vernehmen<) eller Anskuelse af en
hejere Virkelighed, med Hensyn til hvilken
Forstanden kun ogsaa har at forholde sig paa
tjenende Maade. Det er gennem Trocn, der
er baseret paa Felelsen, at denne Aabenbaring
af den ideale Verden ger slg gaHdende, og der
er hermed givet baade en sikker Forvisning

om den objektive Eksistens af denne Verden
og tillige en klar og tydelig Forestilling om
dens Beskaffenhed. Det er den personlige Gud,
Frihed og Udedelighed, som er Troens viesentlige

Indhold. Kun paa denne Maade, men ogsaa
fuldkommen tilfredsstillende saaledes, kan Gud
aabenbare sig for det enkelte Menneske; nogen
ydre Aabenbaring behaves ikke, den er kun et

Billede af den indre. Men denne er umiddel-
bart givet i ethvert Menneskehjerte ; det er

som det menneskelige Grundideal, at den per-

sonlige Gud tegner sig klart for Sjselens 0je.

Gud teomorflserer Mennesket; derfor antro*
pomorfiserer Mennesket med Rette Gud. Det
indremmes villigt af J., at Forstanden ikke
kan fatte den ophejede Realitet, som Hjertet

antager; derfor siger han: Der er Lys i mit
Hjerte, men saasnart jeg vil bringe det ind
i Forstanden, slukkes det. Der bliver lltsaa

en Dualisme tilbage i Menneskevaisenet; det
er Bevidstheden herom, der bringer J. til at

kalde sig for en Hedning med Forstanden, men
en Kristen med Gemyttet.

Det er, som man vil se, den umiddelbare
Falelses Reaktion mod Refleksionen, som her
fremtrwder. Hjertets og Troens Ret htevdes
og det paa en Maade, som har et afgjort ro-

mantisk Pneg. Noget egentligt fllosofisk System
har J. ikke givet; det har han heller ikke villet.

Han har fremsat sin personlige Overbevisning
i en Tankers Sprog, og han har gjort den
ga>ldende paa kritisk Maade i Modstetning til

de forskellige herskende Anskuelser, som han
medte i sin Tid. I ferste Rtekke har han taget

Kampen op med >Oplysningstidens< Visdom.
idet han til Mendelssohns og Meningsfxllers
Forfierdelse afslorer den store >Oplysnings<-
Heros, Lessing, som en Discipel af Spinoza,
en Bekender af (v xni nay, tilfejer han de gscngse

Forestillinger om en naturlig Religion af deistisk

Art et drsebende Slag. Paa dette Punkt staar

J. som absolut overlegen og sejrrig. Han vender
ogsaa sin Kritik mod Kant, med hvis Filosofi

hans egen ellers har saa store Bereringspunkter.
Han indvender imod dens teoretiske Del, at

Begrebet >Das Ding an sich< er uklart ttenkt.

Kun ved Forestillingen om et objektivt eksi-

sterende kan vi komme ind i denne Filosofi,

men med denne Forestilling kan vi ikke blive

deri. Ogsaa mod Kants formale Moralprinclp
bar han afgerende Indvendinger at gere. Disse

fremsretter han tildels i Sendebrevet til Fichte,

hvor han i Modstetning til den ubetinget by-
dende Morallov gar Individualitetens og Felelsens
Ret gsldende, unajgtelig paa en noget anti-

nomistisk Maade (>Jeg vil Iyve med Desdemona
osv.«). Den sidste, bitreste Strid havde han
med den nyere Naturfilosofi, som den var re-

presenteret ved Schelling. Han bebrejder den
(i >Von den gdttlichen Dingen<) en tvetydig

Brag af de kr. Begreber, idet deres teistiske

37
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Mcning omsarttes i en panteistisk. Scbelling

giver et meget skarpt Gensvar i Skriftet >Denk-
mal< osv. 1812, bvis hele overlegne Tone i al

Fald vidner om, at ban falcr sig sikker paa
at have Tidsalderen paa sin Side imod J.s

Obskurantisme. Under fredeligt Samkvem med
sine Venner, Matthias Claudius, Hamann, La-
vater, har J. derimod ndvekslet Anskuelser om
Forholdet til Krdm. I Modssetning til disse

kan han ikke komme videre end til en al-

mindelig Teisme; den positive kirkelige Aa-
benbaring har ikke nogen Betydning for ham
i Sammenligning med den indre Aabenbaring
i hans Gemyt. Tillid til historiske Begiven-

heder var for ham Overtro ; han ansaa det for

Selvskuffelse, naar de Kristne tilskriver Kristus

alt; paa vor egen og ikke paa en andens Kraft
kommer det an. Det er sikkert paa en Mis-

kendelse af Historiens Betydning, at hele denne
Betragtning hviler; men denne Miskendelse er

ejendommelig for den Tid, hvori han levede.

Historien har givet ham mere, end han selv

vidste af. Han staar i Filosoflens Historie

som Trosfilosofen, og saaledes maa ban ogsaa
fra et kr. Standpunkt kunne betegnes. Det
er dog det kristne Gudsbegrcb, som han har
sat sin hele Kraft ind paa at forsvare. J.s

>SammtIiche Werke< foreligger i 6 Bind fra 1812
—25 (Zirngiebl, F. H. J.s Leben, Dichten und
Denken, Wien, 1867; Harms, Die Lehre von
J., Berlin, 1876; Levv-Bruhl, La philosophie

de J., Paris, 1894). F~C. K. — 2) Justus Lud-
wig J., tysk Kirkehistoriker, f. i Burg i Pro-
vinsen Sachsen 12. Aug. 1815, studerede i Halle
og Berlin, hvor isser Neander og Baron v. Kott-

witz flk Indflydelse paa ham. 1847 blev han
Prof, ekstr. i Berlin. 1842 udgav ban en Afhdl.

om Pelagius's La?re, 1847 et Stridsskr. om K.s

Lsere om Traditionen og Skriften (rettet mod
H. A. Daniel, se I, 594), 1850 ferste Del af en
Lserebog i Kirkehistorie. Efter Neanders Dad
udgav han dennes Dogmehistorie. 1851 blev
ban Prof, i KGnigsberg, 1855 i Halle, og der
dede han 31. Maj 1888. I to smukke Skrifter

(1882) har han nedskrevet sine Erindringer

om Baron v. Kottwitz og Neander, og 1870
udgav han under Kulturkampen et Flyveskrift

om >Prof. Schlottmann, die Hallesche Fakultat
und die Centrumspartei< (2. Opl. 1882), og 1883
>Streiflichter auf Relig., Politik und Universi-
taten der CentrumsparteU. Fr.N. — 3)SvenJ.,
sv. Biskop paa Rcformationstiden, f. o. 1480 af

adelige Forseldre. I Skara, i hvis Skole han
flk sin Undervisning sammen med Laurentius
Andrea, Johannes Magnus og Magnus Haralds-

son, flk han, uvist naar, et Kanonikat. 1508
blev han indskrevet ved Rostocks Universitet,

hvor han sandsynligvis har vundet sin Magister-

grad. Efter sin Hjemkomst blev han Forstander
for Domskolen i Skara. Blandt dem, som have
nydt hans Undervisning, var ogsaa den be-

romte Povl Helgesen fra Varberg. Da Ake
Hansson Tott var falden i Skaanc 27. Aug.
1510 i Striden med Danskerne ved Fantehulet,

tolkede Mag. Sven i et smukt lat. Digt Faulre-

landets Sorg. Selv meddeler han i Antegninger,
i en Bog >Formulare instrumentorum< (trykt

i Koln 1504), som har tilhert ham og nu findes

i det kgl. Bibliotek i Stockholm, dels at nogle
Verslinier af denne Sang senere ere blevne an-

bragte i Skara Domkirkes Hvaelving, dels hvor-

ledes det gik til, da hans Helt omkom ved Fante-

hulet (Silfverstolpe, Hist. Bibliotek, V 151 f.).

Som lat. Digter var han fremragende og viste

>en for denne Tid mindre sedvanlig Evne til

at behandle lat. Vers< (Schick, Sv. Litteratur-

hist., I, 129). 1524 flnde vi ham som Kongens
Kanslcr. Endnu 1526 staar han paa god Fod med
Biskop Brask (I, 381), som i et Brev af 21. Dec.
kalder ham sin >trofaste Ven<. Men kort efter

Rigsdagen i Vesteras 1527 blev han af Kongen
udnaevnt til Domprovst i Skara og bier m Gen-
stand for stor Forbitrelse fra det kat. Partis

Side. I sit bekendte Sendebrev 28. April 1528
til Kong Gustaf bensevner Povl Helgesen sin

>gamle Skolemesterc samt Olaus Petri og Lau-
rentius Andrea? forlobne Kr., Fomedere mod
Gud og den hellige K. Efter at Biskoppen i

Skara, Magnus Haraldsson, som delagtig i Vest-

gotaherrernes Sammensvajrgelse var fiygtet ud
af Landet, valgtes Mester Sven ved Julctid 1529
enstemmig til Biskop af Skara Domkapitel.
men vsgrede sig ved at modtage Valget, til

han omsider paa Kongens, hans Kansler, Lau-
rentius Andrece's(I, 84) og Rigets Raads ivrige Op-
fordringer gav efter. Han var ogsaa udset til

iErkebiskop, men bar nok frabcdt sig dette.

Ferst ved et, sammen med Kongens Formic-
ling 1531, afholdt Mode indviedes saavel han
som et Par andre Biskopper, ligesom ogsaa
den ved dette Mode valgte forste protest. ^Erke-
biskop. En hemmelig Reservation af begge de
ordinerende Biskopper, Magnus Sommer i Streng-
nas og Petrus Magni i Vesteras har lsnge vseret

kendt. Derimod er der ferst nylig gjort en
overraskende Opdagelse af en hemmelig Reser-
vation afgiven 27. Aug. 1531 af J. og den valgte
Wexi6- Biskop, Johannes Bo£tii, som med Ed
forpligte sig til, naar Tid og Lcjlighed >blire

belejlige<, da soge Bekraeftelse hos Paven og
bevise ham Lydighed (Sv. Hist. Tidskr. 1897,
63 f.). J. har ellers hidtil gaaet for en oprigtig
Protestant. Sikkert har han dog, som mange
andre, ved denne Tid endnu nsret Haab om
Genoprettelsen af Kirkens Enhed. At damme
efter hans Breweksling med Laurentius Andrea
og den i Registreringen af hans Dedsbo op-
gjorte Fortegnelse af hans Boger var frcmfor
alt Melancbthon den, til hvem han sluttede sig.

Blandt hans Roger finder man Confessio Augu-
stana, mange Boger af Melanchthon, men ingen
af Luther. Derimod findes Erasmus's Genmde
mod Luther (>Hyperaspistes<) samt Akterne fra

Regensburger-Samtalen 1541. Saaledes bliver
ogsaa Indholdet af to Breve fra Biskop Johannes
Magni i Linkoping til J. fra Maj og Okt. 1539
forklarligt. I det sidste af disse er der Spergs-
maal om Resolutioner, fattede ved et ojetrsyn-

ligt vigtigt, men kun ved disse to Breve kendt.
Kirkemode i Upsala, hvor vigtige Reformer
angaaende Kirkeceremonierne fastsloges. De
Forbehold, som bleve gjorte ved Uuderskrift-
erne, havde vakt Kansleren von Pyhys For-
bitrelse, hvorfor J., paa cgne og paa den ved
Models Slutning fravasrende Linkdping-Biskops
Vegne, til sidst har underskrevet uden For-
behold, hvilket den sidstnsevnte ogsaa god-
kender. J. bavde ogsaa maerket, at det havde
mishaget somme, at J. og hans Meningsfarller
•endnu lagde Vind paa Enheden og den hellige
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Lydighed mod den almindelige Kirke<. I de
derpaa folgende Aar visiterer Georg Norman
i Skara og Linkoping Stifter og soger der at

indfere sin Kirkeordnlng. I Skara begynder
ban Indforelsen af >seuiorer<, en Institution,

hvorved Biskoppens Magt skulde i bej Grad
beklippes. Under saadanne Forhold er det

ikke undertigt, at Biskop J6ns (Johannes) i

Linkdping 1543 nedlagde sit Embede. S. A.

satte Kongen Erik Svenonis Hjort, en ivrig

Protestant, til Medhjaelper hos Biskop J., som
derpaa Febr. 1544, antagelig efter egen Anseg-
ning, afskedigcdes fra Bispeembedet. Allerede

i Slutningen af 1539 var han imidlertid bleven
udnsevnt til >Vice-Kanslerc i >Regementsradet<
for Vestergotland, en af Kongen indfert, kolle-

gial, baade administrativ og demmende Myn-
dighed. Ved >Regementslandstinget< Aug. 1545
finder man ham dog ikke kengere blandt Bi-

siddeme. Efter Afskedigelsen fra Bispeembedet
var nan bleven bibeholdt ved Domprovstestil-
lingen i Skara, som han beholdt til sin Ded.
Han synes vedblivende at have haft stor Ind-

fiydelse indcnfor Skara Stift. Han overlevede
i to Aar sin Ven, Laurentius A., som ramtes
endnu langt haardere af Konfiiktcn med Kong
Gustafs K.politik. D. 1 Skara Aug. 1554 (F.

Odberg, Om magister S. J., den forste prote-

stantiske biskopen i Skara stift, i Vestergot-

lands Fornminnesfdrenings Tidskr. 1897, 17

—93). O. A.

Jacobini, Lodovico, Kardinal, f. i Genzano
6. Jan. 1832, blev Sekretacr for Propagandaen og
var 1870 en af det vatikanske Konciliums Under-
sekretserer. 1874 blev han udnsevnt til jErke-

biskop af Saloniki i. p. og derpaa sendt til

Wien som Nuntius. 1879 blev han Kardinal

med S. Maria della Vittoria som Titelkirke.

1 Wien var J. virksom for Genoprettelsen af

et godt Forhold imellem Stat og Kirke, og fra

Wien rejste han i Efteraaret 1879 til Gastein

for at traeffe forelebige Aftaler med Bismarck
om Kulturkampens Afslutning. Disse Forhand-
linger fortsattes i 1880 (T'Serclaes, Le Pape
Leon XIII, Paris 1894, I, 317 f.), og i det Aar
blev J. Statssekretaer efter Nina. Hans Stats-

sekretariat var meget heldigt for Pavedemmet;
det lykkedes den snilde Kardinal — om hvem
Pins IX havde sagt: >Kroppen er lille, men
Hovedet er godt< — at lose forskellige af de
Haardeknuder, der pinte Rom (se L. K. Goetz,

Leo XIII, Gotha 1899, 270 f.), og Leo XIII paa-

skennede hans Tjenester ved at kegge Bestyr-

elsen af Pavestolens Ejendomme i hans Hsender
og udnaevne bam til Pnefekt for den laure-

tanske Kongregation. I Beg. af Febr. 1887
maatte J. paa Grund af legemlig Svaghed tage

sin Afsked, og 28. Febr. 1887 dede han. Han
blev i Beg. af Juni d. A. efterfulgt af Rampolla.
Jacobs, Henry Eyster, amerik. lath. Teolog,

f. i Gettysburg i Pennsylvanien 10. Nov. 1844,

blev Prsest og Forstander for Thiel Hall i

Phillipsburg i Pennsylvanien, og 1883 Prof, i

systematisk Teol. ved det evang.-luth. Praeste-

seminarium i Philadelphia. Han har oversat

forskl. tyske luth. Laereboger for Studenter og
siden 1883 udgivet Lutheran Church Review.
Hans sidste Skrift er en Afhandling om The
Permanent and the Changeable in Lutheranism
(1902), der viser hans kirkel. Standpunkt.

Jacobsen. 1) Johannes Christian J., dsk
teol. Prof., f. 6. Marts 1862, blev 1880 Stu-

dent fra Aalborg Skole og 1885 teol. Kan-
didat. Efter en hengere Udenlandsrejse, der
ogsaa strakte sig til Palaestina, deltog han 1

en Konkurrence om det efter Prof. F. Buhls
Bortrejse ledigblevne Profcssorat med det gamle
Testaments Eksegese som Hovedfag og blev
1891 udnsevnt til Prof, ved Kbhvns Univer-
sitet. Han har taget Del i Striden om Blbel-

kritikeus Ret og om Omordningen af det teol.

Studium og er Medlcm af den Kommission,
der skal revidere den dske Overs, af N. T. —
2) Peder J., Biskop i Roskilde, var en Sen af

Jacob Suneson. Ferst var han Kannik i Lund,
derpaa blev han 1215 >med stor Kaerlighed og
Enighed< valgt til Biskop 1 Roskilde efter sin

Farbroder, Peder Suneson. Han fortsatte Op-
ferelsen af Roskilde Domkirke og var virksom
for Abbed Vilhelms Kanonisation. 1224 over-

drog Pave Honorius III ham at forestaa Kors-
togspraedikenen i Danmark, og Aaret efter

rejste han selv til det hi. Land 1 Spidsen for

en Flok Korsfarcre. Han led imidlertid Skib-
brud paa Flanderns Kyst og dede 19. Maj i

Cistercienser-Klostret Ter Doest, hvor hans Lig-

sten endnu Andes (H. Olrik, Konge og Prasste-

stand. Kbhvn 1895, II, 166 og 207).

Jacopone fra Todi, beremt fransiskansk
Digter, tilherte den adelige Sleegt Benedetti i

Todi. Efter at have studeret Retsvidenskab i

Bologna blev han Advokat i sin Fedeby, men
da bans Hustru 1268 var kommen af Dage ved
et Ulykkestilfaelde, og det havde vist sig, at

hun stadig havde baaret en Haarskjorte under
sine prsegtige Kla-der, blev J. greben af Lede
for det verdslige Liv. Han opgav Advokaturen,
delte sine Penge ud til de fattige og lod sig

optage iblandt Fransiskanerordenens Tertiariere.

10 Aar senere vilde han traede ind I Ordenen
som Munk; men man enskede i Begyndelscn
ikke at tage imod ham, fordi han i lang Tid
havde givet sig Mine af at vterc en Nar — for

med en middelalderlig Nars Ret at kunnc slge

alte alvorlige Sandheder. Ferst da han ved to

Digte, af hvilke det ene var en Sang om Foragt
for Verden, havde godtgjort sin aandelige Sund-
hed og sine gode Evner, aabnedes Klosterportcn

for ham. Som Fransiskaner vedblev han at

vaere et Sandhedsvidne, der end ikke skaanede
Paven selv. Hans dristige Ord mod Bonifa-

tius VIII bragte ham baade Bandlysning og
Faengsel, og ferst efter Bonifatius VIU's Dad
flk han sin Frihed. Derefter tog han Bolig i

Klostret i Collazone, hvor han dede Julenat

1306. Han blev begraven i Todi, hvor der er

rejst et Mindesmsrke for ham, og han har
faaet Plads blandt Romerkirkcns >salige<.

Jada, en jerahmeelitisk Mand (1 Kron. 2,

28. 32). L. G.

Jaddua. 1. En afdem, derunderskrevPagten
(Neh. 10, 22 [21]). — 2. Yppersteprastcn J. (Neh.

12, 11. 22), den sidste af de 6 Yppersteprcestcr i

den pers. Pcriode. Josefos fortaeller, at han gilt

Alexander d. st. i Mode og udvirkedc store

Begunstigelser for Jodernc. — 3. I 3 Esra 5,

38 naevnes blandt de Prsester, som ved Hjem-
komstcn fra Babel ikke kunde godtgerc deres
prtesteligc Afstamning, en Jaddus (gr. Form
for J.), som havde til Hustru Augia, en Datter

37*
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580 Jaddua — Jafia.

af Barsillai, hvorefter bans Familie blev kaldet
Barsillai Barn (Esra 2, 61 ; Neh. 7, 63). L. G.

Jadon, en af dem, der byggede Jerusalems
Mure (Neh. 3, 7); fra et ubekendt Sted, Meronot,
formodentlig I Nierh. af Gibeon ug Mispa. L. G.

Jaebes (Ja'bes). 1. En Judteer (1 Kron. 4,

9. 10). I hans Navn er et Ordspil med >oseb<,

Smerte, fordi ban var sin Moder et Smertens-
barn ved hans Fodsel, men man mindedes
med samme Ordspil ogsaa et Lefte, ban havde
gjort > Israels Gud<, hvis denne vilde give ham
Lykke, hvilket blev opfyldt. Han synes altsaa

at have vseret en fremmed, der antog Israels

Tro. Dette ferer formodentlig til en neje Sam-
menknytning med — 2. Byen J. i Juda (1 Kron.

2, 55), som beboedes af kenitiske Slregter, der
dannede et mserkeligt skriftleerd Samfund. L. G.

Jaekan (Ja'kan), en gaditisk Slregtsoverste

(1 Kron. 5, 13).

Jael, Keniten Hebers Hustru, som fteldede

Sisera, der forfulgt af Barak havde taget sin

Tilflugt til J.s Telt. Saaledes opfyldtes, hvad
Profetinden Oebora havde forudsagt Barak, at

Herren, der vilde give ham Sejr over Kana-
'anaeernc, for hans Tevens Skyld vilde seelge

disses Anferer, Sisera, i en Kvindes Haand
(Dom. 4, 9). J.s Bed rift prises i Debora-Sangen
(Dom. 5, 24—27) og skildres i den parallele

Prosaberetning (Dom. 4, 17—22). Af disse

Kilder er Sangen et med de deri skildrede Be-

givenheder samtidigt Dokument. De Kenitcr,

bvortil J. herte, omtales i begge Beretninger

som Nomader (5, 24: Telt) i Nordpaltestina,

der indtog en neutral Stilling mellem Israelit-

erne og Kana'an»erne; ifolge 4, 11 vare de en
Gren af den kenitiske Stamme, der fra Egnen
ved Sinai var fulgt med Israeliterne til Kana'an,

og hvis Hovedmiengde fik Boliger i det syd-

ligste af Juda (Dom. 1, 16). J. var altsaa en
ikke-israelitisk Kvinde, men (som Rahab, Rut
o. a.) berort af Israels Tro og uden Tvivl over-

bevist om dets aandelige Ret. Hebers og J.s

davaerende Opholdssted kan ikke have vseret

langt fra Slagmarken ned imod Kisonfloden;

sydlig for Tabor maa Hcerene have stedt sammen
(5, 18: Markens hoje Steder; 4, 14; Ps. 83, 11:

Endor); naar Siseras Kongestad, Haroset, er

Haritlje ved Kisondalens Snsevring, maa hans
Flugt taenkcs i nordvestlig Retning. Det er

derfor umuligt, at han, som 4, 11. 17 kunde
synes at sige, skuldc vaere kommen til Kedes,

fjernt derfra i det nordligste af Naftali, forbi

Hasor, skarpt forfulgt af Barak (4, 22). Men
4, 11 believer vist ikke at sige, hvor Heber
opholdt sig paa den Tid, Slaget stod, men kan
forklare, at Heber (og hans Hustru) havde neje

Kendskab til, hvad der angik Barak, som var
fra Kedes i Naftali. Jabins Navn i 4, 17 —
ligesom i V. 2 og V. 23. 24 — maa derimod
vistnok holdes udenfor Sagen som en urigtig

Reminiscens fra den i Josva 11 omtalte Kamp.
Med Hensyn til den Maade, hvorpaa J. dnebte

Sisera, er det muligt, at der er en mindre Dif-

ferens mellem Sangen og den senere Beret-

ning; i saa Fald maa naturligvis den farst-

narvnte som leldst have Fortrinet. Ifolge Kap.
4 drsebte J. Sisera ved at drive en Teltnagle

gennem hans Tinding, medens ban trcet sov.

I Modsa?tning hertil flnde Wellhausen og de
fleste nyere i 5, 26. 27 den Frcmstilling, at

det var, medens han staaende drak af Skaalen.
der skjulte hans Ansigt, at J. hastig bibragte

ham et drsebende Slag med en Hammer. Det

bedder nemlig i V. 27: Mellem (for) hendes
Fodder sank han sammen (kara'), faldt ned.

laa udstrakt. Men Kuenen anferer herimod,
at Ordet >jated< i V. 26 ikke kan betyde andet
end en Teltpsl, saa at begge Beretninger modes
i Brugen af dette Redskab.

J.s Handling forenede List og Mod og maa
forstaas udfra, at bun ved en dyb og kraftig

Beslutning gjorde Israels og Jahves Sag til sin.

Den i 5, 6 omtalte J. kan nteppe vaere andre
end bende. L. G.

Jaela, se Ja'ala.

Jaelam (Ja'lam), edomitisk Stammeoverste
(1 Mos. 36, 5. 14. 18; 1 Kron. 1, 35). L. G.

Jaenai (Ja'nai), gaditisk Overate (1 Kron.
5, 12). L. G.
Jaera (Ja'ra), en Efterkommer af Saul (1 Kron.

9,42); kaldes i 1 Kron. 8, 36 Joadda, som sand-
synligvis er det rette. /,. G.

Jaeser (Ja'zer), en betydelig Stad i Ostjordan-
landet, herende til Gads Stamme (4 Mos. 32.

35; Josva 13, 25). Israeliterne erobrede den fra

Amoriterne efter Sejren over Sihon (4 Mos. 21.

32); den nievncs med sit Distrikt som et Out-
raade for sig selv (jvfr. 4 Mos. 32, I), belig-

gende taet op mod den ammonitiske Grarose
(4 Mos. 21, 24 LXX; jvfr. 2 Sam. 21, 5 og for-

modentlig Jes. 16, 8. 9, hvor J. som Grtense-
stad har vseret Vidne til Moabs rige Vinud-
forsel gennem Ammoniternes Land ; i Parallel-

stedet Jer. 48, 32 er J.s >Hav< en Fejlskrift).

J. na:vnes med Beremmelse 1 Kron. 26, 31 og
var Levitstad (Josva 21, 39; 1 Kron. 6, 66 [81]).

Paa Makkabceernes Tid var den i Ammonit-
ernes Besiddelse, men blev erobret for Jederne
af Judas Makkabaeer (1 Mak. 5, 8).

Med Hensyn til J.s Beliggenhed stenamer
Evsebios's Angivelse (10 rom. Mil vestlig for Rab-
bat-ammon og 15 rom. Mil nordlig for Hesbon
med det nuvterende Sar ved Udspringet af Vadi-
es-sir. Den hervserende store Hejslette ud-
msrker sig endnu ved udstrakte Grcesgange og
rige Kornmarker. L. G.

Jafet, en af Noahs 3 Sonner (1 Mos. 5, 32
osv.), i Hcnhold til 1 Mos. 9, 24. 10, 21 den
mellemste. 1 Mos. 9, 20—27 beretter om J.s

og Sems sonlige ..Erbodighed overfor deres Fader
og sammenknytter dermed et leldgammelt Vel-
signelsesord over de to Brodre. Sems Efter-
kommeres Fortrin at vsere Religionens Folk
kan J. ikke naa, men vidtstrakt Land vil God
give ham : Gud vil skaffe Plads (jaft) for Jafet,

men vil bo i Sems Telte — men Kana'an skal
va?re deres Trsel (V. 27, jvfr. Buhl, De mes-
sianske Forjsettelser, S. 53— 55).

I folkegenealogisk Betydning nievnes i 1 Mos.
10, 2—5 J. som >Fader< til de nordl. og vestl.

Folk: Gomer (Kimmerier), Magog (Skyter), Madai
(Meder), Javan (Gnekere), Tubal (TibarenerX
Mesek (Mosker) og Tiras(Tyrsener?). — I Judit
2, 25 [14] narvnes et ukendt J. som en Ego
ved Arabien (Nabat«erne?). L. G.

Jafia. 1. Kongen af Lakis; delte SksHbn*
med de andre amoritiske Konger, som Josva
slog ved Bethoron og dnebte ved Makkeda Hule
(Josva 10, 3f.). — 2. En af Davids Senner (2
Sam. 5. 15; jvfr. 1 Kren. 3. 7. 14, 6). — 3. En
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By i Sebulons Stamme, muligvis det nuvcerende
Jafa S. V. for Nasaret L. G.

Jaflet, Sltegtseverste i Asers Stamme (1 Kren.
7, 32). L. G.

iafo, se Joppe.
aggernat, se Juggernaut.

Jaqur, nbekendt Sted i det sydligste af Juda
(Josva 15, 21). L. G.

jahas, ogsaa kaldet Jahsa, hvor Amoritcr-

kongen Sibou blev slaaet af Israellterne paa deres
Vej til Kana'an (4 Mos. 21, 23 ; 5 Mos. 2. 32). maa
sages sydestlig i Sihons Rige. Mellem Hesbou,
Sihons Hovedstad, og den evre Arnon (4 Mos. 21,

13; 5 Mos. 2, 24), som Israeliterne overskred, maa
Sammenstedet have fundet Sted, i Nserh. af

Kedemots 0rk (5 Mos. 2, 26: jvfr. Josva 13.

18. 21, 36. 37). Den tidligere moabitiske By
tilherte efter Israels Sejr over Sihon Kubens
Stamme og var Levitstad (jvfr. de sidstnsevnte

Steder og 1 Kren. 6. 63 [78]). I det 9. Aarb.
erobrede den moabit. Konge Mesa den tilbage

fra Israels Rige, og Jes. 15, 4 og Jer. 48, 21.

34 vise, at den i den felgende Tid forblev hos
Moab. Disse Steders Omtale af J. stemmer godt
med ovenusevnte Antydninger af dens Belig-

geuhed. Evsebios nsvner den som eksiste-

rendc paa bans Tld og beskriver den som
liggende mellem Medeba og Dibon. Da LXX til

Jer. 48. 21 i Stedet for J. har Rasas, er J.

sandsynligvis at soge i Ruinstedet Umm-er-
rasas*2 Mil N. 0. for Dibon. L. G.

Jahasiel. 1. En af Davids ferste Tilhamgere
(1 Kren. 12, 4). — 2. En af Pnesterne. der
blrnte i Trompet foran Arken (1 Kren. 16, 6).

- 3. En Levit af Kahatideme (1 Kren. 23,

19. 24, 23). — 4. En Levit af Asafs Sltegt.

der greben af Hen-ens Aand styrkede Kong
Josafat og hans Her (2 Kren. 20, 14 f). —
5. Faderen til Sekanja, en af dem, der vendte
tilbage med Esra (Esra 8, 5). Teksten maa re-

konstrueres efter LXX og Parallelstedet i 3.

Esra. som lyder: af Sattus Born Sekanja, J.s

San. L. G.

Jabat. 1. En af Patriarken Judas Efterkom-
mere (1 Kren. 4, 2). — 2. En af Levis Efter-

kommere, af Gersons Slscgt (1 Kren. 6. 5. 28
[20. 43]). — 3. En gersonitisk Levit, Sen af
en Simei (1 Kren. 23, 10. 11). — 4. En Levit
af Selomots Bern CI Kren. 24, 22-. af Kahats
Sltegt (23, 12. 18). — 5. En Levit paa Kong
Josias Tid, af Meraris Sltegt (2 Kren. 34, 12). L.G.

Jahballaha III, nestoriansk Patriark 1281—
1317, var oprindelig en igurisk Munk. fedt i

Nerh. af Peking. Han vilde gere en Pile-

grimsferd tit det hi. Land, men naaede kun
til Bagdad. Patriarken der, Denka I, udmevnte
ham til Metropolit for Kina, og efter Denkas
Dad blev ban dennes Efterfelger. Han er navn-
lig bleven bekendt ved en Fortselling om en
Rejse, som ban gjorde fra Peking til Bagdad
samraen med Rabban Sauma, der siden (1287
—88) besegte Rom, Paris og London. J. hed
oprindelig Markos: Navnet J. er det samme
som Theodor. Han dede 13. Nov. 1317. Paul
Bedjan udgav 1888 den omtalte Rejse (uy Udg.
Leipz. 1895); den blev oversat paa Fransk af J.

B.Chabcti >Revue del'Orient Latin < I—II, ogsaa
ndgivet i Sertryk. En tysk Overs, er bebudet.
jahdai eller Jehdai, en judu-isk Sleegtseverste

(1 Kren. 2, 47). L. G.

Jahdiel, Sleegtseverste i Ostraanasse (1 Kren.
5, 24). L. G.
{ahdo, en gaditisk 0verste (1 Kren. 5, 14).

ahleel, en af Sebulons Shegter (1 .'Mos. 46,

14; 4 Mos. 26, 26). L. G.
Jabmai, Sltegtseverste i lssakar (1 Kren. 7, 2).

Jahsa, se Jahas.
ahseel, en af Naftalis Sltegter (1 Mos. 46,

24; 4 Mos. 26, 48); i 1 Kren. 7, 13 skrives

Jahsiel. L. G.

Jahseja (Dsk. Overs.: Jehasia), en af de i

Esra 10, 15 nsevnte 4 Maend. De synes at have
opponeret mod Beslutningen om, at man skulde
skille sig fra de fremmede Hustruer. Andre
opfatte Sagen lige modsat, at uemlig disse 4

udvalgtes som Kommission til Beslutningens
Udferelse ; dette sidste synes dog ikke at stemme
med V. 16, hvor Sagen overgives til et sterre

Tal af Folkets Overster. L. G.

Jahsera, en Pnest (1 Kren. 9. 12); kaldes i

Neh. 11, 13 Ahzai. Maaske J. skal rettes til:

Jahseja. /-. G.

Jahve, se Jehova.
Jainisme, Navn paa den Ltere, hvortil den

iudiske Sekt Jain a'erne bekender sig. Navnet
Jaina (udt. Djaina) betegner en Tilhtenger af

den af Jina stiftede Orden og Ltere, men Jina
er egentlig ikke noget Personaavn, det er lige-

som Buddha kun et Fajllesnavn (= Sejrherren),

der tiUsegges Lwrens Stifter saa vel som hans
Forgtengere og ogsaa Andes brugt i de buddhi-
stiske Skrifter om Buddha (jvfr. Art. Buddha,
1, 410 Beg. og Slutn.). Traditionen beretter,

at Stifteren af Jaina-Ordenen var en Fyrste-

sen, Vardhamana, af Naja- (eller Natha-)
Slregten, som fedtes i Vesali i det nordostlige

Indien, men af sine Tilhsengere bentevnes han
ssedvanllgvis Mahavira (a: den store Helt).

Hans Optneden kau med nogenlunde Sikkerhed
henlasgges til 6. Aarh. f. Kr., altsaa samtidig
med Buddhas Virksomhcd. Beretningerne om
ham bekra?ftes af de sldre buddliistiske Skrifter,

i hvilke han omtales under Navnet Nat ha

-

putt a som eu af Buddhas ivrigstc Modstandere.
Begge Mend kendte og beksempede hinanden,
men medens Buddha var Stifter af en hel ny
Sekt, har Mahavira sikkert kun veret Ferer
for en af de da bestaaende asketiske Sekter,

desaakaldte Nigantha'er. Baade Buddhisme
og J. maa betragtes som religiose, mod Brahma-
nismen rettede Bevwgelser. grundede paa be-

steinte filosoflske og etiske Systemer, og de
ligner paa flere Omraader hinanden saa megct,

at man tidligere mente i J. at flude blot en
sseregen buddhistisk Skole. Dette er imidlertid

ikke Tilfseldet, og undersoger man de to Lsere-

systemer nejere, viser det sig, at de paa af-

gerendc Punkter er hinanden modsatte. Lige-

som Buddhismen er J. absolut ateistisk: Ver-

den er uskabt og evig, og i Modssetning til den
cvige Materie staar Sjaslene, ligeledes cvige,

men bestaaende som virkelige reelle Eksistenser,

der har Bolig saavel i den levende som i den
livlese Materie. Produktet af dette Sjtelenes

Ophold i Materieu er Karman (Gerningen),

som bestemmer Sjselens videre Skaebne under
dens Vandringer (Sansara). For at opnaa Be-

frielsen eller Nirvana, hvor Sjselen lever i

evig Hvile og Frihed for Handling, udfordres

3 Ting: ret Tro, ret Erkendelse af Sandheden
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582 Jakob.

og ret Vandel. I Praksis viser den rette Vandel
sig i en meget vidtdreven Askese: gennem Selv-

pinsler skal man soge at sejre over sig selv,

og gennem den strengeste Aflioldenhed skal

man stedse opfylde det store Bud ikke at

foraarsage Smerte for noget levende Vaesen
(ahinsa o: ikke-Drseben). Buddhismen derimod
troede hverken paa Sjselens Bealitet eller an-

erkendte Askesens Betydning. Deraf forklares

sandsynligvis de to Religioners Skaebne i In-

dien ; J, med sin Askese var langt mere for-

dragelig for Brahmanerne og kunde langt bedre
underordne sig deres Kultur i det ydre og liar

derfor holdt sig levende i Indien indtil den
Dag i Dag. Jainisterne i Indien udgor vel 6.

I'/a Mill. Meunesker, niest af Handelsklassen,
der Andes spredte rundt om i Landet, isa?r i

Kobstiederne, men mest i det vestlige og nord-
lige. De bestaar af Munke og Lsegfolk, for

hvilke sidste en sa-regen Kultus er iudrettet;

i Templerne, hvoriblandt Andes nogle af de
smukkeste Monumenter af indisk Arkitektur.
dyrkes Jina'erne iiiesten som Guder. Allerede
for Begyndelsen af vor Tidsregning var J. spaltet

i to sserskilte stridende Sekter, Digambara'-
erne(de luftklaedte o: nogne) og Cvetambara'-
erne (de hvidklsedte). De forstnsevnte er mulig-
vis identiske med de af de grseske Historie-

skrivere omtalte Gymnosofister og er langt
strengere i deres Fordring om Askese end de
sidstnsevnte, som ogsaa tillader Kvinder at op-
tages i Ordenen. Begge Retninger staar endnu
saa skarpt overfor hinanden, at de absolut
intet Samkvem vil have med hinanden. J.'s

hellige Skrifter blev vistnok tildels affattede

flere Aarh. f. Kr., men foreligger dog kun i

en langt yngre Redaktion (paa Prakrit); senere
vsennede de sig til at benytte Brahmauismens
gamle Kultursprog, Sanskrit, og kommenterede
deres Leere paa dette Sprog. ,1., som borer til

de interessanteste Fremtoninger i den indiske
Religion shistorie, er paa en grundlreggende
Maade behnndlet af G. Buhler, Ueber die in-

dische Sekte der Jainas (Wien 1887), jvfr. den
under Art. Indiske Religioner an forte Lit. og
A. Weber. Ueber die heiligen Sehriften der
.laina (Indische Studien 16.—17. Bd. 1883—85).
samt E. Leumann, Die alten Beriehte von den
Schismen der Jaina (ib. 17. Bd.). D. A.

Jair. 1. En af Dommerne (Dom. 10, 3— 5).

Han og hans Slcegt herskede over 30 Byer i

Gilead. Dette Distrikt kaldtes Havvot-.Iair o

:

J.s Teltbyer, hvilket Navn er blevet bibeholdt,
ogsaa efter at fastere Byer vare traadte i Stedet
for de oprindelige Noroadeboliger. Uden Tvivl
henvises vi til den nordlige Del af Gilead,
mellem Jabbok og Jarmuk. Byen Kamon, hvor
J. blev begraven, na;vnes af Polybios i For-
bindelse med Pella, som laa i denne Del af
Landet.
Denne .J. er aabenbart den samme, der

nsevnes i 4 Mos. 32, 41; 5 Mos. 3, 14: Josva
13, 30; 1 Kong. 4, 13; 1 Kron. 2, 22. 23, og
som horte til Manasse Stamme, Mahirs Slaegt

(»Son« = Efterkommer). 4 Mos. 32,39.41.42
indeholder en meget gammel Efterretning om
Erobringen af den nordlige Del af 0stjordan-
landet, der i V. 40 mere skematisk henfores
til Moses Tid, men i Virkeligheden synes fore-

gaaet efter de israelit. Stammers Bossettelse i

Kana'an, saaledes at i Tiden efter Josva Dele
af Manasse Stamme (Mahir) vestfra have erob-
ret det nordl. Gilead m. m. Paa Deboras Tid
trfeffes Mahir endnu i Vestjordanlandet (Dom.
5, 14). Det gamle Stykke 4 Mos. 32. 1—32 ved
ogsaa kun om Stammerne Gads og Rubens Bo-
ssettelse 0. for Jordan paa Moses Tid. Paa
enkelte (senere) Steder (5 Mos. 3, 14: Josva 13,

30) er Distriktet s.J.s Byer« mindre nojagtig
henregnet til Landskabet Argob i Basan, der
laa op til det nordl. Gilead. 1 Kron. 2. 21 f..

der taler om en Indblanding af juda:isk Blod,
afspejler muligvis eftereksilske Forhold.
2. Mardokais Fader (Ester 2, 5). — 3. Fader
til Betlehemiten Elhanan (1 Kron. 20, 5; i 2

Sam. 21, 19 ved en Fejlskrift sJa'are-oregims
i Stedet for >Jair«). — 4. I N. T. Synagoge-
forstanderen Jairos. se dette Navn. — 2 Sam. 20,

26 nsevues blandt Embedsm.-endene ved Davids
Hof en Jairitcr, Ira. Nogle ville, stottet til Pes-
hitto, Uese »Jattiriter< fra Byen Jattir i Juda
(Josva 15. 48).

jairos, Synagogeforstander i Kapernaum, hvis
12aarige, cnbaarne Datter Jesus opvakte trade
dode (Mt. 9, 18 f.; Mk. 5. 21 f; Lk. 8, 40 fA
Mt.s Beretning er mere kortfattet end de andre
Evangeliers, liawner ikke J.s Navn, heller ikke
at Pigen endnu levede, da hendes Fader kom
til Jesus. Da Budskabet om Datterens Dod

|

naaede dem, medens de vare undervejs, styrkede
Herren J. med Ordet: Frygt ikke, tro kun!
Da de vare komne til Huset, og der var skaffet

Ro, opvakte Herren Barnet med sit Ord »ta-

litha kutni< (Mk. 5, 41) o: Pige, staa op! I

alle 3 Evangelier er Foitellingen om den blod-

|

sottige Kvindes Helbredelse forbundet med
denne anden. L. (.".

Ja'kan, se Jaekan.

Jake, Fader til Tankesprogdigteren Agur
!(Ordspr. 30, 1). /.. G.

Jakim. 1. En Benjaminit (1 Kron. 8, 19\
i — 2. Et af de 24 Pnesteskifter (1 Kron. 24,

12). L. G.

Jakin. 1. Simeonitisk Slsegt (1 Mos. 46, 10:

2 Mos. 6. 15; 4 Mos. 26, 12). 1 Kron. 4, 24
har, meppe rigtig, »Jarib«. — 2. En af de 24

Praesteklasser (1 Kron. 24, 17; jvfr. 9, 10 og

Neh. 11, 10). — 3. En af Sojlerne foran Sa-

lomos Tempel <\ Kong. 7. 21: jvfr. Jer. 52,

17 f.).

'

L. G.

Jakob (Ja'akob). Patriarken, Isaks og Re-

bekkas Son, Fader til de 12 Stamme-Patriarker.
Kaldes ogsaa Israel. Medregnes Fortjellingerne

om J.s Sonner, handler Halvdelen af 1 Mos.
om denne Patriark. Stoffet er gennemgaaende
hentet fra de reldste Kilder, med korte Ind-

fojninger fra det yngre Skrift P.

J.s Fodsel, som forta;lles i 1 Mos. 25, 21 f.,

paa hvilket Tidspunkt Isak maa tsenkes at bo
ved Beer-lahai-roi (25, 11), var, foruden ved
Isaks og Rebekkas lange Barnleshed, mserkelig

ved de ledsagende Varslerom Rivaliteten mellem
J. og hans Tvillingbroder Esav. Israels og

Edoms Stamfaedre ksempede allerede med hin-

anden i Moders Liv. og ved Fodselen holdt den
yngste, som var J., fast ved sin Broders Hsel,

som for at trfenge ham tilbage og sikre sig

den forste Plads. Derfor blev han ogsaa kaldet

J. a : den, der griber en anden om Haelen (akeb),

den listige. Saaledes den populjere Etymologi
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(jvfr. 27, 36); om den virkelig ndtrykker Navoets
Mening, se nedenfor. Hos. 12, 4 mindes om
den kraftigc Vilje, J. lagde for Dagen allerede

i Moders Liv.

Da Bradrene voksede til, blev Esav den frit-

strejfende Jsger, men J. den hjetnelskende,

ordentlige Hyrde. Esav var uden Selvbeher-

skclse, 0jeblikkets Barn ; J. derimod beregnende
og klog. Der fortelles saa, hvorledes J. be-

nyttede sig af Esavs Letsind og Dumhed til

for en Ubetydelighed (Linserne) at afkebe sin

Broder den hojtskattede Ferstefedselsret (25,

29 f.). Vor moralske Sans foler mere end den
israelit. Fortseller det pinlige i dette Trsek af

J.s egenkserlige Klogskab; i J.s Favor bar dog
tillige erindres om det aabenbarede Tilsagn i

25, 23.

I Kap. 27 felger saa den mesterlige Fortsel-

ling om, hvorledes J., ansporet af sin Moder,
med List fravristede sin Broder sin gamle,
blinde Fader Isaks Velsignelse, idet han udgav
sig for Esav. Da Bedrageriet afsleredes, trostede

Isak saa vidt muligt denne, men Velsignelsen

kunde ikke fratages J. Om det uberettigede i

at ville forstaa V. 29 og 40 som Ikltedning af

sene politiskc Begivenbeder fra den israelit.

Kongetid maa henvises til F. Buhl, De mes-
sianske Forjxttelser, 1894, S. 49 f.; det er reld-

gamle Forhold mellem Edom og Israel, der
sigtes til.

Felgen af J.s Bedrag var et bittert Had fra

Esavs Side, saa at han kun afventede sin Faders
Dad for at slaa J. ihjel. Men J.s aarvaagne
Moder forebyggede dette ved at tilskynde J.

til at flygte til hendes Broder Laban i Harran,
indtil Esavs Vrcde havde lagt sig. Stykket 27,

46—28, 9, der ejensynlig har et aodet litenert

Prag og tilherer en anden Forfatter (P), moti-
verer J.s Rejse paa en anden Maade, at han
sendes til Mesopotamien for at undgaa, at ogsaa
han, ligesom Esav, skuldc tage sig en Hustru
af Kana'ans Kvinder.

28, 10—22 er altsaa den egentlige Fortsset-

telse af 27, 1—45. Undervejs fra Beerseba kom
J. ved Nattetid til et Sted paa Marken, hvor
ban vilde forblive til naeste Morgen. Han dramte
og saa i sin Dram en Stige, som naaede op
til Himmelen (naturlige Stenterrasser paa Hojen
S. 0. for Stedct — Betel — kunne have praget
bans Sind og laant hans Dram dens Form), og
Gads Engle steg op og ned ; tilsidst stod Herren
selv ved hans Side (egentlig: [bejende sig] over
ham) og talte styrkende og forjsttende Ord til

ham med Lofte om at vsere med ham. Da
vaagnede J. og msrkede, at han var paa hellig

Grand; derfor rejste han Stenen, han havde
stettet sig til, og indviede den ved Salving;
tillige lovede han, hvis han kom velbeholden
tilbage, at gore den til >et Guds Hus< og at

give Gad Tiende af al sin Ejendom. Lsengere
nede hares nsrmere om J.s Forhold til Stedet
Betel (a: Gnds Hus), hvor dette tildrog sig.

Der folger nu i Kap. 29 og 30 J.s Komme
til Laban, bans Giftermaal med dennes Detre,
ferst den aeldste, Lea, saa den yngre, Rahel,
hvem J. havde saa kter, at de 7 Aar, han tjentc
for hende, >tyktes bam som faa Dage< (29, 20),
og dernaest om J.s Bern, som hans Hustruer
og de Medhustruer, Bilha og Silpa, som de
gave ham, fodte (11 Senner og Datteren Dina),

og endelig om, hvorledes J.s Hjorde voksede
umaadelig, saa at han blev rigere end Laban
trods dennes egennyttige Forseg paa at for-

holde ham hans Leu (30, 35. 36. 31, 7f. 41 f.).

Det medferte, at Laban og hans Senner saa
med voksende Misundelse paa J.s Frcmgang.
Som Felge heraf gjorde J. Alvor af at drage

tilbage til Kana'an (efter 20 Aars Forlob), ogsaa
opmuntret af Herren (31, 3). Efter at have
forklaret sine Hustruer Sagen ivserksatte han,
mcdeus Laban havde Faareklipning, med Snild-

hed og Omsigt sin Flugt (Kap. 31). Laban satte

efter ham, men indhentede ham ferst (jvfr. 30, 36)
paa Gileads Bjerge. 131, 26—32, 1 [31, 55] skildres

det nu felgende Opger mellem J. og Laban.
Dennes Vrcde var allerede bleven Iammet ved
advarende Aabenbarelse af Gud (V. 29), og J.

forsvarede sig med Held overfor Svigerfadereus
Beskyldning om at have stjaalet hans Husgud
(den holdt Rahel, J. uafvidende, hemmelig);
endelig havde Laban intet at svare til de Ting,
J. nn paa sin Side foreholdt hans Samvittig-
hed. Slutningen af Fortsllingen, om Forliget

mellem Laban og J., er fra V. 46 noget uklar
ved forskellige Kilders Sammenfojning og Ind-
forelse af (gamle) Bestemmelser af folkeretlig

Art om Gnensen mellem de 2 Folk, hvis Stam-
fsedres Forhold her fortaelles om. Et Sted paa
Nordestgrensen af Gilead har der formodentlig
vieret Oldlidsminder (Stenhob og Opstander),
hvis Oprindelse popukert tilskreves Laban og J.

J. nsermede sig nu Kana'an. Som han drog
frem, kom Guds Engle imod ham, endnu N. for

Jabbokfloden (32, 2. 3 [1. 2]). Det abrupte Stykke
siger ikke, i hvilken Hensigt; hilsende og be-

skyttende, eller fjendtlig, for at ksempe mod ham ?

Da det er forskellige Fortellere i 32, 2. 3 (E)

og 32, 25—32 [24—31] (J), foreligger her maaske,
knyttet til et aadet Stednavn, en Variant om
den for J. saa farlige Kamp, der dog endte
med Guds Velsignelse. Thi paa en god Ud-
gang ogsaa i 32, 2. 3 tyder J.s Udbrud: Her
er Guds Lejr (mahanl)! med hvilket Stedets
Navn, Mahanaim, seettes i Forbindelse.

J. lod nu sende Bud til Esav for at hilse

ham, men error til sin Sknek, at hans Broder
drog imod ham med 400 Mand. Men J.s Kraft
vokser med Faren : med Aandsnservajrclse deler
han sin Lejr i 2, for at i alt Fald den ene
kunde undkomme, oghan indskydersig i Bennen
under Guds Hjwlp. En stor Gave sendes Esav
i Mode, hvilket muligvis (som vserende af E.s

Fortslling) i Beretningens oprindelige Sammen-
haeng skal tffinkes forud for Meldingen om Esavs
fjendtlige Hensigter.

Saa folger den store Krise i J.s Liv: hans
Kamp med Gud ved Jabbokfloden i Nattens
Ensomhed. Han bragte alt sit over Floden
(V. 23, 24); paa hvilken Side han selv blev
ene tilbage (V. 25), er (V. 24) ikke klart. Vade-
stedet maa ttenkes neer ved Pnuel, altsaa vel

da dette laa i Bjerglandet (Dom. 8, 8), inden
Strammens Udtrceden i Jordanlavningen. Det
drejede sig om J.s hele fremtidige Vel. Minderne
og Frygten for Esav knugede hans Sind. Da
nuerkede ban sig indviklet i en legemlig Kamp
med et ubekendt Vssen. Lige til Daggry varede
Kampen med den frygtelige Modstander, men
J. gav ikke tabt, end ikke da den ubekendte
brugte sin overlegne Kraft, saa at J.s Hofte-
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skaal gik af Led, og beguerede, at J. skulde
slippe ham, fordi Morgenreden var ved at bryde
frem. Da forstod J., at det var Guddommen
selv, han holdt fast, og greb af al Magt Lejlig-

heden til at vinde en Velsiguelse: Jeg slipper

dig ikke, uden du velsigner mig! Dette sker
da, idet Gud forandrer J.s Navn til Israel, >thi

du har krempet med Gud og med Mennesker
og vundet Sejr« ; >Uovervindelig< er det stolte

Navn, Gud tilUegger ham. Da udbred J. : >Jeg
har s£t Gud Ansigt til Ansigt« ; derfor kaldtes

Stedet Pnuel o: >Guds Ansigt«. I Hos. 12, 5
foreholder Profeteu sine udartede Landsimcnd
Stamfaderen J.s Energi til Eksempel.

Det frygtede Made med Esav (33, 1 f.) forleb

lykkeligt, og det kom til en fuldsta?ndig For-
soniug imellem dem (V. 4), hvorved Esav viste

en hejhjertet og aedel Adfterd, og J. klog Om-
sigt. Medens Esav drog tilbage til Edom, rejste

J. til Sukkot i Jordanlavningen, vestlig for

Pnuel (Dom. 8, 5. 8), uvist hvor; derfra til

Sikcm mldt i Kana'an, hvor J. 0st for Byen
opslog sine Telte paa en Landstrsekning, han
for gode Penge kebte af Stammen Hamor i

Sikem (V. 18 f.).

Til J.s Ophold der er kuyttet Forttellingen

om haus Datter Dinas Skasnding af Hamor og
hendes Brodres Ha?vu ved Blodbadet i Sikem
(Kap. 34). Herom maa henvises til Art. Hamor
(1, 341). Nu ferst er der atter Tale om Betel, hvor
J. havde haft sin Dram for mange Aar siden,

da han drog til Harran. J. brad op fra Sikem
(35, 1 f.), efter ferst at have renset sin Lejr

for de fremmede Guder, og under Guds skser-

mende Ledsagelse naaede han Betel. Her rejste

han et Alter, og ifelge P havde han her en ny
Gudsaabenbaring, som fornyede Forjaettelserne

fra 28, 13 f. og omskiftede hans Navn til Israel

(i 32, 29 [28j hos Forttelleren .1. anderledes); lige-

ledes omtales (nasppe fra P) som i 28. 18. 22
den hellige Sten, J. rejste. og som synes at

have staaet ved Altret i Betels sencre Hellig-

dom. Tieiiden, som 28, 22 taler om, navnes
ikke, men har uden Tvivl hert med til Dyrk-
elsen der (jvfr. Am. 4, 4). Ogsaa Hos. 12. 5
ved om Guds Eugcls Aabenbarelse i Betel efter

J.s Tilbagekomst. Ievrigt kan P.s Beretning
om Betel ikke maale sig med den skonne seldre

Forfeiting i 28. 10 f.

Fra Betel fortsatte J. sin Vcj mod Syd. Under-
vejs dede Rahel efter at have fedt J.s 12. Son.
Benjamin (35. 16 f.). Som Rejsens Maal ntevnes
af P Mamre ved Hebron. Dette steramer over-

ens med de andre Overleveringer, der fra Kap.
37 tale om Hebron som J.s Opholdssted. Der-
imod kin P.s Benuerkning (35, 27 f.) om, at J.

kom til sin Fader Isak. og at han sammen
med Esav foretog hans Begravelse, umulig for-

enes med Forfellingcns Helliedsindtryk, idet

Isak allerede i Kap. 27 er ameldig, Deden nier

:

heller ikke forstaar man. hvorfor J. saa laenge

har opholdt sig i Landet. inden han bcsoger
sin Fader (hvis Opholdssted 28, 10 ievrigt er
Beerseba). Ved at holde Kilderne ud fra hin-

andeu maa slige Vanskeligheder loses.

Hermed traeder J. i Baggrunden, og hans Ynd-
lingsson Josef bliver nu fra Kap. 37 Sjrelen i

Forttellingen. Der forfelles altsaa, hvorledes
han solgtes af sine Brodrc til iEgypteu, og
hvorledes J. bedroges af sine Sonner ved Fore-

\

givendet om Josefs Dad, der bragte Sorg over

hans Alderdom; endvidere i Kap. 42 f. om i.%

Sonners gentagne Hejser til ./Egypten for at

kebe Kom, hvor J. nededes til at lade Ben-

jamin falge med dem. Da saa endelig Josef

havde givet sig tilkende for sine Bredre, hen-

tedes hans gamle Fader til ASgypten (Kap. 45)

og bred op med hele sit Hus (46). Paa Kana'ans

Grense, i Beerseba, hvorfra han i sin Ungdom
var dragen ud, aabenbaredes Gud atter for bam.

da han nu anden Gang, i sin Alderdom. drog

i UdUendighed. og styrkede ham med forjet-

tende Ord (46, 1 f.). Efter at vsere modtageo
af Josef og hasdret af Farao, fik han med alt sit

anvist Gosen til Beboelse og levede endnu ea

Alderdomstid indtil sin Ded (ifblge P 147 Aar

gl., 47, 28).

Fra 47, 29 til 50. 14 felger endelig J.s sidste

Vilje, hans Ded og Begravelse. Da Dodeu
ntermede sig, tog J. det Lefte af sine Sooner

(47, 29. 49, 29). at de vilde begrave ham i

Kana'an ; tillige gav han Josefs Bern, Manas*
og Efraim, Ligestilling med sine Senner og

velsignede dem. 48, 22 omtalcr en sasregen

Gave, der skulde tilfaldc Josef, naar J.s Folk

efter Forjasttelsen (46, 4: vendte tilbage til

Kana'an. I Tro paa denne Fremtid kaldte J.

sine Senner sammen og velsignede dem til

Afsked i profeterende Ord (Kap. 49). Det uuerke-

ligste Udsagn heri er om Juda ; hvorledes man
end forstaar >Silo< (V. 10). udpeges denne

Stamine som Biereren af Forjettelsernc. Den
starke Nationalfelclse, som Digtet udtaler.

mangier altsaa ikke et religiost Midtpunkt. Det

er ogsaa her Profetiens Aand. Adskilligt (f. E.

Omtalen af Levi) tyder paa en Oprindclse i

den senere Dommertid, hvad der ikke for-

hindrer det i at have Udspring af Tro og i

det centrale Profetiens Pneg. J.s Navn er altsaa

efter denne Opfattelse en Iklaedning. i Lighed

med Moses Navn i 5 Mos.; Digtet taler son)

J., er en Udformning (efter en senere Tld»

Behov) af det Haab for Guds Folk, som J.i

Omsorg for at begraves i Kana'an viser. at

han virkelig ejede.

Om denne hans Begravelse i Makpela Hule

sammen med hans Faedre beretter Slutninp-

kapitlet i 1 Mos.
Se vi tilbage paa det omfattende Ovcrleve-

ringsstof om denne Patriark, gtelder her som

ved de andre af Israels Stamfaedre i 1 Mos..

at de Kildeskrifter, hvoraf den der foreliggendt

Beretning er sammensat. ved lange Tidsrum
ere adskilte fra de i dem skildrede Begiven-

heder og Personer. Men til Grund for de skrift-

lige Optegnelser liar der vist sig at ligge eo

i det vsesentlige overensstemmende muudtlig

Overlevering. Saaledes ogsaa med Hensyn til

Jakob. Som ovenfor (ved 35. 27 f.) bemarkft
maa Kildeskriftet P.s Kronologi (hvortil nerer

25, 26. 26. 34. 35, 28) holdes udenfor den ved

Kildeskrifterncs Sammenarbejdclsc danncde For-

feiting. Den mundtlige Overlevering har end-

videre ikke en biograflsk Fremstillings Interesse

af Fuldsfendighed og nejagtigTidsfolge(sammeo-

lign de synoptiske Evangelier) ; den plukker sin

Buket af Overleveringens Blomster for at glade

sig og styrkes ved Fsedrencs Faerd, for umiddel-

bart at laere deraf. Et ludblik i dette Arbejde

gives os i Hoseas didaktiske Brug af Stam-
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faderens Historic (Hos. 12, 4. 5 og 13. 14). Her
lean ogsaa mindes oni et Sted som Jes. 43, 27,

hvor der ved Ordene >allerede din Fader syn-
dede< sikkert taenkes paa J.

Som de Grupper, bvori Overleveringens Stof

fordeler sig, kan naevnes: J. og Esav, J. og
Laban, Gads Aabenbarelser. og J.s Bern. De
Suegtsforhold, 1 Mos. orataler, ere aabenbart
ofte ikke individuelle, men folkegenealogiske

(f. E. Kap. 10); mange nyere ville derfor i Pa-
triarkernes Navuc kun se Personifikationer af

Stammer (for ikke at tale om mytologiske
Sterrelser); den semRiske Tilbejelighed HI at

sammenfatte Individerne af en Slaegt eller

Starame i et kollektivt Navn (f. E. Dom. 1, 3)

maa herved tages i Betragtning. Men alt gaar
jo dog ikke op i det kollektive, og den israelit-

iske Overlevering om Faedrene vil ogsaa ved
Siden af Stammernes Navne og Bevcegelser

bave indeholdt Minderne om de store, an-
forende Personligheder, som ikke mindst i deres
religiose Oplevelser fra Samfundet med den
store Gud bave paatrykt deres Slaegt og Om-
givelser deres cjendommelige Prseg. Som en
saadan Stammeferer, der tilforte Stammen ny
Kraft fra det mesopotamiske Hjemland, og som
selv ad underlige Veje opdroges 1 Guds Skole,

tar derfor J. betragtes (jvfr. Kittel, Driver, i

det varsentlige Dillmann o. a.). Visse Trsek,

som f. E. det om Sikem og Dina (Kap. 34)

fortalte. Bemeerkningen i 48. 22 om en treb-
ling fra Kana'aniterne, og adskilligt af det, som
angaar bans Sanner, bsere derimod Praeget af

Persontflkation.

J.s Navn forklares i 25, 26 (27, 36) af Ordet
>akeb< (Hsel): den, der griber en anden om
Helen, traenger sig frem. er Hstig. Dette er

dog kun en popular Etymologi. Sandsynligvis

er det en Afkortelse af Jakob-el, i Lighed med
Navne som Isra-el, lsma-el, hvor Ordet »el«

(God) er Subjekt i et kort Udsagn, f. E. Isma-el
= Gud herer (eller hore!). Jakob-el vilde da
betyde: Gud felger efter, eller: Gud tenner.

Lignende Navne af den samme Rod (akab) Andes
i Palmyrensk og det efterbibelske Sprog (Akab-
ja), men det maerkeligste er selve Navnets Fore-

komst paa babylonske Kontrakttavler fra o.

2300 f. Kr. (Ja'kub-ilu, ogsaa Jakubu), og at
der i den a-gypt. Konge Thotmes Ill's Liste

(15. Aarb. f. Kr.) over erobrede SUeder i Kana'an
nodes Navnet J'kba'ra, der (idet jEgypterne
bruge r for 1) er = Jakob-el. Om der heri er
nogen Forbindclse med den bibelske J., er
ganske uvist.

— J. og bans audet Navn Israel forekomme
mangfoldige Gange om det Folk, hvis Stam-
fader ban var, og som i saa mange Maader
har sla-gtet bam paa. L. G.

Jakob i N. T. — 1 N. T. nvvnes foruden
Patriarken J. (Mt. 1, 2 o. fl.) og en J., Fader
til Jesn Plejefader, Josef (Mt. 1, 15 f.), efter al

Sandsynl'ghed endnu 5 Marod af dette Navn:
U, i Aim. kaldet >deu seldre< (major), Sen
af Fiskeren Zebedreos og — som man kan slutte
af Mt. 27, 56 sammenboldt med Mk. 15, 40 —
Salome (efter Job. 19. 25 vistnok en Sester af
Jesu Moder. Maria). Broder til Apostelen Job.
og ligesom denne en af de Tolv (jvfr. Apostel-
kataJogerne: Mt. 10, 2, Par.). Begge Bredrene.
der bleve kaldede samtidig(Mt. 4, 21), og, vist-

nok paa Grand af sit ildfuide Temperament,
af Jesus erholdt Tilnavnet Boanerges o: Tor-
densennerne (Mk. 3, 17; smlgn Lk. 9,54), dan-
nede sammen med Peter en inderste Kreds
i Apostelkollegiet (smlgn Mt. 17, 1, Par.: Mk. 5,

37. Lk. 8, 51; Mt 26, 37; Mk. 14, 33). Halshug-
get i Jerusalem paa Kong Herodes Agrippas
Befaling Aar 44 e. K. blev J. den ferste Mar-
tyr blandt de Tolv (Ap. G. 12, If.). — 2) J.,

Sen af Alfasos, ogsaa en af de Tolv, i Aim.
kaldet >den yngre< (minor). Ifelge Legenden
skal ban ferst bave virket i det sydvestlige

PaUestina, derefter i jEgypten og endeltg vasre

bleven korsftestet i Nedre-jEgypten. — 3) J.,

>Herrens Broder< (Gal. 1, 19). efter Mt. 13, 55,

Mk. 6, 3, den seldste af 4 Bredre. Den tradi-

tionelle Anskuelse, efter hvilken denne J.

skulde vsere identisk med Nr. 2, er for nsr-
vserende saa godt som paa alle Hold opgivet
inden den protestantiske Videnskab, og sikker-

lig med Rette. Denne Identifikation lader sig

ikke med Sikkerbed paavise for bos Hierony-
mus, der ger Jesu (Herrens) Bredre til bans
Faettere, og beror uden al Tvivl oprindelig paa
udelukkendc dogmatiske Motiver, sterlig paa
Interessen for at luevde Jesu Moders stedse-

varende Jomfruelighed. Fer Hieronymus havde
man, ledet af den samme dogmatiske Tendens,

\
oftere betragtet Jesu >Bredre< som Stedbredre,

! Senner af Josef i et tidligere iEgteskab. Det
i eneste boldbare lige over for de nytestl. Udsagn

I
er at betragte Jesu >Bredre< som bans kedelige

I Bredre, Sonner af Josef og Maria i deres kort

I
fer Jesu Fedsel indgaaede iEgteskab. Som
sine tre Bredre kom vistnok ogsaa J. ferst

I efter Jesu Opstandelsc og som Folge af en
I bam til Del bleven Aabenbarelse af den Op-
standne (1. Kor. 15, 7), til Troen |iaa Jesu
IMessianitet (smlgn Mt. 13, 57; Mk. 6, 4; Mk.

|

3, 21; Mt. 12. 46f. o. Par.; Joh. 7, 5; Ap. G. 1,

,
14). Meget snart har ban dels paa Grand af

sit usere Slsegtskabsforhold til Herren. dels paa
' Grand af personlige Fortrin hasvet sig til apostel-

I

lignende Anscelse som >biskoppeligt< Hoved
for Presbyterkollegiet i den jerusalemske Me-

|

nigbed (Gal. 1, 19; 2, 9. 12; Ap. G. 12, 17;
i 15, 6. 13: 21, 18 f.;. Kun med Urettc bar man
I oftere (med Paaberaabelse afGal. 1,19; 1 Kor. 15,

7) regnet ham til Apostlene i dette Ords videre

Betydning, da han, saavidt vides, aldrig har
vseret virksora som rejsende Misslonaer. Ifelge

Paulus's og Ap. G.'s samstemmige Udtalelser

befandt han sig med Hensyn til kr. Opfat-

telse i fuld princtpiel Overensstemmelse med
Apostlene saavel som med Paulus selv (Ap.

G. 15 og 21; Gal. 2, 9). Paa den anden Side

har han dog med ubrudt Konsekvens reprae-

senteret det almindelige jedekrlstelige Stand-

punkt. med samvittighedsfuld Overholdelse af

den mosaiske Lov som det Israel af Gud givne

religies-nationale Symbol paa dets Sterstilling

som det udvalgte Folk. For ham er Kristen-

domraen vaesentlig Jededommens Fuldendelse.

Ganske naturligt derfor, at de faristcisk-sindede

og Paulus-fjendtlige Judaister med Forkaerlig-

hed har beraabt sig paa haus Autoritet, uagtet

han personlig indtog et fra denne Retning belt

forskelligt Standpunkt. Ogsaa blandt sine ikke-

troende Landsmaend ned han ifelge Hegesip

en overordentlig Anseelse paa Grund af sin lov-
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lydige Fromhed og hsdredes med Tilnavnet
>den retfaerdiget. Efler Josefos blev han i

Aar 62 anklaget som Overtneder af Lovcn og
stillet for en af Ypperstepresten Annas (den

yngre) nedsat Domstol og derefter stenet. Dog
underligger paagteldende Sted hos Josefos Tvivl

med Hensyn til sin iEgthed. Ogsaa ifelgc

Hegesip, der leverer en meget omsUendelig
og legendarisk udsmykket Beretning om bans
Martyrdod, er ban bleven stenet, men som
Grund angives her, at han havde vakt de
Skriftkloges og Farisasernes Uvilje ved den
store Indflydelse, han evede paa sine Lands-
msend i Retning af at fore dem til Troen paa
Jesus. Muligt at Hegesip ssetter hans Dod ned
til o. 66. I den pseudo-klementinske Litera-

tur fremstilles han som Biskop over den hele

Kristenhed, ja der tillsgges ham endog en
Apostlene overstraalende Vaerdighed. Ifelge

Epifanios skal der have eksisteret Beretninger
om hans Himmelfart. — 4) I Apostcl-Katalo-

gernc hos Lukas (Lk. 6 og Ap. G. 1) naevnes

en J., sandsynligvis ikke Broder, men Fader
til Apostlen Judas. — 5) I Mk. 15, 40 omtales
en J., >den lilies der af flere paa lidet hold-

bare Grande identificeres med J., Alfseos's Son.
Hans Tilnavn har sikkerlig Hensyn til hans
Legemsvickst. Han var Sen af en Maria, en af

Kvinderne ved Jesu Kors. S. O.

Jakobs Brev, forfattet af J., Herrens Bro-
der, henvender sig ifelge Overskriften til >de
tolv Stammer i Adspredelsen< o: samtlige jode-

kristne Mcnigheder udcnfor Paliestina, idet de
paa Jesus troende Joder er betragtede som
Tolvstammefolkets egentlige Kerne, de tegte Is-

raeliter, Forjaettelsernes Arvetagere og Bsererne

af den frelseshistorlske Udvikling. Den nter-

mere Bestemmelse af La?sekredsens geografiske

Omfang afhsenger af, til hvilken Tid Brevets
Affattelse er at henlsgge. Efter al Sandsynlig-

hed er Brevets Tilblivelse at stette til en meget
tidlig Periode af den apost. Tidsalder, nemlig
til Tiden for Apostelkonventet (Ap. G. 15 og
Gal. 2, If.) eller maaske endog til Tiden for

Paulus's ferste Missionsrejse. Brevet indchol-
der ingen Hentydning til de Sporgsmaal, som
efter Apostelmedet vistnok overalt bevicgede

de jodekr. Kredse: om Forboldet mellem Jede-
og Hedningekristne. Saadanne ublandede jedekr.
Menigheder, som vort Brev forudstetter, lader
sig udenfor Paliestina aabenbart kun ttenkc

som rene Undtagelser efter Paulus's epokc-
gerende Virksomhed. Brevets Lseserc var
endnu ikke loste fra sin sociale og religiose

Forbindelse med denjodiskc Synagoge; Kristen-

dommen fremtneder endnu kun som en Be-
vsegelse inden Jededommen (smlgn navnlig 2,

6, hvoraf fremgaar, at Lteserne i retslig Hen-
seende endnu stod under de jodiske Synagoge-
domstole). Forfatteren har aabenbart endnu
ikke kendt den paulinske Ltere om Retfser-

diggerelsen; allermindst har han haft til For-
maal at bekaempe enten denne Lsere selv eller

en Misforstaaelse af den. Der Andes i 2, 14
—26 ikke Spor af direkte eller indirekte Hen-
syntagen til en teoretisk Laereform ; overalt
sigtes der kun paa at ramme praktisk-ssedelige

Misligheder. Endelig er ogsaa de sa-delige Brost,

som revscs, af en saadan Art, at de ssrlig godt
lader sig txnke hos endnu forholdsvis unge Me-

nigheder af jedekr. Sammensstning, som endnu
uovervundne Levninger fra Leesernes ferkr. Tid.

Men er Brevet virkelig forfattet paa et saa tidligt

Punkt af den apostoliske Historie, da vil Adres-
saterne vsere at sege i den Del af den grsesk-

talende Diaspora, hvor der den Gang allerede

fandtes ikke blot Acre eller fserre eukelte Kristne,

men organiserede kr. Menigheder (5, 14; 2, 2),

og man er da neermest henvist til Paltestinas

Naboland Syrien (og Fonikien), hvorhen Flygt-

ninge fra den stefaniske Forfelgelse havde
begivet sig (Ap. G. 11, 19; smlgn ogsaa 9, If.;

22, 4 f., 26, 9 f.). Muligvis kan ogsaa Uenkes paa
Kypern (Ap. G. 11, 19) og det med Syrien
mer forbundne Kilikien (Ap. G. 15, 23; Gal.

1, 21). Det fremgaar forevrigt af Brevets kon-
krete Indhold, at Forf. har haft en mere be-

grcenset Kreds af Menigheder for 0je. — Aaben-
bart har dissc Menigheder hovedsagelig bc-
staaet af fattige eller ubemidlede, om der end
vistnok fandtes enkeltc velstaaende, ja rige

Folk iblandt (1. 10; 4, 13 f.; 5, If.). Mange
af disse fattige Kristne har haft sit Livsophold
i sine rige, men vantro I.andsmacnds Tjencste
og har derunder paa mange Maader trykkende
faaet fole sin Afliaengighed. Forhaaneise af
Jesu Navn, Forurettelser og Traengsler af aUe
Slags har disse Menigheder maattet finde sig

• fra sine vantro Omgivelsers Side, ja, det liar

endog oftere forekommet, at Menighedslemmer
ere blevne stillede for Domstolene (2, 6. 7).

Under disse lidelsesfulde Kaar har saa den
jodiske Nationalitets Grundfejl haft den bedste
Anledning til atter at gore sig gfeldende: paa
den ene Side Mammonstraeldommen og paa den
anden Side Tilbejeligheden til at lade sig neje
med en dod Tro med dens Stolen paaydre religiose

Fortrin og dens Mangel paa Syn for Alvorets
og Inderlighedens Krav i Forbindelse med det
segte farisseisk-jodiske Proselytmageris Iver for
at htevile og udbrede den erkendte religiose

Sandhed med deraf flydende Rethaveri og Strids-

sygc (3, If.; 3, 13 f. ; 1, 19. 20). I Modsa*niog
hertil betoncr Forf. den kristelige Fuldkom-
menhed (a: Troens Inderlighed og den u-
spssndte Stneben mod den ssdelig Fuldkom-
menheds Maal) som den nedvendige Betingelse
for at bestaa i den ved Herrens snart ind-
tredende Genkomst stedflndende Dom. — J.s

Brev har, som det synes, allerede meget tid-

ligt vteret kendt af enkelte i Rom, men har
dog lige til Midten af 4. Aarh. ikke i oogen
vesterlandsk Kirke hert med til N. T. Derimod
synes det i Alexandria at have vteret reciperet
lige fra den seldste Tid, da Klemens alle-

rede har komraenteret det. Overbovedet synes
det at have nydt en sikker og almindelig An-
erkendelse i de grresk-orientalske Kirkcr. Naar
Origenes og Euschios betegncr det som Anti-
legomenon, a: som et Skrift, bvis jEgthed var
omstridt, da refercrer det sig sikkerlig til, at
Latinerne og Syrerne afviste det. Origenes og
og Eusebios selv har derimod ikke tvivlet om
detSiEgtbed. I Reformationstiden dukkedeTviv-
len atter op og har siden aldrig villet for-

stumme. Luthers Dom om Brevet er bekeodt.
Dog har iEgtheden i den nyeste Tid fundet
en hel Rrekkc dygtige Forsvarere og det fra

de mest forskellige teologiske Standpunkter.
Noget virkeligt holdbart.Bevis for det modsatte
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bar det endnu ikke lykkedes at levere (S. Od-
land, J.s Brev, indl. og fortolket, Kra. 1889;

J. B. Mayor, The Epistle of St. James, 2. ed.,

London 1897; Th. Zahn, Die soz. Frage und
innere Mission nach dem Brief des J., i bans
sSkizzen aus dem Leben der alten K.<, Erl.

1894, 39 f.). S. O.

Jakob. Konger af England. Jakob I,

Konge af England, Son af Marie Stuart og Lord
Darnley, blev fodt 1566 i Edinburgh. Efter

Moderens Tronfrasigelse blev ban 1 Aar gl.

Konge af Skotland som Jakob VI. Under de
skiftende Regentskaber skaerpedes Modsaetningen
mellem den rom.-kat. Adel og den presbyt.

Befolkning og dermed ogsaa mellem de fr. og
de eng. Sympaticr i Landet. J. fik en grun-
dig Uddannelsc, som dog mere gjorde ham til

en Stuelaerd end til en Handlingens Mand; han
blev aldrig nogen kraftig Regent. Da han blev

myndig, var han ved sit Nature] stemt for at

gaa Middelvejen baade i polit. og kirkl. Hen-
seende. Han stillede sig dog snart afgjort paa
Englands Side, hvis Trone han havde Udsigt

til at arve. 1686 underskreves en AUiancetrak-
tat mellem England og Skotland, og da 2 Aar
efter den spanske Armada viste sig, var J.

ogsaa rede til at hjselpe sin Allierede. Person-
ligt yndede han maaskc ikke Prcsbyterianerne
mere end de rom. Katoliker, men da den presb.

K. havde organ iseret sig, stadfaestede han ved
en Parlamentsakt denne Kirkcordning, og under
de folgende Aars Kampe stod han paa Presby-
terianernes Side.

Da han 1603 besteg Englands Trone, blev

han som Skotte og Presbyterianer modtaget
med nogen Mistaenksomhed af Anglikanerne;
men han sluttede sig hurtig til den eng. K.,

der tiltalte ham som en Middelvej mellem den
rom. Katolicisme og Calvinismen. Paa Konfe-
rensen i Hampton Court 1604 blev det be-

slnttet, at de puritanske Pnester skulde antage

K.s Laere og Liturgi eller opgive deres Embe-
der, hvorefter 300 af dem flygtede til Holland.

De rom. Katoliker fandt heller ikke den Stette,

de havde ventet, og efter Krudtsammensvser-
gelsen 1605 skaerpedes Strengheden imod dem.
Dronningen, den danske Prinsesse Anna, fjerne-

des noget fra Kongen, da hun traadte over til

Romerklrken. 1611 sluttede J. Alliance med
de protest. Fyrster i Tyskland; dog viste han
sig i den sidste Del af sin Regering eftergivende

overfor Kat. En betydningsfuld Begivenhed
var Udgivelsen af den revideredc Bibelovers,

1611. Da Puritanernes Indflydelse voksede, og
deres Strenghed frastodte Kongen, udstedte

han en »Book of Sports<, der anbefalede at

anvende Sendag Eftermiddag til Sport, Leg og
Dans; selv yndede han meget Forlystelser.

Ogsaa i Skotland optraadte han nu som Angli-

kanismens Forsvarer. Han genlndfarte Bispe-

demmet og lod 1610 3 nye skotske Biskopper
indvie i London. 1616 forelagde han en For-

samling i Aberdeen 5 Punkter til Godkend-
else (Kneeling ved Nadveren; Sygekommnnion

;

Hjemmedaab af syge Bern; de store kirkel.

Fester; Konfirmation), og 1618 blev de ved-

tagne af en Forsamling i Perth, men vakte
stank Modstand. Allerede under J.s Regering
forberedtes den Revolution, der kom under
Karl I. Foruden poetiske Frembringelser og

politiske Skrifter, hvori han forsvarede sine
absolutistiske Ideer, skrev han Udlaegninger
af Job. Aab. 20, 7—10 (1588), 1. Kren. 25
—29 (1589). »Herrens Bon< (1619) og Mt.
27, 27—29 (1620), desuden en >Demonologyc
(1597). Han dode 1625 (S. R. Gardiner, Hi-
story of England, 1603—42, I—V). — Jakob
II, Konge af Storbritannien og Irland, anden
Sen af Karl I og Henrictte Marie, f. 1633, som
Prins kaldt Hertug af York, opholdt sig i Re-
publikens Tid i Frankrig, hvor han tjcnte i

Coudes Haer og traadte over til Roraerkirken.
Efter Kongcdemmets Genoprettelse vendte han
tilbage til England, a-gtedc Lord Clarendons
Datter, Anna Hyde og blev Storadmiral; men
Testaktcn af 1673 nedsagede ham til at ned-
laegge denne Vaerdighed. Stemningen imod bam
var saa stccrk, at han endogsaa en Tid maatte
forlade Landet. 1685 besteg han Tronen efter

Karl II, og med stor Iver tog han sig af Re-
geringen, soerligt af Haercns og Flaadens Ud-
vikling; men skont han var en dygtigere Konge
end Broderen og ved sit Levned gav mindre
Ansted end denne, egede han dog fra Begyn-
delsen ved sin Vilkaarlighed den Uvilje, der
forud raadede overfor ham. Afskedigelsen af

Halifax 1685 (se S. 333) bragte Sunderland til

Magten, og dermed bcgyndte en hensynsles
papistisk Propaganda. I Modstrid med Test-

akten udnsevnte han rom. Kat. til OfBcerer.

1686 genoprettede han den gamle Kommis-
sionsdomstol (Court of High Commission), som
var oprettet af Henrik VIII, ophrevet af Marie,

atter oprettet af Elisabet og sidst ophaevet af

>det lange Parlament<, og ved Hjaelp af den
gennemferte han sine Bestrsebelser for at gere
den engelske K. rom.-kat. Egenmaegtigt ud-
stedte han 1687 en Deklaratlon om Religions-

frihed som tilsyneladende gjaldt ogsaa de
protest. Dissenters, men i Virkeligheden kun
anvendtes til Bedste for den papistiske Propa-
ganda. En Msengde rom. Kat., ogsaa Jesuiter,

stremmede til England. To Kollegier i Ox-
ford omdannedes til rom.-kat. Pnestesemina-
rier, Papister udntevntes til Fellows, en til

Dean af Christ Church, nogle fik Praeste- og
Bispeembeder. Men den anti-romerske Stem-
ning var staerk, og 7 Biskopper og de fleste

Praester naegtede at kundgerc Kongens Deklara-

tlon ; de ferste fortes til Tower, men frikendtes

af Hejesteret. Tilsidst havde J.s Overgreb over-

for Parlamentet og K. til Felge, at Torier og
Whigger indkaidte bans Svigersen, Vilhelm af
Oranjen, som 5. Nov. 1688 landede med en
Haer i England ; J. flygtede til Frankrig, og 28.

Jan. 1689 erklrerede Parlamentet ham for afsat

Efter at han senere var gaaet i Land i Irland,

hvor han havde mange Tilhsengere, blev han
i 1690 slaaet og vendte tilbage til Frankrig,

hvor han dede 1701. Han havde dog en Del
Tilhsengere, isaer i Skotland og Irland. Blandt
disse >Jakobiter< var der mange Gejstlige, de
saa kaldte jurors, der vel aflagde Lydighedsed
til Vilhelm III, men kun anerkendte ham som
Konge de facto, ikke de jure, hvorimod andre,

non-jurors, 8 Biskopper med iErkebiskoppen
af Canterbury i Spidscn, 8 verdslige Peers og
mange lavere Gejstlige, naegtede at aflaegge Eden.
Jakobiternes Parti holdt sig indtil Slaget ved
Culloden 1746 (Macaulay, The History of Eng-
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land; J.H.Overton, The Nonjurors I—11, Lon-
don 1902). C. E. F.

Jakob. iGrkebiskopper af Lund. J. I.,

Erlandsen, se I, 794. — J. II, Kyrning, se

Kyrning. — J. Ill, Gertsen, se Ulfstand.

Jakob Afraates, se Afrahat (I, 33).

Jakob Baradai (Burdeaja), se Jakobiter.

Jakob a Benedictis (Benedetti), seJacopone
fra Todi.

Jakob fra Brescia, Dominikaner, var ved
Midten af 15. Hdaar Generalinkvisitor i sin

Fodeby, Brescia. Hans Optraeden over for den
gamlc Fransiskauer, Jakob delta Marca, gav
Anledning til den Strid, der mellem Domingos
og Fraus's Disciple fortes om, hvorvidt det

Blod, som Kristus udged paa Korset, ved Herrens
Ophold i de dedes Rige gik Glip af den kypo-
statiske Forening med Logos, saa at det ikke
skulde vsere Genstand for Tilbedelse, hvad
Jakob della Marca havde paastaaet i en Pras-

diken Paaskedag 1462 i Brescia. Paven og Kar-
dinalerne vare mest tilbojelige til at staa paa
Jakob fra Brescias Side, da han gjorde Indsigelse

mod Jakob della Marcas Ord, men da man havde
Brug for Fransiskarierne som Korstogspredi-

kanter, blev Afgorelsen af Striden udsat (Quetif

et Echard, Script. Ord. Prajd. I, 822 f.).

Jakob ben Chajjim, en lard Jede. f. i Tunis
i Slutn. af 16. Hdaar, kom i Beg. af det 17. til

Venezia. Han tog Vare paa Udgivelsen af den
store rabbinske Bibel fra 1525, og den store

og lille Masora, der her er fojct til Teksten, er

hans Vterk.

Jakob af Edessa, syr. Biskop og Kirkelterer,

fedtes o. 633 i Byen Endeba (Ulvekilden) i

Stiftet Antiokia og blev opdraget i et syrisk

Kloster, hvor han laerte Grtesk. For yderligere at

dygtiggere sig i dette Sprog gik han til Alex-

andria, og Patriarken Athanasios, hans gamle
Studickammerat, udnsevnte ham (rimeligvis o.

684) til Biskop af Edessa. Da det ikke lykkedes
ham at gennemfere Tugten i Stiftets Klostre,

nedlagde han efter 4 Aars Forlob Bispestaven

og trak sig tilbage til St. Jakobs Kloster i

Kajsum. Senere blev han kaldet til Lierer i

Klostret Evsebona i Stiftet Antiokia, og som
saadan virkede han i 11 Aar, navnlig ved at

fortolke den gr. Tekst. Senere kom han til det

store Kloster Tclleda, hvor han i 9 Aar var
Lwrer, navnlig i G. T. Da hans Efterfolger i

Edessa, Habib, var ded, besteg han atter Bispe-

stolen i Edessa, men dode efter 4 Maaneders
Forlob (5. Juni 708). J. var Monofysit. men
hans store Lerddom ska flede ham Anscclse
langt udenfor den monofysitiske Kreds. Han
har skrevet en syr. Grammatik, Skolier til G.

og N.T., en kronologisk Kanon, forskl. liturgiske

Skrifter, en Mtengde Breve og endelig 704—5
foretaget et omhyggeligt Gennemsyn af den syr.

Overs, af G. T. ved Hja;lp af Septuaginta og
de audre gr. Overs., hvorfor man kaldte ham
>Bogernes Fortolker< (W. Wright, A short Hi-

story of Syriac Literature, London 1894, 141 f.;

R. Duval. La Litt. Syriaque, Paris 1900 «. 375 f.

70 f.).

akob Erlandsen, se 1, 794.

akob' fra Genova, se Jakob fra Viraggio.

akob Gertsen, se Ulfstand.
' akob fra Hoogstraet, Dominikaner. f. o.

1460 i den brabantske By Hoogstraet, studerede

: hos Domhiikanerne i Lowen og traadte 1485

! ind i Ordenen efter at have erhvervet Magister-

graden. 1496 blev han preesteviet, hvorpaa han
blev Prior for Klostret i KOln i 4 Aar. Derfra

kom han til Antwerpen, men senere atter til

K61n, hvor han 1506 erhvervede den teol. Doktor-
grad. Geueralkapitlet i Pavia 1507 valgte ham
til Leder af Dominikaner-Studiet i KOln, og
samtidig blev han valgt til Prior for Domini-
kaner-Konventet der. I de felgende Aar op-

traadte han navnlig over for den ital. Kanonist,
Peter fra Ravenna, der holdt Forelaesningcr i

KOln. Allerede 1508 var han bleven Inkvisitor

for iErkestifterne Mainz, Trier og KOln. og som
saadan holdt han 0je med alle Afvigelser fra

Kirkelaeren, som navnlig Humanisterne af og
til gjorde sig skyldige i, og ogsaa Astrologerne
og Heksene havde i ham en svoren Fjende.

Mest Opsigt gjorde dog hans Optraxien i Striden
om Jadernes Beger (se Art. Reucblin). Senere
optraadte han ogsaa mod Luther, navnlig ved
Skriftet: Cum dioo Augustino colloqvia contra
enormes et perversos Luthcri errores, der i

Augustins Navn angriber Luthers Teser ved
Lcipziger-Disputatsen. Han dode i KOln 21 . Jan.
1527 (Cremans. De J. H. vita et scriptis, Bonn*
1869).

Jakob fra Jiiterbogk, Munk i 15. Hdaar. var
en af de forste Lxerere ved Erfurter-Uuiversi-

tetet, som indledede den frisindede Bevegelse
der. J., der var fedt 1381 i JQterbogk (Pro-
vinsen Brandenburg), bed egentlig Benedict
Stolzenhagen. Han traadte tidlig ind i det polske
Cistercienser- Kloster Paradis, hvorfor han ogsaa
kaldtes Jacobus de Paradito. Derfra blev ban
sendt til Universitetet i Krakau, hvor han ud-
moerkede sig og blev baade Prof, og Universitcts-

pnest. Da han fandt Cistercienser-Ordenen for

lidet streng. traadte han ind i Chartreuser-
Klostret i Erfurt (1441), og der var han i hoj

Grad virksom, ogsaa som Forfatter. Han dede
1465 eller 66. J. var ikke alene en dygtig Teolog.
men ogsaa en skarpsindig Jurist. Som Teolog
var han en ivrig Munk, der tog det alvoriigt

med Klosterlivet og sogte at bringc baade Prtester

og Munke til at fore et ssdeligt og helligt Liv.

Han gik ud fra, at Paven kun var K.'s Hoved
som Embedsmand (caput minisleriate ecclesitt),

og at den Hellig-Aand var forjmttet hole K..

ikke ham alene, hvorfor et retmarssigt Konci-
lium kan afsette en Pave. En Tidlang haabede
J. fra J. paa en Reformation, men i sine sidste Aar
lod han det Haab fare, som man kan se af
hans apokalypt. Skrift >om K.'s 7 Perioder«.
I denne Bog klager han over, at de Redskaber,
Gud skulde brugc, ere blevne ubrugelige, og
han ta?nker i saa Henseende, som Baseler-

Konciliets Ven, navnlig paa Pave Eugen IV og
Italieneme. Det var dog kun i kirkepolit Hen-
seende, han var uenig med den herskende Katoli-

cisme; i dogma t. Henseende var han Horns tro-

faste Tilhamger (Kellner, J. v. J. i .Tub. Theol.
Quartalschrift< Bd. 48).

{akob Kyrning, se Kyrning.
akob fra Matthasos-Klostret. se Afrahat

CL 33).

Jakob fra Mies, lille Jakob (Jacobtllat).

var en af Hus's bedste Venner. Han studerede
i Prag, hvor han blev Magister, og optraadte
ved Samtalerne i Juli og Aug. 1410 som en
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ivrig Apologet for Wyclif. Da Hus rejste til

Konstanz, var J. en af Lederne for hans Parti

i Prag. Som Praest ved Mikaels-Kirken begyndte
han 1414 at uddele Nadveren under begge Skik-
kelser og forsvarede dette Skridt. Han holdt
ogsaa, som Here af Husiterne, paa Bornenadver.
Han dede 9. Aug. 1429.

Jakob af Nisibis, J. >den stores levede forst

som Eneboer i de kurdiske Bjerge, men blev
309 Biskop af Nisibis. Der byggede ban 313
—20 en stor Kirke, af hvilken vt endnu have
Buiner (med J.s Grav) tilbage. Som Biskop af
Nisibis gav ban, rimeligvis ledsaget af Afrem
(I, 33), Made paa Konciliet i Nikaea. J. oplevede
Begyndelsen af Krigen mellem Bomerne og
Perserne, og man fortalte senere, at ban ved
sine Banner havde befriet Nisibis fra Perserne.

Han dede 338. Man har laenge med Urette
tillagt ham Afrahats (I, 33) Homilier (W. Wright,
Syriac Literature, London 1894, 31 f.).

{akob af Ribe, se Splitaf.

akob fra Sarug, syr. Digter, kaidet >den
Hellig-Aands Flejte og den troende K.s Harpec,
fedteg i Rurtam, en Landsby ved Evfrat, 451.

Hans Fader var Praest. Han er rimeligvis op-
draget i Edessa og synes at have levet et stille

Liv, sysselsat med Studier. 519 blev han Bi-

skop i Batnan, den storste By i Landskabet
Sarug. 29. Nov. 521 dode ban. J. har ud-
foldet en stor Forfattervirksomhed. Man til-

laegger ham en Liturgi (Benaudot II, 356 f.) og
et Daabsritual (Assemani, Codex Liturg. Eccles.

Univers II, 309 f. og III, 184 f.), 6 Fest-Homi-
lier (udg. af Zingerle i >Mon. Syr«. I, 91 f. og
overs, i »6 Homilien des hi. J. v. S.c 1867),

forskl. andre Taler, en Biografl og mange Breve.

Mest bekendt er han dog bleven som Forf. til

metriske Homilier (o. 760 i Tallet), Sange og
Hymner. Kun faa af disse ere hidtil udgivne
(af Assemani, Zingerle, Overbeck o. a.), nogle

ere overs, af G. Bickell i >Bibl. der Kirchen-
vater<.

Jakob af Slesvig var forst Provst i denne
By, siden Biskop der 1282—87 og fra 1283
tillige Erik Clippings Kansler. Han var med
paa Rigsmedet i Nyborg 1282 og paa Dane-
hoffet ssteds 1284 og forte en heftig Strld med
Cistercienserne, der fandt, at han snarere burde
kaldes en Tyran end en Biskop.

Jakob fra Viraggio (de Voragine), domini-
kansk Hagiograf, fodtes o. 1230 i Viraggio

(Vorago, nu Varazzo) i Naerh. af Genova. 1244
traadte han ind i Domingos Orden, og 1267
—86 var han Lombard iets Provinsial. 1292
blev han .Erkebiskop af Genova. J. dode
1298 eller 99. Han var en stor Praedikant, men
er navnlig bleven bekendt for Efterverdenen

ved sin Helgensamling, Legenda aurea (den
gyldne Legende), der ogsaa stundum kaldes Hi-

ttoria Langobardica, fordi der til Pave Pela-

gius's Liv er fojet en kort langobardisk Kronike.

Hans Helgenkroniker have paa faa Undtagelser
(Hedvig og Elisabet af Thuringen) na?r ikke

hist. Vaerd, og selv indenfor Domingos Orden
var Kritiken over for J.'s Samling tidlig vaagen.

Men som Bidrag til den middelalderlige Over-

tros Historie er denne Samling vaerdifuld. Den
haandeligste Udgave er den, som skyldes Grasse

(3. Opl. Breslau 1890). J. har ogsaa efterladt

fig en Maengde Praedikener eller rettere Prse-

dikenudkast (trykt i 4 Foliobd. Augsb. 1760).

Han forsvarede endvidere i et Skrift sin Orden
over for Vilhelm fra St. Amours Angreb.
Jakob fra Vitry, beremt Korstogsprsedikant

og Biskop, stammede fra den lothringske By
Vitry syd for Douai. Han studerede i Paris,

men da han horte om den fromme Begin,
Maria fra Nivelles's Undergerninger, opsegte
han hende i Oignies (i Provinsen Namur) og
traadte ind i denne Bygds Augustiner-Korherre-
stift. Han blev Marias Skriftefader, senere
ogsaa hendes Biograf, og lod sig i et og alt

lede af denne maerkelige Rvinde. 1210 blev
han praesteviet i Paris. Kort efter gjorde han
en Pilegrimsrejse til Bom og laerte Biskop Fulco
af Toulouse at kende. Da Fulco 1213 praedl-

kede Korstog mod Grev Baimond VI og Albi-
genserne, var J. i hans Folge, og siden pnedi-
kede han paa egen Haand Korstog mod Kset-

terne. Tillige optraadte han som Praedikant for

et Tog til det hi. Land og blev vaigt til Biskop
afAkkon og 31. Jul! 1216 bispeviet af Honorius
III selv. I Nov. naaede han sin Bispeby, der efter

hans eget Sigende var et Babylon. Nteste Aar
praedikede han Korset blandt de Kristne i Egnen
om Akkon og var med i Korshaeren, som sam-
ledes der. 1218 var han med ved Damiette;
1221 vendte han tilbage til Akkon. 1226 var
han i Europa for at praedike Korset der baade
i Nord-Frankrig og de tilgraensende Egne af
Tyskland. 1228 udnaevnte hans gode Ven, Gregor
IX, ham til Kardinalbiskop af Tusculum og
Frascati. 1239 eller 40 valgte Kapitlet i Jeru-
salem ham til Patriark i den hi. Stad, men
Gregor IX vilde ikke slippe ham. Han dode
30. April 1240 i Rom. J. fra V. var en meget
veltalende Praedikant, og han har ogsaa efter-

ladt sig forskl. opbyggelige historiske Arbejder
og mange Breve, der have Betydning som hist.

Kiider. I sine Skrifter viser han sig som en
Ven af Beginerne, Frans fra Assist og isaer af
Dnminikanerne, men stor teol. Interesse havde
han ikke.

Jakoblnere kaldtes Dominikanerne i Frankrig
efter det ferste Dominikaner-Klostcr i Paris,

som P. Matthias indrettede i Gaden St. Jacques.

Paa Bevolutionstiden (1790) blev J. Navnet paa
den revolutionaere Klub, der holdt sine Meder
i Refektoriet i Dominikaner-Klostret i Gaden
St. Honored 1794 inddrog Nationalkonventet
dette Klosters Ejendomme, og der blev, hvor
det havde staaet, anlagt et Torv, der ferst hed
Jakobiner-Torvet, senere Torvet St. Honored
Jakobiter. 1) J. kaldes Monofysiterne i Me-

sopotamien, Syrien og Persien efter Jakob
Burdeaja (o: Tiggeren). Han var Son af et

Par gamle Praestefolk i Telia i Osrhoene og
udmaerkede sig tidlig ved boglig Flid og streng

Askese. Efter sine Foraeldres Dod bortgav han
sin Arv og frigav sin Faders 2 Slaver, for at

jordisk Ejendom ikke skulde hindre ham i at

naa Fuldkommenheden. 542 eller 543, da Mono-
fysitismen (se d. Art.) syntes helt knust, blev
Jakob bispeviet af den monofysitisk slndede,

alexandrinske Patriark, Theodosios, som da op-
holdt sig i Konstantinopels Naerhed. Patriarken
gav tillige Jakob, der skulde vaere Metropolit
af Edessa, hemmelig Tilladelse til at vie andre
Biskopper, hvorpaa den nidkaere Monofysit
som en fattig Munk drog rundt i Lilleasien,
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Syrie'n og /Egypten, til Kypros, Rhodes og andre
af de grseske 0er, og overalt samlede han mono-
fysitiske Menigheder. Efter Jakobs Dad (578)

var der i en stor Del af 0sten dannet en af
Rom og Konstantinopel uaf hsengig monofysitisk
Kirkeafdeling, hvis Ejendommelighed navnlig

bestod deri, at den forkastede Konciliet i Kalke-

don, men anerkendtc Roversynoden i Efesos

(I, 720), godkendte Dioskoros (1, 645) og holdt

paa Tilssetningen >som er korsftestet for os<

i Trishagiet (se d. Art.). J.ne korse sig med
en Finger og vselge ofte Biskopper og Patri-

arker ved Lodkastning. Patriarken for de syr.

J. kaldes »Patriark af Antiokia<, men ban bar
ikke boet i denne By. En Tidlang havde han
Bolig i Amid (Djarbekr), senere i Ananias-
Klostret ved Mardin. Efter det 16. Aarh. be-
tragtes Kirkcn ved dette Kloster sora Patriar-

ken* Kirke. Patriarken af Antiokia strsekker

sin Stav lige til den kopt., alexandrinske Pa-
triarks Omraade, og med ham bar den jakobit.

Patriark fort en Strid om Jerusalem, hvor der
Andes baade en kopt. og en syr.-jakobit. Biskop.
I den jakobit. K.s Blomstringstid stod Patri-

arken i Antiokia i Spidsen for 100 Biskopper.
Nu bar han under sig 8 Metropolitcr (i Jeru-
salem, Mossul, Mardin, Orfa, Karput og Matthseos-

Klostret og 2 ekumeniske Metropoliter uden
bestemte Omraader) og endda 3 Biskopper for

det tyrkiske Omraade. I alt skal der nu i Meso-
potamien. Syrien og Kurdistan vsere 80,000 J.

Under Patriarken staar Hovedet for de est-

ligere boende J., Mafrianen (?: Befrugteren),

der ordinerer Biskopperne og indvier Patri-

arken ved Haandspaalseggelse. Oprindelig boede
Mafrianen i Tagrit, senere flyttede han til

Matthseos-Klostret ved Mossul. Efter det 14.

Aarh. kalde alle Patriarkcr af Antiokia sig

Ignatios. Til Diakoner og Prsester tages ofte

gifte Folk, men en ordineret Mand maa ikke
indgaa .£gtcskab. Til Biskopper vselges altid

Munke, der staa i stor Anseelse. Nonner Andes
ikke. J.nes Liturgi, der er affattet paa Syrisk,

er oversat paa Latin hos Kenaudot II, paa
Engelsk i Brigbtman, Liturgies Eastern and
Western, Oxf. 1896, I (H. G. Kleyn, Jacob Bur-
deaja, Leiden 1882). — 2) J. i England, Til-

hsengere af Kong Jakob II, se Art. Nonjurors.

Jakobs Brand. Dette Sted, beremt vedJesu
Samtale med den samaritanske Kvinde, om-
tales forst i N. T. (Joh. 4, 6), men da paa en
saadan Maade, at det betragtes som velbekendt.
Her foreligger altsaa en Overlevering, og dennes
iElde fremgaar af, at Jederne ikke modsagde
Samaritanerne i dette Stykke. Johannes siger,

at Brenden er ved Sykar. Hermed stemmer,
at Blr Jakub, som den nu kaldes, er tset ved
det til Sykar svarende Askar. Denne Belig-

genhed stemmer neje med Bemserkningen om
Sykar i Joh. 4, 5 >nar ved det Stykke Land,
som Jakob gav sin Sen Josef«, der maa vsere

den i 1 Mos. 33, 18. 19 (jvfr. 48, 22) omtalte
Landstrekning foran o: 0sten for Sikem. Naar
Jakob opslog sin Lejr her, forstaas det, at der,

uagtet der ellers er rigeligt Vand i Nserheden,
er gravet en Brand, som nemlig kunde sikre

sin Ejer Vand uden de stedvanlige Stridigbeder
om sligt. Den Syd fra kommende Vej, ad hvilken
Jesus og hans Ledsagcre vare dragne, deler sigjust

ved J.s B. i 2, hvoraf den ene bojer mod Vest

over det en knap l
/2 Mil derfra liggende Nablus

(Sikem) mellem Bjergene Garitzim og Ebal, den
anden gaar mod Nordest forbi Askar (Sykar).

Garitzims Bjerg med Samaritanernes Helligdom
ligger taet Syd for Brenden, nsesten overhseng-

ende, saa at det falder meget naturligt for en,

der staar ved Brenden, at pege derpaa som
>dette Bjerg< (Joh. 4, 20). Sydlig og estlig for

Stedet ere de endnu rige Marker, som Herrens
Bilk dvaelede ved (V. 35). Brendens Munding er
overbygget af en forfalden Hvaelving. En snaever

Aabning ferer ned til den cylinderformede Brend,
der er kltedt med Mursten og har 7'/e Fod i

Diameter. Dens Dybde er nu kun o. 75 Fod, men
har vseret langt sterre ifelge garalc Maalinger;
men nedfaldne Brokker og de rejsendes tid-

ligere Skik at kaste Sten ned i den have for-

mindsket Dybden betydelig. I Oldtiden og Mid-
delalderen have flere Kirker vseret rejste paa dette

Sted. Brenden er nu tor om Sommeren. Dens
Vand maa paa Jesu Tid have vseret skattet

paa Grund af dets Beskaffenhed (derom er der
ogsaa fra Nutiden Vidnesbyrd), muligvis ogsaa
paa Grund af de Minder, der knyttede sig til

denne Brend. L. G.

Jalon, en Judseer (1 Kren. 4, 17).

Jamblikhos, nyplatonisk Filosof, stammede
fra Kalkis i Kelesyrien og var en Discipel af
Anatolios og Porfyrios. Han levede under Con-
stantin den store og var Hovedrepnesentanten
for den forvirrede Dsemonlrere, til hvilken Ny-
platonismen udartede. Da J. havde mange Be-
undrere, er en forholdsvis stor Del af hans
Vserker bleven bevaret, bl. a. hans »Pytha-
goras's Levned<, i hvilken Fortsellingen om
Damon og Fintias Andes, der ligger til Grund
for Schillers >Burgschaft<. J. er ded o. 330.

Jambres, se Jannes.

Jambri Bern, en Araberstamme i Medeba
S. for Hesbon, sora overfaldt og erobrede Makka-
beeeren Jonatans Tros, som han var i Fserd
med at bringc til de venligsindede Nabatieer
for der at have det i Sikkerhed (1 Mak. 9. 351).
Det fremgaar af V. 38. 42, at hans Broder Jo-
hannes, som anferte Toget, blev drsebt af disse

Revere. For at hsevne hans Ded gik Jonatan
og Simon over Jordan og overfaldt et stort

Bryllupsfelge af den omtalte Stamme. Navnets
Lsesemaade er noget veksleude : foruden J. ogsaa
Ambri, og hos Josefos Amarseer. En aramaisk
Indskrift S. 0. for Medeba har Formen J., men
uden >b«. Jamri turde altsaa vsere det op-
rindelige. L. G.

Jamin. 1. Simeonitisk Slsegt (1 Mas. 46, 10;
4 Mos. 26, 12). — 2. En Judseer (1 Kren. 2,

27). — 3. En af Leviternc (saaledes 3. Esra
9, 48), der underviste Folket 1 Loven (Neb. 8,

7). I 3. Esra kaldes han Jadin. L G.
{amlek, simeonitisk Overste (1 Kren. 4, 34).

amnia, se Jabne.

Jannai eller Janna, en af Jesu Forfaedre
(Lk. 3, 24). — Om Alexander Jannai, se I, 52.

Jannes og Jambres, de traditionelle Navne
paa de segypt. Koglerc, som modstod Mosc
og kunde eftergere de ferste af hans Tegn,
men derefter maatte give tabt. Deres Navne,
der ikke forekomme i 2. Mosebogs Fortselling

(7, 1 1 f.), nsevnes af Paulus i 2 Tim. 3, 8 som
velkendtc Eksempler paa Sandhedcns Mod-
standere. Den jediske Legende, hvorfra Apostlen
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henter disse Navne, fortalte adskilligt om dem,
at de allerede stod Mose efter Livet ved hans
Fadsel og derfor fik Farao til at befale de
israelit. Drengeberns Aflivelse, at de aiden mod-
stod ham ved at eftergare hans Underger-
ninger foran Farao, at de hidsede Aron til

at danne Guldkalven, og at de fulgte med
Bileam. Saaledes i den jerusalemske Targura
og andre Skrifter. Legenden fortaeller ogsaa
om deres voldsomme Oed: i det rede Hav,
eller i Straffen efter Guldkalvens Tilbedelse,

eller i Pinehas's Nidkaerhed. Ikke blot hos
Jederne og i den kristelige Literatur (f. E. Niko
demos-Evangeliet), men ogsaa i hedenske Kredse
vare de bekendte, f. E. hos Plinins (d. 79 e. Kr,

der naevner Jannes blandt beremte Magikere.

Denne Legendens vide Udbredelse tyder paa
en skriftlig Bearbejdelse allerede i den fer-

kristl. Tid. Origenes kendte et saadant Skrift,

som ban siger, Paulus paa anferte Sted citerer;

samme Skrift er formodentlig det i Decretum
Gelasii naevnte. Dets Oprindelse raaa uden
Tvivl sages hos de graesktaleude Jodcr (Alex-

andria).

I Stedet for »Jannes og Jambres<, som 2

Tim. 3, 8 og Targum have, lyde Navnene hos
Origenes og de lat. Forfattere >Jannes og Mam-
bres<, hvortil i Talmud svarer >Johane og
Mamrei. L. G.

Janoah. 1. En By paa Efraim Stammos
estl. Gnense (Josva 16, 6. 7), det nuvaerendc
Janun, en Landsby 21

/s Mil sydostl. for Nablus
(Sikem). — 2. En By i det nordligste af Israels

Rige, som ramtes af Tiglat-pilesars Haerjning

(2 Kong. 15, 29). Efter Raekkefalgen af de der
ntevnte Byer maa det sages i det nordl. af
Naftali og kan altsaa naeppe identiflceres med
den nuvaerende Landsby Januh 0. for Tyros.

Janow, Matthias, en af Hus's saakaldte >For-

lebere«, var af ridderlig Byrd og stnderede i

Prag og Paris, hvor han blev Magister. 1381

blev han Kannik ved St. Veit paa Hradshin,

og som Domherre og Skriftefader virkede han
til sin Dad (30. Nov. 1394) ved St. Veit. Han
var navnlig virksom som Sjaeleserger og Raad-
giver for mange og var en Ven af Bibelstudiet.

Forskl. Afhandlinger fra 1388—92 om sand og
falsk Krdm ordnede han far sin Dad til et

Skrift, som han gav Titlen: Regulce. veteris et

nooi Testament! ; det er aldrig udgivet helt i

Trykken, men en Del af det har fundet Op-
tagelse blandt Hus's Skrifter. Det var Pave-
sendringen, der havde aabnet hans 0je for

K.'s Fordaervelse, og han straebte, navnlig ved
at vende sig til Smaafolk og til de stille i

Landet, »at faa alle de Planter udryddet, som
den himmelske Fader ikke havde planteU. Han
raadede alle til hyppig at nyde Nadveren og
lagde stor Vaegt paa den ; men han synes ikke

at have forlangt Nadver under begge Skikkelser

for Laegfolk.

Jansen. 1) Cornelius J. og Jansenismen.
C J. blev fodt af rom.-kat. Foneldre i Ackoy
i det holl. Grevskab Leerdam 28. Okt. 1585

og kom 17 Aar gammel til Louvain for at stu-

dere Filosofi og Teologi under Jesuiternes Led-

else. Her laerte han den 4 Aar aeldre Duver-
gier (1, 691) at kendo og sluttede neje Venskab
med ham. Sammen drog de til Paris 1604,

hvor J. fik en Huslaererplads, medens Duver-

gier snart blev kaldt til sit Hjem ved Bayonne.
Her hen fulgte ogsaa J. nogen Tid efter paa
Vennens Indbydelse, og i Forening studerede
de nu ivrigt Kirkefxedrene, og Modsaetningcn
til Jesuitismen kom under disse Faellesstudier

mere og mere frem hos dem. Biskoppen af

Bayonne overdrog J. Ledelsen af et af ham
stiftet Kolleginm; men 1617 vendte J. tilbage

til Louvain og overtog Rektorpladsen ved et

Kollegium der i Byen, fik 1619 den teol. Doktor-
grad og holdt megct stterkt besagte eksegetiske

Forelaesninger ved Universitetet. Flere Gange
drog han som Universitetets Afsending til Spa-
nien for at haevde dettes Rettigheder lige over
for Jesuiternes Anmasselse, og 1635 udgav han
et satirisk Skrift Mars Gallicus imod Frankrigs
Politik. Aaret efter (1636) gjorde den spanskc
Konge Filip IV ham til Biskop i Ypern, men
han dede allerede 6. MaJ 1638 af den i Staden
grasserende Pest. Sit halve Liv havde han
ofret til Studiet af Augustin. I 22 Aar havde
han lest hans Skrifter 10 Gange helt igennem,
og hans Vaerk mod Pelagianerne 20 Gange og
ofte under Taarer anraabt den hellige selv om
hans Bistand. Frugten af dette Studium blev
da hans skcebnesvangre, store Vaerk Augustinus,
der udkom 2 Aar efter hans Dad. I dette ud-
vikler han den store Kirkefaders Lsere om Synd
og Naade i hele dens Skarphed. Jesuiterne
stillede sig derfor straks paa Krigsfod imod
det og erklaerede, at det var ganske Michael
de Bay's (I, 241) Laerdomme, som forlaengst

vare fordemte af Pavcn. Det lykkedes dem da,

skant ikke uden stor Kamp, at faa Pave Urban
VIII til 1642 at udstede Bullen In eminenti,

hvorved Augustinus blev forbudt, fordi dette

Vaerk uden Inkvisitionens Tilladelse afhandlede
Naadevalget og fornyede manga af de Bay's
Saetninger. Bullen fandt imidlertid stor Mod-
stand baade i Belgien og sserlig i Frankrig,
hvor Duvergier havde vundet mange Tilhsengere,

og han selv fra sin Lesladelse af Faengslet og
lige til sin Dod (11. Okt. 1643) var ivrig for

at haevde sin Vens Sag. Senere blev Ant. Ar-
nauld (I, 145), Laerer ved Sorbonnen, Partiets

Ferer; og Klostret Port-Royal ved Paris, hvor
Arnaulds Sester, Angelica Arnauld. var Abbedisse,
blev Jansenismens Arnested. Omkring dette

Kloster samlede der sig, naesten paa de gamle
Anakoreters Vis, en Kreds af Frankrigs aand-
rigste og frommeste Maend, varme Beundrere
af Augustinus og dybt forargede over Jesuit-

ernes sjaelefordaervende Virken. Da Ant. Ar-
nauld 1643 havde udgivet sit Skrift >Om den
hyppige Altergangc (De la friquente communion),
rettet mod den jesuitiske slappe Nadverpraksis,

udeblev Virkningen ikke, idet Antallet, der
gik til Skrifle bos Jesuiterne, staerkt formind-
skedes. Stor Ophidselse fra disses Side var den
videre Folge, og fra Paris's Praedikestole regnede
det ncd med Haan over Maendene fra Port-Royal,

der skildredes som staaende i Pagt med Djaevlen

og som Sakramentforagtere. Jansenisternc sagte

ved forskcllige Skrifter at haevde deres kirke-

lige Stilling, men traengtes haardere og haardere
af Modpartiet. 1649 forelagdes Sorbonnen til

Prevelse 7 Saetninger, hvoraf 5 vare tagne af

Augustinus, 2 af Arnaulds ovennrevnte Bog;
man vilde gerne have domfaeldt dem som kaet-

terske. En Kommission nedsattes, og Sagen

Digitized byGoogle



592 Jansen.

bragtes for Parlamentet, men dette forbad videre

Undersogelse. Saa indankedes Sagen efter 85
Biskoppers Begjering for Pave Innocents X. En
pavelig Kommission raadslog i mere end 2 Aar.

Endelig (1653) kom Konstitntionen Cum occa-

sions, som fordomte de 5 Swtninger af Augu-
stinus som kaetterske. Arnauld erklaerede sig

rede til at underkaste sig Pavens Dom for saa

vidt den angik disse Saetningers Indhold, men
paastod samtidig, at de ikke fandtes i Augu-
stinus, og dette sidste Spergsmaal (question de

fait i Modsaetning til det ferste, question de

droit) kunde ikke ligge under Pavens Afgerelsc.

Herom kaempedes heftigt fra begge Sider, og

38 Biskopper udstedte nu en Faellesskrivelse,

at de 5 Saetninger fandtes i J.s Vaerk. Paven
roste deres Nidkaerhed og bifaldt deres Dom.
Da opstod der stor Forfaerdelse for Folgerne i

Port-Royal. Derved fremkaldtes Pascals (se

d. Art.) verdensberomte Provincialbreve, som
tilfajede Jesuitermoralen et Ulivssaar, som Or-

denen aldrig har forvundet. Jesuiterne opnaaede
imidlertid, at Pave Alexander VII 1664 udstedte

en Formular angaaende Jansens Vildfarelser;

alle Gejstlige, Munke og Nonner skulde under-

skrive denne og forbande det jansenistiske Kaet-

teri. Ludvig XIV stadfaestede denne pavelige

Konstitution, og en stor Del af Gejstligheden

faldt til Foje. Men Jansenisterne med Arnauld
i Spidsen naegtede bestemt at underkaste sig,

og Nonnerne i Port-Royal fulgte deres Leder.

Flere Biskopper tiltraadte Arnaulds og hans Vens,
Pierre Nlcoles, Distinktion mellem question de

droit og question de fait og foretog i Faelles-

skab en Henvendelse til Pave Clemens IX, og

det kom til en midlertldig Vaabenhvile (den

saakaldte >cleraentinske Frcd<)- Der fulgte nu
en forholdsvis rolig Tid for Jansenisterne, i

bvilken Arnauld og Nicole udgav forskellige

!

Skrifter, der skulde godtgare deres gode kat.
j

Sindelag. Da Nicole imidlertid ved sin ihaerdige

Kamp mod den slappe Jesuitermoral havde op-

hidset de jesuitiske Skriftefaedre, og disse havde
faaet Kongen paa deres Side, maatte saavel

Nicole som Arnauld 1679 flygte fra Frankrig
og tage Ophold i Holland. Nicole vendte dog
allerede 1683 tilbage til Paris og sagte at mildne
den Augustinske Praedestinationslaere. 1701 blus-

sede Striden op paany, igen foranlediget ved den
tidligere Arnauldske Distinktion, og 40 ansete

Doktorer i Paris, deriblandt saa navnkundige
Maend som E. Dupin (I, 689) og Natalis Alex-

ander (I, 52), udtalte sig til Gunst for Jansen-
isterne. Jesuiterne opnaaede dog 1703 Pave
Clemens XI's Fordommelse af disses Fterd,

hvorefter de fleste Teologer faldt til Foje. Men
da Port-Royal stadig var Arnen for »Oprers-

aanden', og Nonnerne umuligt vilde indlade

sig paa nogen Restriktion, ekskommuniceredes
de. 1709 ophaevedes deres Kongregation, og
Klostret odelagdes.

Et nyt Stadium i Jansenismens Histone flk

sit Udgangspunkt i Abbed Quesnels (se d.

Art.) Udgave af N. T., der ved sine oplysende
Anmserkninger (Reflexions morales) var bleven

en yndet og af de kirkelige Myndigheder an-

befalet Opbyggelsesbog, der havde faaet en
meget stor Udbredelse. Jesuiterne rasede mod
Bogen og helmede ikke, tar de havde faaet

Clemens XI til ved Konstitutionen Unigenitus

(1713) at fordemme som kaetterske 101 Saet-

ninger heraf, deriblandt flere af Biblen og Kirke-

faedrene, fordi de kunde udlsegges i jansenistisk

Retning. Derved fremkaldtes et vaeldigt Rare,

der delte den franske Kirke i 2 Partier: Accep-
tanterne, der antog Konstitutionen. og Appel-
lanterne med Erkebiskoppen af Paris, Kardinal
Noailles, i Spidsen, der modsatte sig og appel-

lerede til et almindeligt Koncil. Ludvig XIV's
Dod (1715) og Hertugen af Orleans's Regent-
skab gav Appellanterne i nogle Aar forholdsvis

Ho. Men da Ministeren Dubois bejlede til Kar-
riinalhatten, optraadte Regeringen imod dem;
og efter at Ludvig XV var bleven myndig, lyk-

kedes det hans fordums Laerer, Kardinal Fleury,

at faa ivaerksat strenge Forholdsregler imod
dem. Erkebiskop Noailles underkastede sig

1728, og 1730 blev Konstitutionen indregistreret

som Rigslov. Senere udartede Jansenismen til

mystisk Svaermeri, foranlediget ved Optajerne
paa Kirkegaarden St. Mldard ved Frans fra
Paris's Grav (S. 99). Disse Udskejelser blev

ogsaa Jansenismens Grav; Partiet hendede efter-

haanden, dog holdt der sig enkelte Levninger
i Frankrig lige til Revolutionen ; og i Holland
har der i Kirken i Utrecht (se d. Art.) fra

1704 vaeret opretholdt lige til Nutiden en af
Paven uafhaengig jansenistisk-katolsk Kirke
under Ledelse af Erkebiskoppen i Utrecht.

Trods Modstanden mod Paven staar Jansen-
ismen dog Ingenlunde paa evangelisk Grand,
Baade Jansen og Arnauld vare heftige Mod-
standere af Protestantismen ; de fastholde Tra-
ditionens Gyldighed, navnlig de 3 Faedre Am-
brosius, Augustin og Gregor d. St. i Vesten, og
blandt Ostens La?rere navnlig Krysostomos.
Endelig laegge de ogsaa stor Vaegt paa det bi-

skoppelige Hierarki og paa Successionen (C.

Callewaert, Jansenius d'Ypres, Louvain 1893:

Ricard, Les premiers Jansenistes ct Port-Royal.

Paris 1883; Sainte-Beuve. Port-Royal, 5. Udg.
6 Bd., 1888; L. Seche. Les derniers Jansenistes

I— 111, Paris 1891 f.). A. J. — 2) Jens Jonas
Elstrand J., norsk Priest, f. i Hobol 8. Marts
1844, Student 1861 og teol. Kand. 1868, blev

1873 pers. Kap. i Skjeberg, 1883 Spr. til Var-
teig, 1890 til Roken. Herfra tog han paa Grand
af Sygelighed Afsked fra Nytaar 1898 og har
siden boet i Kristiania, hvor han af og til har
praediket. Han er betegnet som Norges ferste

Praedikant, men maa heller kaldes enestaaende
blandt Landets Forkyndere. I sin Originalitet

vil han hverken flnde Disciple eller Efterlignere.

Han er ingen Modstander af Ortodoksien, men
fremholder med Styrke Kravet paa Taenkningens
Frihed og den videnskabelige Undersagelses
Ret — alt, for at den troende Sjael skal vinde
frem til Sandhed. Hans Praediken er Udtryk
for et stasrkt bevaeget Livs indre Kamp for

at finde Fred i den evige Sandhed, Genstanden
for hans aldrig hvilende Taenkning. Han er

derfor bleven en vaekkende og vel ogsaa styrk-

ende Rest for kaempende, higende og rvlvlende

Sjaele. De ikke faa Praedikener. han har ud-
givet: >Personlig Kristendom<, >Liv i Gud«,
»Fra Hjertets Verden«, samlede i > Praedikener*,

Kra. 1899; >11 Hverdagspraniikener< 3. Opl. Kra.

1898, er meget udbredte. D. T. — 3) Rasmus
J., dsk Biskop, f. i Horsens 30. Nov. 1746,
Student fra denne Bys Skole 1766, teol. Kand.
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1771, blev 1775 Kap. i Holstebro og Maabjerg,
1779 Spr. for Flade, Fladstrand og Gscrum,
1782 for Nykebing, Ledderup og Else paa Mors
og kort efter Provst for Mors Sendre Herred,
1793 Stiftsprovst i Aarhus og 1806 Biskop over
Aalborg Stift. Han dede 26. Juni 1827. J.

havde paadragct Bispestolen i Aalborg en saa
stor Geld, at Bispeembedet i 6 Aar maatte staa

ledigt, og Stiftsprovsten bcsorge Tjenesten.

Janson. 1) Hector Frederik J., dsk Biskop,
f. i Golzwarden i Grevskabet Oldenborg 2. Okt.
1737, studerede Teol. i Gdttingen, tog 1758 teol.

Eksamen i Oldenborg og blev derpaa Hov-
mester for Grev D. Reveutlows Bern. 1766
blev ban tysk Hofprest i Kbhvn, 1772 Hof-
pradikant, og 1774 tillige teol. Prof, ved Uni-
vcrsitetet. S. A. disputerede ban for den teol.

Ooktorgrad. J. var Supranaturalist, men for-

stod ikke at gore sig geldende som Universitcts-

licrcr. 1786 blev han udntcvnt til Prokansler
for Universitetet, og som saadan blev det hans
Hvcrv, i Forening med Universitets-Patronen,

Schack-Rathlou, at gennemfore de store Re-
former i hele Universitetets indre Ordning, der
*atte Frugt i Fundatsen af 7. Maj 1788. Da
Schack-Rathlou umiddelbart efter Fundatsens
Vedtagelse blev attest af Hertugen af Augusten-
borg, onskede J. at komme i en anden Stil-

ling, og 1789 blev ban Biskop i Aarhus. Der dede
han 4. Febr. 1805. Han liar skrevet Compen-
dium theologicc naturalis (1779). Fr. N. — 2) Kri-
stofer MagelJ., f. i Bergen 5. Maj 1841, Datter-
sen af Biskop J. Neumann, blev Student 1859,
cand. theol. 1865. Medens han endnu gik i

Skolen, udkom Bjornsons forste Digtniuger,
-der for ham havde stor Betydning. Han blev
i sine Studenteraar naer forbunden med A. O.
Vinje og dyrkede Poesl og det af I. Aasen
istandbragte Laudsmaal med Iver ved Siden
af Tcologien. •Allerede som Student udgav han
flere Noveller, og efter sin Embedseksamen
-drag han paa en lsngere Udenlandsrejse, var
saa en Tid Lterer i Bergen, til han 1869 rejste

til Gudbrandsdalen og lijaip Christopher Bruun
med hans Folkehojskole ferst i Sell og siden
i estre Gausdal. Medens han var i denne Stil-

ling, gjorde han flere Rejser og holdt Foredrag
-og Oplssninger paa mange Steder. 1874 var
han til Stede ved Tusindaarsfesten paa Island.

Da han 1878 havde fratraadt sin Stilling ved
Folkehejskolen, rejste han Aaret efter til Ame-
rika paa et halvt Aar, og da han 1880 atter

drog derover, blev han overtalt til at bosstte
sig blandt sine Landsnuend i Vesten som Prwst
for en unltarisk Menighed, hvortil han ind-

viedes i Minneapolis 25. Nov. 1881. Stortinget

havde 1876 beviiget ham Digteraage, som han
1882 frasagde sig. 1893 vendte han tilbage til

Norge, hvor han i forskellige Byer holdt Fore-
drag, hvori han behandlede kirkelige og sociale

Forhold fra sit unitariske Standpunkt og der-

hos optraadte som Spiritist. En lidcn unitarisk

Menighed har i Kristiania samlet sig om ham
som Forstander fra Febr. 1897 til Marts 1901.

Sin Digtergage Ilk han igen ved Stortingsbe-

slutning af 7. Marts 1900. D. T.

Janssen, Johannes, rom.-kat. Historiker,
fcdtes i Xanten ved Nedrerhin 10. April 1829.
Allerede som Barn flk han ved Ltesningen af et

Bind af Annegarns (1, 97) Verdcnshistorie (Frem-

Kirke-Leksikon fur Norden. IL

stlllingen af sidste Halvdel af Middelalderen),

som hans Moder havde kabt paa en Valfart

til Kevelacr, en levende Interesse for Historien.

1846 kom han i Skole i Recklinghausen, og
1849 gik han som Student til Munster for at

studere Teologl. Efter kort Tids Forleb tog

han dog til Ldwen, hvor han navnlig blev paa-

virket af Filosoffen Laforfit, Historikeren Jo-

ltannes MOUer og Kanonisten Feije. 1853 vandt
han i Bonn den filos. Doktorgrad ved en Afhdl.
om >Wibald af Stablo ogCorveU. Aaret efter

blev han Privatdocent i Historic i Munster,

men efter faa Maaneders Forlob flyttcde han
til Frankfurt am Main som Lrerer ved Gym-
nasiet der. I Frankfurt traadte han i noje

Forhold til Udgivcren af de tyske Kejser-Re-

gester, Joh. Fr. Bohmer, den protest. Arkivar,

der havde stsrke Dragelser til Rom. Der herte

J. J. ogsaa Karl og Joh. David Passavant og
Fru Sophie Schlosser paa Neuburg ved Heidel-

berg at kende, og i hendes Hus samledcs en
Kreds af begavede og begejstrede rom. Katoliker.

Ved Siden af Skolevirksomheden gik dybt gaa-

ende historiske Studier. Han udgav forskl.

Kilder til MQnsters Historie, >FrankfurtsReichs-
correspondenz< og en Afbandling om Schiller

som Historiker. 1860 modtog han i Limburg
Prrestevielsen. Paa de rom.-kat. Foreningers Ge-
neralforsamling i Frankfurt 1863 holdt han et

Foredrag om >K. og Folkenes Frihedc, og kort

efter rejste han til Italien. Efter sin Hjem-
komst udgav ban >Zur Genesis der ersten Thei-

lung Polens< (Freib. 1863), andet Bind af >Frank-

furts Reichscorrespondenz< (1866 og 72) og en

Biografi af sin faderlige Ven, J. Fr. Bdhmer
(I— III, 1868). Allerede 1857 havde han >under

Marias Vsern« besiuttet at skrive Tysklands

Historie fra Slutningen af Middelalderen indtil

Nutiden. Inden ferste Bind af dette betyde-

lige Vau-k udkom, udsendte J. 12 Essays under
Titlen >Zeit- und Lebensbilder< I (1875), og i

Slutn. af Maj 1876 begyndte Udgivelsen af

hans store Vrerk, >Gesch. des deutschen Volkes<,

der i 8 Bind forer Tysklands Historie ned til

Tredivcaarskrigen. I dette laerde Arbejde har han
segt at give et rom.-kat. Korrektiv til den gsngse
protest. Opfattelse af Tidsrummet fra Middel-

alderens Slutning indtil Trediveaarskrigen, og
sin, af mange Kritikere angrebne Fremstilling,

har han forsvaret i 2 ret omfangsrige Skrifter:

>An meine Kritikere og »Ein zweitcs Wort an
meine Kritikere Desuden har han, paa Grund-
lag af hidtil for sterste Delen utrykte Famllie-

breve, skrevet en Biografi af Konvertiten Grev
Fr. L. Stolberg. Efter Hergenrothers (S. 407)

Dod tsenkte man paa at kalde J. til Rom som
pavelig Arkivar og Medlem af Kardinal-Kolle-

giet, men han frabad sig den tilttenkte JErc.

Julenat 1891 dode han (L. Pastor, J. J., Freib.

1892).

Jansson, Erik, se Erik-Janssarne (I, 790).

Januarius(S. Gennaro), Helgen, skal ifelge

Legenden vere fedt o. 250 i Napoli eller Be-

nevento, og paa det sidste Sted skal han have
vecret Biskop og som Martyr vsere bleven hals-

hugget under den diocletianske Forfolgelse i

Nsrh. af Solfatara ved Pozzuoli (305). Hans
Heigendag er 19. Sept. J. er Napolis Vserne-

helgen, og i et Kapel i denne Bys Domkirke
gemmes hans Hoved og 2 smaa Flasker med

38
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bans storknede Blod, der siges at blive flydende

3 Dage hvert Aar, naar de bringes til Helgenens
Hoved. Om dette »Blodunder<, der omtales
farste Gang 1337, og Festerne for det (i Januar,
farste Lerdag i Maj, der er hans Translationsdag

og Hovedfeitdag, og 19. Sept.) se Th. Trede.
Das Heidentum in der rom. Kirche (Gotha
1889) I, 142 f.

Jannm eller Janim, en By i Hebrons Bjerge

(Josva 15, 53), muligvis Beni-na'tm estl. for

Hebron. L. G.

Japan. Missionen. Dai Nippon, den op-

gaaende Sols Land, omfatter Hovedeen Hondo,
naesten saa stor som Italien, samt 0erne Kiu-

shiu, Shikoku, Yeso (Hokkaido) og over 2000
mindre, 10,000 Mil med 43»/4 Mill. Indb.

foruden de 3 Mill, paa Formosa (II, 76) og
Liukiu 0erne, som Kina afstod 1895. Alle 0erne
ere bjergfulde og vulkanske, hojest (3745 M.)

htever sig paa Hondo det praegtige Fujiyama
med sin Snekappe. Det dyrkelige Land er over-

ordentlig frugtbart (Ris, Te, Bomuld, Kainfer-

tile og Morbaertrae) med en meget tet Befolk-

ning. Klimaet er mildt, men meget fugtigt og
nerveangribende for Europaeere, og Naturen
smilende, men der er heftige Storme og Over-
svammelscr samt hyppige Jordskaelv. Folket

tllherer den mongolske Gruppe, indvandret

over Korea, muligt med malajisk Indblanding,

der navnlig spores hos de lavere Klasser, hvis

Type er forskellig fra de hejere; af Urbeboerne,
Ainofolket, Andes nu kun 16,000 paa Nord-
een Yeso. Riget og Dynastiet farer sin Oprind-
else tilbage til Solgudindens fra Himlen ned-
stegne Sen, Djimmu Tenno, 600 f. Kr. ; men
den virkelige Historie begynder ferst 461 e. K.
.lErefrygt for Mikadoen udger sammen med
Dyrkclse af Forfaedrene og afNaturaander Kernen
i den saare fattlge nationale Shinto-Religion. Den
udfyldes ved Konfucianismen og fornemmelig
Buddbismen fra 550 e. Kr., begge indkomne
fra Kina over Korea, ligesom Bogstavskriften

og Kultnren. Folket er ikke religiost anlagt,

men praktisk nagternt og materialistisk. De
ere intelligente, men overfladiske, heflige og
behagelige, men fulde af Forstillelse, let be-
veegelige med stcerke Lidenskaber skjulte under
et behersket Vesen, letfierdige og usaedelige,

nredelige i Handel, men erekaare, tapre og rede

til at ofre alt for Overberre og Rige. Siden J.

1858 aabnede sig for Udlandet efter 250 Aars
Afspterring, liar det med en forbavsende Energi
tilegnet sig alle den vesterlandske Knlturs ud-
vortes Fortrin, med Jacrnveje, elektrisk Lys,
Post til hver Mauris Der, en betydelig Fabriks-

virksotnhed, der over hele 0stasien konkurrerer
med den engelske, saerlig Bomuldsindustri, og
en stadig stigende Handelsomsaetning med Ud-
landet (i 1884 for 188 Mill. Kr., 1899 for 1347
Mill.). Det bar et gennemfart Undervisnings-
system i 4 Trin, 2 Universiteter med 3000
Studerende og 266 Lterere i Tokijo og Kijoto,

offentlige Skoler med frt Undervisnlng i hver
Landsby. 1889 fik det en Konstltution efter

preussisk Manster (Valgretten er siden udvidet
til o. 1 Mill. Vselgere); det har faaet en ny
Straffelov efter fransk Manster og en ny Civil-

lov. Perrys Flotille 1853 og de derefter afsluttede

Handelstraktater gav det udvortes Stad til For-
andringerne; men disse vare forberedte ved

indre Betingelser. De felgende Aars Kampe
mellem Taikunen og de store Daimioer (Vasal-

fyrster) i Syden farte til, at de alle traadte til-

bage, og Mikadoen togStyret 1868 og forlagde

Residensen til Tokijo (der nu taeller 17s Mill.

Indb.). Foruden denne ere de store Stxder, Yo-
kahama, Osaka (det store Handelscentrum med
>/2 Mill. Indb.), Kobe, Kijoto, Nligata paa Nord-
siden af Hondo og Nagasaki paa Kiushiu Midt-
punkter for Missionsarbejdet. Efter den sejr-

rige Krig med Kina 1894—95 fulgte 1899 Af-

skaffelsen af den forhadte Eksterritorialitet (Ud-
ltendingernes Undtagelse fra de jap. Domstole),

og den hrederfulde Deltagelse i Toget mod Pe-
king 1900. Endelig bar det nylig afsluttede

Forbund ined det britiske Rige sat Seglet paa
Japans nye Verdensstilling. I nejeste Sammen-
haeng med bele denne Udvikling er saa Mis-

sionens Virksomhed gaaet for sig, paa mange
Maader fremmet og hemmet ved de politiske

Forhold og Tilstande.

Politik havde voldt den tidligere rom.-kat. Mis-
sions Undergang. Fr. Xavier bragte 1549—51
Krdm til J., andre Jesuiter efter ham virkede
med stor Fremgang, stettede af masgtige Dai-

mioer i Syden, og paa 50 Aar samledes 600,000
Kr. (jap. Beretninger angive op til 2 Mill.).

Men de kraftlge Taikuner, Hideyoshl og efter

ham Ijejasu, fandt deres Magt farlig, H. satte

en Forfolgelse i Gang 1587, I. optog den paa
ny 1606. De fremmede Proester udvistes 1614,

J. lukkede for Udlandet, og Tuslnder (200,000?)

af Kr. draebtes under gruelige Pinsler uden at

ville forna?gte deres Tro; et sidste Fortvivlelsens-

Selvforsvar i Shimabara 1637 druknedes i Blod
(37,000 Ofre); over alt opsloges Tavler med
Forbud imod Krdm, en Inkvisition sattes t

Gang, og Krdm. ansaas for udryddet paa J. Men
da rom.-kat. Missionaerer atter flk Adgang 1859,

fandt man paa Kiushiu Tnsinder af rom. Kat.,

der i Skjul havde holdt fast ved deres Tro, 4000
straffedes 1867 med Deportation. Endnu 1869
fornyedes Forbudet imod Krdm., og ferst 1873-

forsvandt Tavlerne med Forbudet og Straffe-

truslerne fra de offentlige Pladser ; men Keligions-

frihed blev ferst Landslov 1889. Men laenge for

vare Missionaererne komne, baade rom.-kat., alle

franske, og evang. De farste 6 evang. kom 1859,

alle fra Amerika, 2 protest, biskoppel. (Williams)

samt Dr. Verbeck af den ref. K. til Nagasaki,

Lsegen Dr. Hepburn (Presbyt.) og 2 andre til

Kamagava (Yokahama); 1860 kom der amerik.
Baptister; 1869 traadte den eng. biskoppelige

K. hid i Arbejdet samt de amerik. Kongrega-
tlonalister, begge Samfund med stor Kraft.

Amerik. have stadig udgjort Hovedstyrken. 1901

var der af evang. Missionsarbejdere 276 Maend
og 276 ugifte Kvinder, men af disse kun 113
eng. og 3 tyske; de andre 436 ere alle udsendtc
fra Amerika og tilherende ref. Samfund undtagen
2 Lutheranere. Som Folge deraf have amerik.

Missioner ogsaa det overvejende Antal af Kr.

De to talrigste K.samfund, hvert med over
11,000 Kr., ere begge amerik., nemlig Presby-
terianerne, der have samlet sig i Kristi K. paa
Japan (Itechi Kirisut Kyokwai), og Kongrega-

tionalisterne, der ogsaa her have dannet ind-

byrdes uafhsengige og kun lest forbundne Kirker
(Kumiai Kyokwai). Tset efter disse folger den
biskoppelige K. (overvejende eng. Miss.), der
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kalder sig Japans hi. K. (Nippon Set Kyokwai), og
derefter Metodisteme med o. 9000 Medlemmer.
— De ferste Missionserer knnde ikke aabent
pnedike Evang., da Forbudet derimod bestod
i fuld Kraft og satte en Premie paa Angivelse
af Kr. De maatte skaffe sig Indgang som Laerere,

Dr. Hepburn som Lege, og virke i Stilhed.

Den ferste debtes 1864. 1868 var der 7 dabte,

men en af dem holdtes i Faengsel i 5 Aar; endnn
1871 kastedes en Sproglaerer hos Missionteren

i Kobe, der var fundet i Besiddelse af et Mk.-
Evang., i Fssngsel, hvor han dede 1872. S. A.
organiseredes i Yokahama den forste evang.

Menighed med 11 Medlemmer. Da saa 1873
Tavlerne med Forbudet forsvandt, kom den
offentlige Forkyndelse i Gang, og nye Missionserer

kom ud, 30 s. A. 1884 var der 145, 1892 420,
1900 515. Et Kapleb opstod for at tilegne sig

enrop. Knndskaber og Sprog, saerlig blandt de
opadstnebende nnge Samurai (den lavere Adel),

og de sogte hen til Missionen. Verbeck i Nagasaki
blev 1868 kaldt til Tokijo for at oprette og
lede et kejserligt Universitet med fremmede
Laerere, medens Dr. Hepburn i Yokahama for-

fattede en Ordbog og sammen med andre over-

satte N. T., der ndkom 1881; hele Biblen kom
1888. Mange unge gik til Amerika for at stu-

dere, andre sendtes nd af Regeringen, saerlig

til Tyskland. Enkelte vare allerede tidligere

gaaede nd, imedens Forbudet endnu bestod,

iblandt disse Nislma (se d. Art.), der kom til-

bage 1874 efter 10 Aars Ophold i Amerika og
stettet med Penge derfra oprettede en kr.

national Hejskole, Doshisha, i Kyoto, Rigets

gamle Hovedstad og Bnddhismens Hovedfest-
ning; denne fik stor Betydning og talte i Ni-

simas Dedsaar 1890 900 Studerende; mange
Forkyndere af Evangeliet udgik derfra. Alle

Vegne fyldtes Forsamlingssalene med Tilherere,

og mange begaerede og modtog Undervisning
og Daaben, saerlig unge af Mellemklassen, der
vare komne til de store Byer for Studiernes

Skyld og der levede skilte fra deres Familie;

den Gang dog ikke mange af det egentlige

Folk. Men ogsaa det offlcielle J. syntes at

skulle komme med. Shintoismen mistede sin

Stilling som Statsreliglon ; den kr. Tidsregning

indfortes, senere aflost af den nye jEra, Meji,

der begyndte med Mikadoens Tronbestigelse

1868; Sendagen blev Hviledag, og det dreftedes

offentlig, om Krdm. skulde antages som Lands-
religion, ikke af religiose Grande, men for at

opnaa Ligestilling med de civillserede Stater,

det stadige Maal for Japans ASrgerrighed. Den
hele Bevtegelse manglede Dybde, og de amerik.

Miss, overvurderede den Tilslutning, de fandt.

Under alt dette steg de Kristnes Tal rask:

1882 var der 4367 evang. Voksne, 1888 29,000

(i det ene Aar debtes 7000). Men nu kom der

en national Reaktion; man felte sig knenket,
fordi de vestlige Stater ikke straks vilde ind-

ramme J. den attraaede Ligestilling og give

Afkald paa Eksterritorialiteten. Ogsaa mente
man at have opdaget, at Krdm. hos de saa-

kaldte kr. Folk i Virkeligheden var et tilbage-

lagt Stadium; derimod havde J. i den nationale

Loyalitet og Troskab imod Dynastiet det for-

nedne raoralske Grundlag. Denned kom Shinto-

ismen igen til iEre. Ogsaa Buddhismen traadte

frem paa Kamppladsen 1 ny Rustning med
|

Vaaben hentede fra Krdm.: offentlig Pnedlken
og Arbejde for Moral og Oplysning ogsaa med
Benyttelse af Pressen. Endelig virkede ikke
mindst Indflydelsen fra den moderne vantro
og agnostiske Literatur, der fandt stor Udbred-
else paa J. og ledende Jap. Statsmaend (Grev
Ito) erklaerede al Religion, Krdm saa vel som
Buddhisme, for Overtro og ganske nnodvendig
for et Folk. Felgen af alt dette blev en Stands-
nlng i Tilgangen til Missionen, medens mange
af de optagne vendte K. Ryggen. I Aarene 1889
—92 var der endnu en Tllvtekst af 7000 i alt;

men i de felgende Aar kunde Tilgangen af nye
Kr. kun lige opveje Tabet ved Frafald. Og ikke
mindst var der mange af de jap. Evangelister
og HJelpere, der gik fra, ligesom de teol. Stu-
derendes Tal sank fra 359 i 1892 til 113 i

1899. Endnu vaerre var det, at der gik en
stierkt rationaliserende Stremning igennem den
jap. K., der gik ud paa at fremstille en national

jap. Krdm i Pagt med amerik. Universalisme
og Unitarisme, ligesom de jap. Laerere og Menig-
heder, saerlig de kongreg. Kumiai, som Amerik.
straks havde gjort selvstyrende, viste stor Utak-
nemmelighed og Hensynsleshed overfor Mis-
sionen. Ogsaa Nisimas Doshisha fortes ind i den
nye Stremning, uden at dens jap. Styrelse lod sig

standse af Indsigelser fra Amerik., der havde
givet deres Penge til at skabe en kr. An-
stalt. Imidlertid er det vaerste Uvejr nu over-
staaet; det har bragt en Sigtelse og en Ud-
dybelse, der var hejst nedvendig. Der er atter

godt Samarbejde mellem Missionen og de ind-

fedte kr. Ledere, og disse taelle ikke faa dygtige

Kraefter, der virke 1 bestemt troende Aand.
Og Doshisha har faaet en ny afgjort kr.

Styrelse, der har fort den tilbage i det gamle
Spor, og til Pnesident en af Japans mest frem-
traedende Kr., den hidtlivaerende Formand i

Underhuset, Kataoka. De senere Aar have ogsaa
bragt fornyet TUgang til de evang. K., i 1901
endog 4183, vistnok en Felge af den kraftige

evang. Bevtegelse 1901 i Tokyo og andre Steder,

der formaaede at samle interesserede Tllherer-

skarer Aften efter Aften. En stor Vanskelig-
hed har Missionen at kaempe med paa Skole-

vaesenets Omraade, hvor Staten afgjort stiller

den religionslese Statsskole gunstigere end Mis-

slonens Skoier, i Strld med den proklamerede
Religionsfrihed, men den offentlige Mening synes

her at staa imod Regeringen, saa denne vakler

og svinger frem og tilbage. Forbundet med
England vll slkkert virke til at styrke de kr.

Stromninger gennem Forbindelsen med den
engelsk-amerik. Verden, og Missionen vil da
uden at hindres ved nationale Antipatier knnne
fere Kampen paa lige Vilkaar med sine Mod-
standere, Materialisme, Laster og Hedenskab,
og arbejde paa sin svaere Opgave at vaskke

de overfiadlske, jordisksindede Japanesere til

alvorlig Syndsbevidsthed og Frelsestrang. Til

sociale Reformer faar den dem lettere med;
men dette er ikke Hovedsagen. Endnu ud- <

mterker J. sig ved at have >de sterste Slag-

skibe, de laveste Eksempler paa Saedelighed og
de nyeste Tempter i det 20. Aarh.«. Men der

er Tegn til, at Japaneserne selv begynde at

se de store moralske Mangier i deres Institn-

tioner og Tilstande og at tage Kampen op der-

imod, og de sparge om, hvorledes Ungdommen

38*
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skal faa moralsk Styrke. Her er aabenbart

det saarlige Sted, hvor Japans gamle Heden-
skab og nye Agnosticisme og Fritsenkeri vil

komrae til kort, og alene Evangcliet kan hjajlpe.

Den rom.-kat. Mission har arbejdet paa J. siden

1859 under de samme Vanskeligheder og med
endnu mindre Resultat, skont den havde Lev-

ningerne fra den gamle jesuitiske Mission for

sig. Den talte 1900 1 iErkebiskop og 3 Bi-

skopper i Tokijo, Osaka, Nagasaki og Hako-
date og 159 fr. Pnester og Munke, 116 fr.

Nonner; den virker saerlig ved Hospitaler og
Bornehjem. Den russ. K. traadte ind i Arbejdet

1870, dens Mission ledes af den ansete Biskop
Nikolaj 1 Tokyo med kun 3 russ. Miss, og
ellers indfedte Arbejdere. Den evang. Mission

talte 1901 380 jap. Pnester og 46,634 Voksne
debtc; den russ. 27 jap. Prester og 26,680

Voksne dobte, den rom.-kat. 34 jap. Praester og
55,800 Kr., men deri ere de talrige debte Born
medregnede (jvfr. Munzinger, Die Japaner, Ber-

lin 1898; Peery, The Gist of Japan, New York
1898; H. Ritter, A History of Protestant Mis-
sions in Japan, Tokyo 1898; Life and Letters

of Edw. Bickersteth, Bishop of South Tokyo,
London 1901). V. Sn.

Japan. Religion. Japanesernes Religion er,

saa vel som deres Kultur, for Sterstedelen en
Aflaegger af Kinesernes. Baade deres Konfuclau-
isme og deres Buddhisme har de faaet fra den
aeldre Nabostat; men de mongolske Stammer,
der i 2. Aarh. f. Kr. fra Korea trsengtc over paa
de japanske 0er, havde oprindelig et eget relig.

Liv, som vel i hej Grad ligner det seldste ki-

nesiske Hedenskab, men som ingenlunde derfor

er kinesisk.

Shintoismen ellerKami-Dyrkelsen, som
denne Religion kaldes, er snarere en Gren af
den almindelige mongolske Aandetro eller Fsedre-

dyrkelse, som ogsaa er den kinesiske Folke-
tros egentlige Jordbund. Denne er lige saa lidt

forsvundet i J. som i Kina, ja man ser den
nok saa levende for sig 1 0riget, fordi den der
ikke blot er bleven bevaret af konscrvativ Traeg-

bed og af Hang til Ovcrtro som i Kina, men
endogsaa med Flid er bleven oplivet og sat i

System ved den Omdannelse af Riget, som fandt
Sted i 1868. For den nye Mikado-Vteldc blev
Shintoismen en national Stotte, ikke blot fordi

den var en Fasdredyrkelse og derved stedse en
Styrkelse i Kampen pro arts et focis, men fordi

den let kunde omformes til en Dyrkelse af
selve den nationale Id£; og saaledes opfatter

de flntdannede Japanesere Sagen, ja en saadan
kunde endog i en Samtale med en Fransk-
mand (A. Bellesort, Voyage au Japon, i Revue
d. d. M. 161, 354—415) paastaa, at ogsaa vi

Europscere er Shintoister, nemlig for saa vidt
vi er Patrioter. »I vor Egenskab af Japanesere
er vi ogsaa Shintoister, og /Edelstenen, Sablen
og Spejlet, Shinto-Templets Helligdomme, vil

teres og agtes, saa laenge Japaneseren setter
Pris paa Anstand og iEre og sit eget Ansigt«.

>De maa behandle dette Spejl serbedigt.i slut-

tede han, >Japanesereu spejler sig deri, og han
finder, at han er smuk<. Med denne civili-

serede Omskrivning er Shintoismen dog langt-

fra forklaret: faktisk er den en Aandedyrkelse
og et Flerguderi af den allerlaveste Rang, hvad
man kan se allerede af selve Shinto-Templet

og den Kultus, der drives i det, og af de shinto-
istiske Landfestcr. Det ssrlige Kendetegn paa
en Miya, som Templet hedder, er den saa-

kaldte Tori! eller Galgeporten, en rntegtigTvanr-

bjselke, baaren af to Sojler af Trae, gennena
hvilken man maa gaa for at naa ind til den
hellige Hytte, hvor Kami'erne (Aanderne) har
hjemme. Ordet Torii betyder >Fuglerast<, og
Porten tjener til natligt Hvilestcd for Fugle,

i hvilke man (som mange andre Folk) ser de
afdedes bevingede Sjaele. Trader man ind i

Miya'en, vil man ingen Gudebilleder flnde der-

inde; med sit Stentrug til Vievandet, sit ula-

kerede Bord, hvorpaa de hellige Ting er hen-
lagte, sit Pengeskrin og sin Bedeklokke gor
denne Hytte et meget primitivt Indtryk. Men
denne Tarvelighed rober Gudstjenestens animi-
stiske Karakter: det er det gammeljapanske
Hus, man betraeder for at gasste Aanderne;
man kalder paa dem med Klokken og lokker
dem med den Kobbermynt, man kaster i Bos-
sen; da kommer de og nedlader sig paa Go-
hei (»Kejscrgaven«), en Slags Dug af Paplr-
strimler, der bredes paa Bordet. ligesom Spejlet

fanger deres guddommelige Lysglans. Der Andes
ogsaa Tilfaslde, hvor man, paa ren shamanistisk
Vis, hidkaider Aanderne ved Hjselp af Trommer,
Haandklap eller Bjaelder; og Spisepinde, hvor-
med de kan fortsere de Madofre, de troende
setter frem til dem, fattes aldrig 1 et Shinto-
Tempel. Selve Ordet shin-to passer da sssr-

deles godt som Betegnelse af denne Kultus;
det betyder >Aandcrnes Vej«, kami er det ja-

panesiske Ord for det kinesiske shin (Aand).

Men denne Tempeltjeneste er kun en storre

Udgave af den Husdyrkelse af Forfaedrenes

Kami'er, som finder Sted i hvert japanesisk
Hjetn ved et lille Alter, og som sterligt for-

rettes af Husfaderen.
Grunden til denne Faedredyrkelse er Troen

paa, at Anerne raader over Stedcts og Kami-
liens Ve og Vel, at de har Trivsel og Rigdotn
og Lykke, men ogsaa Sygdom, Hungersnod og
Nederlag i deres Haand. Den hele Kultus har
altsaa udelukkende materielle Formaal og soger
at naa disse ved meget haandgribelige Midler.

Overalt hvor der fejres Fester til Shinto-Gudernes
Mre, sker det med rigelig Anvendelse af Mad
og Drikke, med Danse og Pantomimer, i hvilke
falliske Fagter og Symboler spiller en over-

vejende Rolle, og det voider ikke mindste An-
stod, at Vejen til Landets rervaerdigste Shinto-
Helligdom (ved Yamada paa 0en Ise) gaar
gennem en meget berygtet Gade. Den Renhed,
Shintoismen krsever af sine Dyrkere, er da
ogsaa mere legemlig end aandelig, og Renselscs-
Ritualet strsekker sig naturligvis over alle de
Besmittelser ved Fodsel og Dod osv., som findes

overalt paa de primitive Kulturtrin. Ogsaa
Prasterne gor et efter japanesiske Forhold pri-

mitivt Indtryk, idet de ikke barberer deres
Hoveder, men baerer langt Haar. De lever ikke
i Colibat eller Klostre som de buddhisti&ke
Praester; deres Vserdighed er arvelig, hvoraf
megen Slovhed og Uvidenhed opstaar; og den
hellige Visdom, de forkynder, bestaar af en
plump Mytologi, med Guder, der forplanter sig

gennem Nasse og Mund og frembringer Verden
og dens Begivenheder paa de msrkeligste Maader.
Paa dette folkelige Hedenskab, hvis vldste
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Former og Myter vi faar god Besked om gennera
den gamle Bug: Kojiki (>01dsagn<; i sin nu-
vaerende Skikkelse skriver den sig fra Aar 712
e. Kr.), indpodedes omtrent ved det 3. Aarh.
e. Kr. den kinesiske Konfucianisme. De borger-

lige Dyder, Koshi (saaledes kalder Japaneserne
Kong-tse) indpnenter, traengte dog ikke dybt
ned i Folkct, men bidrog megct til at lefte og
civilisere Samurai'erne (Lensadelen), og Kon-
fucianismen bar bestandig fortrinsvis haft sit

Tilbold lios dem. Storre Lykke gjorde imtd-
lertid Buddbismen, der fra det 6. Aarh.

3

Midte bredte sig over Japan og navnlig slog

Rod i den lavere Befolkning, men som dog
snart fandt Beskyttelse ved Hoffet, hvor Kejser

Saga legaliserede dens Sammensmeltning nied

Shintoismen ved at give den det officielle Navn
Biyobu-Shinto(de to Religioner). Denne For-
maeling med den primitive Anndetro har vaeret

til stor Skade for Buddhismen, skont dennes
rensende og mildnende Ind flyd else, og den Aands-
kultnr, der udgik fra Klostrene og Bonzerne,
spores som en redel Magt i J.s Historic

Ved den omtalte Restauration af Shinto-

ismen I 1868 er dennes buddhistiske Momenter
ikke kommet til deres Ret, og Buddhismen i

det hele traengt staerkt tilbage. Selvfolgelig har
denne Oplivelse af et forlaengst af Kulturen
overvundet Religionstrin kun kunnet have
en kort Blomstring, og Krdm., der allerede

engang (i det 17. Aarh.) bar haft et kraftigt

Tag i Japaneserne, har derfor en naturlig Op-
gave for sin Mission paa denne Piads, hvor
det ene Hedenskab kives med det andet. Dette

indremmes ogsaa, f. E. af Bein (nedenanferte
Skrift S. 537—38 og af Bellesort); kun at Mis-
sionaererne maa vogte sig for at knenke de
respektable (og uudryddelige) Momenter i Shinto-

ismen: .£refrygten for de henfarne og Kaerlig-

heden til Faedrelandetl (J. J. Rein, Japan, I,

513—538; C. A. Kobbold, Religionernc i Japan,
overs, paa Dsk af Fuglsang, 1895; Johanne
Munter, Fra Morgenrodens Rige, Kbhvn 1900,

S. 1 1 5 f.) Kojiki er oversat paa Engelsk af Cham-
berlain 1883 og de mytol. Beger af Nihongi i

Karl Florenz, Japanische Mythologie, Nihongi,

Zeitalter der Getter, Tokyo 1901, i Mitteil. d.

deutschen Gcsellsch. f. Nat. u. Volkesk. Ort-

vereins, som indtil videre er Hovedvaerket. E. L.

Jarcke, Karl Ernst von, Konvertit, f. i Danzig
10. Nov. 1801 af protest. Foneldre, var ferst i

Kebmandslaere, men studerede derpaa Jura i

Bonn og Gdttingen, og blev 1822 Prof, ekstraord.

i Bonn og 2 Aar efter Advokat 1 K51n, hvor
ban 1825 gik over til Romerk. S. A. blev ban
kaldet til Berlin som Prof, ekstraord. i Kriminal-

ret, og der udgav han: >Handb. des gemeinen
deutschen Strafrechts< (I—III, 1827—30). 1831

grnndede han >Bcrliner polit. Wochenblatt<,
der blev Organ for alle de antirevolutionaere

Retninger i Preussen. 1832 blev han kaldet til

Wien som Medlem af Hof- og Statskancelliet.

Der lededc han Prinsen af Nassaus Opdragelse.

D. 27. Dec. 1852 i Wien. Et Udvalg af bans
Bidrag til Aviser og Tidsskrifter findes i hans
• Vertnischte Schriften< I— III (Munchen 1839).

Han har ogsaa udgivet forste Bind af en >Gesch.

der Reformation* (Schaffh. 1846). I Juli-Revo-

lutionen saa J. en Omstyrtelse af guddorame-
lige og menneskelige Love, og i et Skrift om

den optraadte han til Bourbonnernes Forsvar.

Under Opholdet i Wien bekaempede han den
preussiske Politik 1 Tyskland, og 1840 sendte
Metternich ham til Rom 1 Anledning af Striden
om de blandede iEgteskaber; 1843 overtog han
en diplomatisk Sendelse til Paris (Fr. Nippold,
Welche Wege fuhren nach Rom?, Heidelb. 1869

;

223 f.; Rosenthal, Convertitenbilder, Schaffh.

1865, I, 412 f.).

Jared, Enoks Fader (1 Mos. 5, 15 ft). L. G.

arha, en aegypt. Slave, der tegtede Judreeren
Sesans Datter (1 Kren. 2, 34. 35). L. G.

Jarib. 1. Simeonitisk Slaegt (1 Kron. 4, 24),

i 1 Mos. 46, 10 og andre Steder kaldet Jakin,

som muligvis er det rette. — 2. En af de
Overster, der hjalp Esra (Esra 8, 16). — 3. En
af Praesterne, der havde icgtet fremmede Hu-
struer (Esra 10, 18). L. G.

Jarlsbergske Frimenighed. I Jarlsberg i det

sydlige Norge opstod der i 60-Aarene en relig.

Bevaegelse, som ledede til Dannelse af en luth.

Frimenighed. Bevaegelsen tog sin Udgang fra

Ramnes, et Praestegjeld, hvis noget afsides Be-
liggenhed let medferte, at ejendommelige Skaev-

heder kunde faa Magt. Den aeldre Haugeske
Vaekkelse led af den Ensidighed, at den i sin

Iver for en alvorlig Omvendelse ikke lod Guds
frie Naade komme til sin Ret. Det er denne
Svaghed, som her ikke alenc fastholdes, men
antager en mere og mere tilstivnet og forstenet

Karakter, saerlig ved sin Modssetning til den i

50-Aarene lydende klarere evaug. Forkyndelse.

Den Mand, som ferst stillede det gamle op
mod det nye, var en meget begavet Laegpne-

dikant ved Navn Hans Flora. Overfor den
glade Forvisning, som var et Saerkende for den
fra Lammcrs (se d. Art.) udgaaede Retning,

fremhold t han Bedrevelscn som de troendes

Maerke, og advarede mod en >selvtagen Tro<
og en for tidlig Tilegnelse af Naaden. Hans per-

sonlige Indflydelse tabte sig imidlertid snart,

idet han gjorde sig skyldig i Usaedelighed, men
Vaekkelsen havde dog ved ham faaet sit ejen-

dommelige Pneg. Sin videre Udvikling flk den
gennem Nils Christoffersen Heierstad
(d. 1877), der kan betragtes som den egentlige

Stifter af Frimenigheden, og som i et eget,

staerkt polemisk Skrift (>Et Blik paa Antichristen

og de sidste Tiders Tegn<, Horten 1877) har
forsvaret den jarlsbergske Vaekkelse mod de
nyere Livsbevaegelser. I denne Retning virkede

ogsaa Elling Eielsen (I, 731) som ved sit

Besog i Norge 1861—1863 optraadte i Jarls-

berg med stserke Angreb paa >den nymodens
Krdm«.

Retningens aim. Karakter er den lovmaessig-

pietistiske. Frygten for Mlsbrug af Naaden
pneger den hele Tankegang. Man skulde tvivle

om sin Naadestand og ikke kalde sig en Kr.,

men kun en segende. Frelsen rykkes ud i det

fjerne; den naas ferst, naar >Mennesket er

blevet ganske til intet, naar Sjaelen fortvivlet

haenger mellem Himmel og Helvede«. Hermed
forbandt sig Uvilje mod alt verdsligt. De vilde

nedig tale om andet end om aandelige Ting,

og det altid 1 en klynkende Tone. Tarvelighed

i Klaededragt blev et Aandelighedens Maerke.

Kvinderne skulde kun bruge Terklaede paa
Hovedet, aldrig Hat: >Troen kan ikke vaere i

Hjertet, naar Hatten er paa Hovedet*. Lige-
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saa forkastede de, som verdsligt Vtesen, Dag
paa Bordet, Gardiner osv. Den offentlige Guds-
tjeneste drog de sig mere og mere tilbage fra.

Ringeagten voksede tilsidst saaledes, at K. og
Skolen fik Navnet >Satans Synagogerc, Pnester

og Laerere >Djtevelens Redskaber<. Den ydre
Foranledning til Udskillelsc gav Skoleloven af

1860 og P. A. Jensens Laesebog, som vakte
Forargelse, fordi den var >fuld af Eventyr og
usandfserdige Historierc. Der skulde ikke lasses

andet end Guds Ord i Skolen. Efter at Ud-
traedelsen var forbercdt ved en Afstemning paa
Gaarden Halem i Andebo i 1870, skete den
egentlige Udtrsedelse i Slutningen af 1871. De
vil were en luth. Frimenighed og har antaget

Ellingianernes Kirkekonstitution (se I, 749). De
er 1 Slasgt med Blaabogianerne (se I, 335), skiller

sig fra dem ved sin (Jvilje mod Statskirken,

men er ligesom disse fjendtlig mod alle nyere
Skrifter og vil holde sig til de gl. Faedre, Luther,
Arnd, Pontoppidan. — Partiet, som i den forste

Tid fra Jarlsberg havde bredt sig til enkelte

Prasstegjeld i Telemarken, er nu i Tilbagegang

og vil vist nok oploses, naar de gl. Ledere falder

bort. Den gamle sberke Oppositionsaand er i

stadig Synken. Gennem den store Indflydelse,

som Sognepraest J. N. von der Lippe i Egen-
skab af Amtsskolestyrets Formand har faaet

over dem, er deres Skoler i hele Jarlsberg nu
ordnet som Landets evrige Folkeskoler. Der-
med er det oprindeligc Grundlag for deres

Samfund undergravet. De er ogsaa begyndt
at lempe sig mere efter det almindelige Men-
neskelivs Former, om de end fremdcles er
teoretisk trangsynte Nomistcr. C. B.

Jarmnt. 1. En kana'anaeisk Kongestad, hvis
Konge Piram deltog i Krigen mod Gibeon og
led Deden ved Makkeda Hule (Josva 10, 3f.).

Ifelge Josva 15, 35 laa den i det vestl. Juda
(jvfr. Neh. 11, 29). Stedet er genfundet i Ruin-
erne Jarmuk N. 0. for Elevtheropolis. — 2. En
By i Issakar, Levitstad (Josva 21, 29), formodent-
lig det samme som Remet (Josva 19, 21) og
Ramot (1 Kren. 6, 58 [73]). L. G.

Jaroah, gaditisk Mand (1 Kran. 5, 14). L. G.

Jasen. I Fortegnelsen over Davids Helte laeses

2 Sam. 23, 32 >Jasens Senner«, 1 den parallele

Liste 1 Kren. 11, 34 paa tilsvarende Sted »Ha-
sems Senner<. Denne Mands Stamnavn, <Gi-

zoniten* (1 Kren.) maa aendres tii >Guniten<
(se Gisonit). De fleste finde i Ordet >Sennerc
(bne) en Dtttografi af det forangaaende Ords
Endelse (Sa'alboni). Lukians Septuaginta, hvor
vedkommende Helt kaldes >Guniten«, taler ogsaa
for Laesemaaden Jasen. L. G.

{aser, se Jaeser.

asis, Davids Opsynsmand over Smaakvaeget,

en Hagarit (1 Kren. 27, 31). L. G.

Jasobeam (Jasob'am). 1. En ypperlig Helt,

den ferstnaevnte i Fortegnelsen over Davids
Krigseverster (1 Kren. 11, 11). Han kaldes her
•Sen af en Hakmonit< d: af bakmonitisk SUegt;

bermed kan altsaa godt forenes, at hans Fader
(1 Kran. 27, 2) hed Sabdiel. I det med 1 Kren.
11 parallele Sted 2 Sam. 23, 8 er det tilsvarende

>Joseb-bass£bet< helt uforstaaeiigt, og Teksten
ejensynlig fordacrvet. Der har ifelge LXX vist-

nok staaet Isboset 3: Isba'al, som betyder
• Herrens Mand< (smlgn under Art. >Isboset<

S. 554). I saa Fald ligger det naer ogsaa at for-

mode en /Endring fra Isba'al til Jasob'am 1 1

Kren., idet Medlydene ere de samme, kun at >1<

er gjort til >m< for at undgaa det i senere Tid
anstedelige >ba'al«. — 2. En anden af Davids
Helte (1 Kren. 12, 6), som det synes: fra det
judasiske Korah (1 Kren. 2, 43). L. G.

Jason, et almindeligt gr. Navn, der kom 1

Brag ogsaa hos hellenistiske Jeder, hvor det
betragtedes som iEkvivalent til Josva, Jesua
og Jesus. — 1. J. af Kyrene, en jed. Forfatter,

der skrev et Vasrk i 5 Beger om Makkabae-
ernes Historic indtil Judas's Sejr over Nikanor
(161 f. Kr.). Af dette Skrift er 2 Mak. et Ud-
tog (2 Mak. 2, 23 [24]) og giver saaledes en
Forestilling om J.s Vaerk, der vel har staaet

tilbage for 1 Mak., men hvis historiske Vterdi

dog ofte er bleven undervurderet (heroin B.

Niese, Kritik der beiden Makkabaerbucher,
1900). Forf. har sandsynligvis skrevet i 2.

Aarh. — 2. J., Sen af Ypperstepraesten Simon J

I

og selv en Tid Ypperstepraest. I Modsaetning
til sin Fader og dennes Efterfelger, J.s Broder
Onias HI, var J. Lederen af den trolese Ret-

ning indenfor Jededommen, der satte det hel-

lenske Vaescn over det at vaere Jede. J.s egent-

lige Navn var ifelge Josefos Jesus eller Josva.

For selv at blive Ypperstepraest forraadte J.

sit Folk til den helleniserings-fanatiske Konge,
Antiokos IV Epifanes, hvcm han lovede rigelige

Penge for Ypperstepraestevasrdigheden. Onias
maatte vige (174 f. Kr.), og J. begyndte uden
Sky at omdanne sine Landsmaend efter det gr.

Monster (2 Mak. 4, 7f.); selv Praesterne for-

lod Tjenesten for at deltage i Legene. I Spidsen
for Demoralisationen gik J. selv, der drev det
til at aere de store Herakleslege 1 Tyros ved
at sende Gaver dertil ; kun Sendcbudenes Skam-
felelse fik den vacrste Brug af disse Penge
aendret Efter 3 Aars Forleb blev J. imidlertid

overlistet af en Medbejler, Menelaos, der paa
samme Maade som J., men endnu dygtigere,

forstod at vinde Kongens Gunst, saa at J. Aar
171 blev forsted t og maatte flygte til Ammoni-
terne (2 Mak. 4, 23 f.). Ved et falsk Rygte om
Kongens Ded ilede J. naeste Aar til Jerusalem,
som han bemaegtigede sig, men blev hurtig

igen fordreven og dede snart efter i Udlaendig-
hed i Sparta (2 Mak. 5, 1—10). — 3. J., Eleasars
Sen (1 Mak. 8, 17), en af dem, Judas Makka-
baeer brugte til at slutte Forbund med Romerne
(Aar 161 f. Kr.); formodentlig den samme, der
i 1 Mak. 12, 16. 14, 22 naevnes som Fader til

den Antipater, som Jonatan (144 f. Kr.) brugte
i lignende Anledning. — 4. IN. T. J. i Thessa-
lonika, mod hvem Jederne foranstaltede Op-
lob, fordi han havde huset Paulus og hans
Ledsagere (Ap. G. 17, 5—9). Han var altsaa

en Discipel (Jvfr. V. 10). Det er vel heller ikke
usandsynligt, at det er den samme J., Apostelen
i Rom. 16, 21 naevner som sin jed. Landsmand.
Herfor taler ogsaa, at han naevnes sammen med
Sosipater, der rimeligvis er Sopater fra Berea
(Ap. G. 20, 4), hvilken By laa naer ved Thes-
salonika. L. G.

Jaspis, se iEdelstene.

Jasub. 1. Sen af Issakar (4 Mos. 26, 24

;

1 Kran. 7, 1); i 1 Mos. 46, 13 har den hebr.

Tekst ved en Fejlskrift >Job<. — 2. En af
dem, der havde aegtet fremmede Hustruer (Esra
10, 29). L. G.
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Jasnbi-lehem (1 Kren. 4, 22). I Stedet for

dette Navn lsese LXX og Vulg. en Ssetning.

Dette Spor folges i den nyere Tekstbehandling,
soon rekonstruerer Ordene til : jasubu betlehem
o: de vendte tilbage til Betlehem. L. G.

Jatan (Tob. 5, 14 [19]), se Jonatan.

{atniel, en Levit af Dorvogterne (1 Kren. 26, 2).

attir. By i det sydl. Juda, Levitated (Josva

15, 48. 21, 14; 1 Kron. 6, 42 [57]; 1 Sam. 30,

27); identificeres med 'Atttr mellem Hebron
og Beerseba. L. G.

Java, >den skenneste Perle i Nederlandenes
Krone*, er vel dyrket og meget tset befolket.

Indbyggerne, o. 23 Mill., ere med Undtagelse

af Vt Mill, indvandrede Kinesere, af xnalajisk

Race; de egentlige Javanesere i Midt- og 0st-

java ere krybende og indesluttede, men nej-

aomme og udholdende, de 4 Mill. Sundanesere
i Vestjava mere energlske; endvidere er der
3 Mill. Maduresere og egentlige Malajer. Alle

have de antaget Islam ; men den er kun en Fernis

over det gamle Hedenskab med Dyrkelse af

Aander og Trolddom. Hollienderue kom til

0en 1596; Regeringen har nu opgivet sin tid-

ligere Politik at begunstige Islam og holde
Missionen ude. Men denne er et stort Taal-
modighedsarbejde, der mest drives ved Anheg
af kr. Landsbyer og Legemission blandt den
sieve og utilgrcngelige Befolkning, og teller

endnu kun 20,000 Kr. Det teldste nederl. Sel-

skab, Zendelinggenootshap (Rotterdam) traadte

ind i Arbejdet 1848 i 0stjava med Udsendelsen
af Jcllesma, der i Surabayas Omegn forefandt

464 indfedte Kr., en Frugt af Kams og >Fader<
Emdes Vidnesbyrd; nu har det 8700 Kr. (Ko-

lonien Modjowarno, anlagt af Jcllesma). I Midt-
java virke Mennoniterne med 1700 Kr. (Kolo-

nien Margaredjo), et tysk Selskab fra Neukirchen
(Salatiga-Missionen) med 1000 Kr. og de gere-

formeerde Kerken van Neederland med 6—7000
Kr. I Vestjava arbejder Neederl. Zendingsver-
eeniging (Rotterdam) med 1700 Kr. under haard
Kamp med Rom. Her er der ved den gamle
Kristenkoloni Depok (fra 1720) i 1878 oprettet

en Uddannelsesanstalt for indfedte kr. Lserere

til hele Nederl. Indien. Paa det til Java herende
Madura arbejder Javakomiteen. V. Sn.

Javan, det hebr. Navn paa den gr. Stamme
Ionernc (Itimv, ol 'Idovtg), i Lilleasien, og der-
ntest om Grakerne i det hele. Samme Navn
brugtes ogsaa hos de andre ostl. og sydl. Old-
tidsfolk, f. E. aegypt. Jevana (Ramses H's Tid),

assyr. Javanu, glpers. Jauna. 1 Mos. 10, 2. 4
ntevnes J. som >Son< af Jafet og > Fader* til

Elisa, Tarsis, Kittim (Kypern) og Rodanim
(Rhodos). Allerede i det 2. Aartusende f. Kr.
Iserte man dem gennem Fenikerne at kende i

de sydostl. Middelhavslande, og i Ramses H's
Krig mod Hetiterne i det nordl. Syrien havde
HeUterne ioniske Hjaelpetropper; tidlig gtestede

de ogsaa over Havet i Handel og Plyndring
den aigypt. og syr. Kyst. Joel 4, 6 [3, 11]
(muligvis 9. Aarh.) omtaler dem som kobcnde
jod. Krigsfanger paa Slavemarkedet i Tyros;
Hes. 27, 13 levere de sammesteds Slaver. De
ntevnes ogsaa Jes. 66, 19 og Sak. 9, 13. I

Danielsbogen er J. det gr.-makedonske Rige
(Dan. 8, 21. 10, 20 [19]. 11, 2).

I Hes. 27, 19 nsevner den massoretiske Tekst
blandt de Egne, Tyros bandlede med, >Vedan

og Javan«. Dette J., som maa vaere forskelligt

fra Ionerne (V. 13), maa da sages i Arabien;
Glaser Uenker f. E. paa Vaddan og Jain mellem
Mekka og Medina; men dette Jain vides ikke
at have vseret af Betydning. De fleste nyere
anse Teksten for beskadiget, saa at J. her heist
udgaar. L. G.
Jeanuon, Johan Philip, dsk Pnest, f. 8. Jul!

1835 i Roskilde, blev Student 1854 og teol.

Kand. 1863. 1864—67 var han pers. Kap. i

Gra»ted-Maarum, og derpaa traadte han i den
indre Missions Tjeneste med Bolig i Odense.
1871 blev han Pnest i Horne-Asdal i Vend-
syssel, hvor hans Virksomhed har sat dybe
Spor. I Beg. af 1878 blev han kaldet til Ferslev
og Sneslev paa Sjielland, men allerede 13. Nov.
1878 dode han (Asschenfeldt-Hansen, Fra Vend-
syssel I i >Kr. Samler< 1).

Jearim, se Har-jearira.

Jeaterai, en Levit (1 Kren. 6, 6 [21], i V.
26 [41] kaldet Etni). L. G.
Jeberekja, Fader til den i Jes. 8, 20 naevnte

Sakarja, ukendt. Navnet er det samme som
Berekja, Barakias. L. G.
Jebus, se Jebusiter.

Jebusiter, en Stamme, der oftere ntevnes ved
Opregningen af Kana'ans Folkeslag, f. E. 1 Mos.
15, 21; 2 Mos. 3, 8. 17; Josva 11, 3. Udenfor
disse Opregninger omtales de kun i Jerusa-
lems a?ldre Historie, thi denne By var deres
og forblev l«enge i deres Beslddelse. Dens stterke

Beliggenhed paa det nuvserende Jerusalems est-

lige Hej med Gihonkildens Vandforsyning gjorde
den uindtagelig for lsraeliterne, saa at det
varede Aarhundreder efter Kana'ans Erobring,
inden de fik den i deres Magt (jvfr. Dom. 1,

21. 19, 10 f.; Josva 15, 63). Skellet mellem
Juda og Benjamin gik lige Senden om Jeru-
salem (Hinnomsdalen, Josva 15, 8. 18, 16), saa
at Jebusiterne snart siges at bo hos Judseerne
(Josva 15, 63), snart — og nejagtigere — hos
Benjaminiterne (Dom. 1,21). J.s Konge, Adoni-
sedek, ntevnes Josva 10, 1 f. som Leder af de
kana'ansiske Kongers Krig mod Gibeon; han
blev dnebt ved Makkeda Hole (V. 23. 26). En
Erobring af hans Kongestad er der dog ikke
Tale om (12, 10), saa at den isolerede Notits
i Dom. 1, 8 vistnok beror paa en Misforstaaelse,

maaske af det, der fortslles i V. 7 b om Be-
seks fangne Konge, der >fertes til Jerusalem*.
Tidligere end Adonisedek ntevnes Abdihiba som
Konge i Jerusalem (Tell-el-amarna-Brevene o.

1400 f. Kr.); sandsynligvis ogsaa Melklsedek
(Malkisedek), 1 Mos. 14, 18, uden at dog J.s

Stamme udtrykkelig omtales. J.s hidtil ube-
tvungne Fsestning blev trods deres Spot over
Angriberne erobret af David, som med genialt

Blik havde udset den til Landets fremtidige
Hovedstad (2 Sam. 5, 6—9; 1 Kren. 11, 4—8);
Joab udnuerkede sig ved denne Lejlighed. Om
Beliggenheden af Davidsborgen, som Fsestningen

nu kaldtes, se Art. Jerusalem. 1 Kong. 9, 20 f.

melder om, at J. af Salomo bleve gjorte arbejds-

pligtige ligesom andre undertvungne Kana'anner.
Paa Jebusiten Aravnas Terskeplads, som David
afkebte ham (2 Sam. 24, 16f.; 1 Kren. 21, 15f.)

byggede David Herren et Alter, og siden Sa-
lomo Templet. Et Par enkelte Steder Andes
Stammens Navn Jebus brugt om Byen med
den Benuerkning, at det er Jerusalem (Dom.
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600 Jebusiter — Jeftmne.

19, 10. 11; 1 Kren. 11, 4. 5 [Josva 15, 8. 18,

16 ikke Jebus, som Dsk Overs., men: Jebu-
siterne]). At denne Betegnelse af Jerusalem er

sekundaer, fremgaar baade af de bibelske Skrifler

(Dom. 1, 7. 21; Josva 15, 63; 2 Sam. 5, 6) og
af Tell-el-amarna-Brevene, hvor Byen regel-

maessig kaldes Jerusalem (Urusallm). Sak. 9, 7

er >en Jebusit< vel et arkaistisk Udtryk for

>en Jerusalemitc, eller der tsenkes paa de gl.

Jebusiters Optagelse i Folket under David. L. G.

Jedaja. 1. En proestelig Familie (1 Kren.

9, 10. 24, 7; Esra 2, 36; og andre Steder). —
2. En af Overbringerne af Gaver til Templet
(Sak. 6, 10. 14). — 3. En slmeonitisk Overate

(1 Kron. 4, 37). — 4. En af dem, der byggede
paa Jerusalems Mure (Neh. 3, 10). /,. G.

Jediael. 1. Benjaminitisk Slaegt (1 Kran. 7,

6. 10. 11), ellers (1 Mos. 46, 21; 4 Mos. 26, 38;

1 Kren. 8, 1) kaldet Asbel, der muligvis er

det samme som Isba'al. I saa Fald kan J. vaere

en Indsaettelse i Stedet for dette, paa Grund
af >ba'al«, ildelydendc Navn. — 2. En af Davids
Helte (1 Kren. 11, 45. 12, 20). — 3. Levit af

Dervogterne (1 Kren. 26, 2). L. G.

Jedida, Kong Josijas Moder, fra Boskat i

Juda Lavland (2 Kong. 22, 1). L. G.

Jedidja (a: >Elsket af Jahve«), et Navn, der
ved Salomos Fedsel blev givet ham af Profeten

Natan (2 Sam. 12, 25) som et Pant paa, at

Davids Synd var forladt. Ievrigt er Navnet af

samme Rod (dud : at kaertegne, elske) som hans
Fader Davids. L. G.

Jedutun, en af Davids 3 Overmusikere ved
Gudstjenesten. Enkelte Steder treses >Jeditun<

(f. E. 1 Kran. 16, 38), som i LXX er det al-

mindelige. J. henregnes til Levitslregten Merari
og naevnes ved Siden af Asafog Heman i Tempel-
sangen (1 Kren. 16, 41. 42. 25, If.; 2 Kran.

5, 12. 29, 14. 35, 15; jvfr. Neh. 11, 17); end-
videre 1 Kren. 9, 16. 16, 38. 42. Andre Steder
naevnes Imidlertid Etan som den 3. af disse

(f. E. 1 Kren. 6, 29 [44]. 15, 17). J. raaa alt-

saa antages at vaere et varieret Navn for Etan.

J.s Navn forekommer ogsaa i Overskrifterne til

Ps. 39. 62 og 77, de 2 sidste Steder paa en
maerkelig Maade med Forholdsordet 'al, der i

musikalske Betegnelser betyder >paac (Instru-

ment) eller >paa samme Maade som< (Melodi).

Maaske beror, som Lagarde formoder, Navnet
J. her og i det hele paa en Misforstaaelse af
['al] jede Etan (jvfr. Formen >Jedltunc) o: [ved]

Etans Haender = ved Etan. I den senere efter-

eksilske Tid, hvortil Navnets Forekomst herer,

vare (som LXX viser) adskillige Udtryk fra

Psalmerne allercde blevne uforstaaelige. L. G.

Jefta (Jiftah; LXX: 'lHfi&«t\ en af Dommer-
heltene, Ammoniternes Betvinger (Dom. 10, 6
—12, 7). En lrengere Indledning (10, 6—18)
genoptager Dommerbogens Grundtanker (jvfr.

2, 11—22) og beretter on, hvorledes Ammo-
niterne triengte Israel, indtil dette endelig i

sin Ned vendte sig til Herren. Skuepladsen
er her Gilead, som laa saerlig udsat for disse

Angreb. Kap. 11, If. fortseller da om J. (her
begynder, som det ses af V. 4, den gl. For-
taelllng). J., som var en tapper Gileadit, men
af uteri ig Fedsel, var bleven fordrevet af Gileads
JEldste (11,7) og forte et Fribytterliv i Landet
Tob N. 0. for Gilead. Gileaditernc i V. 7
ere i V. 2 (og de sidste Ord af V. 1) ved en

Misforstaaelse blevne til J.s kodclige Bredre. Da
nu Twengslerne fra Ammoniteme bleve for
haarde, var der, for at flnde en Anforer, intet
andet at gore end at bedc J. komme tilbagc,

hvad ban gik ind paa mod at blive sine Lands-
mends Overhoved. Inden J. drog ud i Kampen,
aflagde han i Mispe (maaske es-Salt) et Lofte
til Herren om at ofre som Bncndoffer, hvem
som heist der ferst kom ham i Mede fra hans
Husder, naar ban kom tilbage som Sejrherre.
Udtrykkene vise, at ban havde et Menneske-
offer i Tanke. V. lib fortsaettes i V. 30. 31.
Det mellemliggende Stykke (V. 12—29) ger ved
sin tildels ordrette Benyttelse af Fortaellingen
i 4 Mos. 20 og 21 Indtryk af at hidrere fra

en senere Haand. Den her meddelte Forhand-
ling med Amnions Konge paaviser Israels Ejen-
domsret til Landet raellem Anion og Jabbok
og er efter sit Indhold et naturligt Led i Be-
givenhedernes Gang, som en Precisering af
Retsstandpunktet inden Kampens Optagelse.
Der er intet paafaldende 1, at Moab omtales
fra V. 15; det er en Bevisferelse a fortiori:

naar ikke engang Moab har noget Krav paa
Landet N. for Arnon, hvor meget mindre da
Ammon! Da Karaos (V. 24) ellers er Moab-
iternes Gud, og Milkom Ammoniternes, er hint
Navn vel en Skrivfejl i Stedet for Milkom.
Om Ammoniternes Nederlag meddeles V. 32.
33 kun kort, thi Fortaellingen iler nu hen-
imod sin egentlige Interesse: J.s Indfrielse af
sit Lofte, og hvad dermed haenger sammen.
Den, som J. medte ved sin Husder, var nemlig;
hans egen Datter, hans eneste Barn, der kom
ham i Mode i Spidsen for dansende Pigcr. Af
sin Faders overvaeldende Sorg og smertefulde
Ord forstaar hun, hvad der er sket, men bejer-

sig heltemodig for Faderens Lefte, der har bragt
Folket Frelse; kun udbeder hun sig, i 2 Maa-
neder sammen med sine Veninder at maatte
begraede sin Jomfrustand paa Gileads Bjerge.

Da hun derefter vendte tilbage, >gjorde han
med hende efter sit Lefte< (V. 39). Til Minde
herom blev det en Skik i Israel, at Kvlnderne
aarlig i 4 Dage holdt Klagefest over J.s unge
Datter. Siden Kimchi (12. Aarh. e. Kr.) have
mange forsegt at faa noget andet ud af denne
tragiskc Begivenhed, navnlig at Datteren ikke
virkelig blev ofret, men kun indviet til livs-

varig Jomfrustand i Hen-ens Tjeneste (f. E.
endnu K6hler). Overfor disse velmentc Forseg
maa det have sit Forblivende ved Luthers Be-
maerkning til V. 39 : Man will, er habe sie nicht
geopfert, aber der Text steht klar da. Kap.
12, 1 f. beretter endelig om endnu et sergeligt

Efterspil til J.s Sejr. Efraimiterne bebrejdede
nemlig i deres saedvanlige Herskesyge (jvfr. 8,

1 f.) J., at han ikke havde kaldt dem til Hjaelp.

Det havde imidlertid ikke manglet paa saadart

Opfordring. Efraimiterne bleve slagne af Gile-

aditerne. Ved Jordans Vadesteder bleve allc

Flygtninge nedhuggede, der udtalte shibb61et
(Strom) paa efraimitisk Maade som sibbdlet.

At betragte dette Stykke (12, 1—6) som en
Dublet til 8, 1—3 (Wellhausen) er kun Hyper-
kritik. — 16 Aar, bemaerkes V. 7, var J. Israels

Leder, hvorefter han dede og blev begraven
i Gilead. L. G.

Jefnnne. 1. Kalebs Fader (4 Mos. 13, 6). —
2. En Overste i Asers Stamme (1 Kran. 7, 38).
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Jegar-sahadtita (a: Vidnesbyrdets Stenhob,
Vidnebej). Saaledes kaldtes ifelge Bemterk-
ningen i 1 Mos. 31, 47 paa Aramaisk en Sten-

hob, dcr maa have vatret at se paa Gileads
nordestl. Grtense, og som Sagnet henforte til

Overenskomsten mellem Jakob og Laban. Dens
tilsvarende hebr. Navn var Gal'ed (Gilead). L. G.

Jehallelel. 1. En Judaser (1 Kroo. 4, 16).— 2. En Levit (2 Kran. 29, 12).

Jehdeja. 1. En Levit (1 Kran. 24. 20). —
2. En Tilsynsmand hos David (1 Kran. 27, 30).

Jehia. en levitisk 0verste (1 Kran. 15, 24).

Jehiel. 1. En af Davids levitiske Tempel-
musikere (1 Kran. 15, 18. 20. 16, 5). — 2. Le-
vitisk 0verste blandt Gersoniterne (1 Kran. 23,

8. 29, 8; jvfr. Jehieli: 26, 21. 22). — 3. Hak-
moniten J., Davids Senners Opdrager (1 Kran.

27, 32). — 4. En af Kong Josafats Sonner (2

Kran. 21, 2). — 5. Levit af Hemans Sltegt,

paa Kong Hiskias Tid (2 Kran. 29, 14 K're, i

K'tib: Jehuel eller Jehav'cl). — 6. En sam-
tidig Levit, maaske den samrae som 5.; Til-

synsmand ved Templet (2 Kran. 31, 13). —
7. En >0verste i Guds Hus< paa Kong Josias

Tid (2 Kran. 35, 8). — 8. Fader til Obadja
(Esra 8, 9). — 9. Fader til Sekanja (Esra 10, 2).— 10. og 11. En Pnest og en Legmand blandt
dem, der havde fremmede Hustruer (Esra 10,

21. 26). /,. G.

Jehieli, gcrsonitisk LevitsUegt, der havde
Opsyn med Helligdommens Skatte paa Davids
Tid (1 Kran. 26, 21. 22; jvfr. 23, 8); se Jehiel 2.

Jehiskia (samme Navn som Hiskia), en af de
Efraimiter, der stettede Profeten Odeds ksrlig-

hedsfuide Optrteden overfor de fangne Judieer

(2 Kran. 28, 12—15). L. G.

Jehova cr det hellige Navn paa Israels Gud.
I Virkeligheden blev Navnet udtalt Jahve, og
Udtalen »Jehovah « skyldes en Misforstaaelse,

da Reformationstidens Kr. begyndte at Isese

G. T. i Grundsproget. Henimod Jesu Tider ud-
talte Joderne nemlig ikke dette hellige Navn,
men lseste i Stedet »Herren< (hvorfor ogsaa i

N. T., saa vel som i vore Bibeloverssettelser

Navnet er gengivet med >Herren<); og da Jo-

derne i Middelalderen for at sikre den rigtigc

Laesning fojede Vokaltegn til sin hidtil vtesentlig

vokailese hebraiske Skrift, fojede de til Guds-
navnets Konsonanttegn, niiT, de Vokaltegn, som
tilherte > Herren< (hebr. Adonai) : n1fl\ hvilket en
uvidende maatte Isese Jehova. T : Dette «ld-

gamle Navn, som ikke lader sig forklare ud
fra den Sprogform, vi forefinder i G. T., og hvis

oprindelige Mening saaledes er usikker, blev

ifelge 2 Mos. 3, 14 f. af Israeliterne forstaaet som
en Afledning af Verbet hava = det alminde-

lige haja, va-re, egentlig ske, indtrseffe, op-

staa, vare til Stede — i Betydningen af (ikke

>den absolut vaerende«, men) >den som ind

tneffer, ertilStede«. Han er nau-van-ende, lader

sig finde af sit Folk, naar det soger ham ; han
er med dem. Dette ligger ogsaa i Sammen-
harngen i 2 Mos. 3. I V. 12 lover Gud Mose:
>sandelig jeg vil vserc (eller: er) med dig<

;

og da denne saa beder om Gudsnavn, svarer

Gnd bl. a. : >saa skal du sige til Israels Bern

:

Jeg-vil-vasre (eller: Jeg-er, nemlig med eder)

har sendt mig til eder«, — d. v. s., omsat fra

ferste Person i Omtalens tredje Person (V. 15):

>Jahv£(= Han-vil-vrere eller er nemlig med

os) har sendt mig*. Forstaaet paa denne Maade
betegnede Navnet just det vigtigste, centrale
Tnek i den gammeltestl. Aabenbarings Guds-
billede, hvilket ikke er abstrakt, absolut Vreren,
men virksom, nervatrende, naadig Indgriben.
>Jahve< betegnede Gud just som den trofaste

fcedrene Gud, Pagtens Gud, der var med Israel

og ikke svigtede. Overssettelsen >jeg er den,
jeg ere i 2 Mos. 3, 14 er vistnok ikke rigtig.

Just paa Grand af dette rige Tankeindhold
bruges Jahve-Navnet meget hyppig i G. T.
Ogsaa en Mrengde israelitiske Personnavne, forst

og fremmest i de Slwgter, der ifelge sin Stilling

var Folkets Ledere (Konger, Pr«ster), og der-
natst ogsaa hos andre, var Sammensrctninger
med Navnet: Jo-natan, »Jahve har skoenket«,

(nemlig Drengen); Jesa-ja, >Jahve giver Frelse«.

Efter Landflygtigheden svandt Navnet efter-

haanden af Brug, dels vistnok som en Felge
af, at Herrens enevreldige Skaber- og Hersker-
vaelde og de hedenske Guders Intethed var saa
klart erkendt, at det efterhaanden faldt lidet

naturligt at benytte Egennavn om ham, som
var den absolut eneste, dels ogsaa, fordi det
af samme Grund feltes tilborligt at neevne ham
paa mere a?refrygtsfuld Maade, som >Herre<
og »Gud«. Tilslut blev Navnet aldrig udtalt

uden ved de hejtideligste Tempelhandlinger.
— Udenfor den israelitiske Religions Omraade
er Navnet Jahve ikke med fuld Sikkerhed pan-

vist; derimod er det sandsynligt, at det var
i Brug inden israelitiske eller kenitiske Kredse.
allerede for Mose i Jahves Navn samlede Stam-
merne i .Egypten til endra-gtig Udfaerd (Navnet
Jokebed 2 Mos. 6, 20 er maaske sammensat
med Jahve; jvfr. dog 6, 2f. og 3, 13 f.). — For-
skellig Brug af Gudsnavnene var den aller-

forst observerede Forskel mellem de Kilde-

skrifter, som ligger til Grund for Mosebogernes
Beretning. Se herom og om Betydningen af
Udtrykkene >Jahvist< og >Jchovist< Fr. Buhl,

Det isr. Folks Hist., § 1, 12 f. S. M.
Jehu. 1. Konge i Israel, efter nyere'Krono-

loger fra 842 til 815 f. Kr. (2 Kong. 9 og 10).

I Kileskriften kaldes han Ja'ua. J. var Son
af Josafat, Nimsi' Sen, men kaldtes simpelt

hen Nimsi' Sen (1 Kong. 19, 16; 2 Kong.

9, 20). Som en af Hevedsmaendene i Akabs
Livvagt var ban (2 Kong. 9, 25. 26) sammen
med Bidkar tilstede hos Kongen i Nabots
Vingaard udenfor Jisreel, da Profeten Elija

forkyndte Akab Guds Dom (1 Kong. 21, 17 f.),

og det skulde blive ham selv, der kom til

at fuldbyrde den o. 14 Aar derefter. Kong
Joram, Akabs Sen, havde paa den Tid Krig

med Syrerne, og atter drejede Kampen sig om
det skrebnesvangre Ramot i Nordgilead, som
for Tiden var i Israels Bcsiddelse (2 Kong. 9,

15). Kong Joram, dcr var bleven saaret og nu
opholdt sig i Jisreel, havde givet Jehu Kom-
mandoen over Hsren. Profeten Elisa ansaa

nu Tiden for moden til at udforc det i 1 Kong.

19, 16a paalagte og sendtc en af >Profetson-

nernc< til Ramot, hvor han hemmelig salvede

Jehu til Konge og H«vner over Akabs Hus.
Efter indtrengende Opfordring aabenbarcde J.,

hvad Elisas Sendebud havde udfert, og blev da
straks hyldet af Offlccrerne som Israels Konge.
Ojebllkkelig begav han sig med en Del af sit

Felge til Jisreel (o. 9 Mil derfra) for at over-
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rumple Joram. Denne havde paa den Tid Be-
sag af sin Sestersen Akasja, Judas Konge. Da
det sig lynsnart naermende Vogntog observe-

redes, men de ud.seudte Bud ikke kom tilbage

med Melding, blev Kong Joram urolig, lod

spsende for og medte udenfor Byen, just paa
Nabots Mark, J. og dennes Felge. Paa Kongens
Sporgsmaal, om ban kom med Fred, svarede

J. barsk med en Henvisning til hans Moder
Isabels Misgerninger, greb sin Bue og sked
Joram, som vendte sig til Flugt, en Pil gennem
Hjertet, hvorcfter han lod Bidkar kaste Jo-

rams Lig paa Nabots Mark, ihukommende Elijas

Ord. Ogsaa Kong Akasja, som var med, blev

under sin Flugt sydpaa saaret af J.s Folk og
dode (maaske i Samaria, 2 Kran. 22, 9). Da
J., som havde fortsat sin Vej, kom til Paladset
i Jisreel, modtog Dronning Isabel ham med
stolt Trods og blev paa hans Vink kastet ned
i Slotsgaarden, hvor Hcstene nedtrampede hende,
og Hundene opaad hendes Lig (se Art Isabel S.

554) Slag i Slag fulgte nu Fuldbyrdelsen af Blod-
dommen over alt, hvad der herte til Akabs
Hus. Hvorledes Stormaendene i Samaria vilde

stille sig, var endnu uvist. Der var der i Hoved-
staden en stor Msengde (70) af > Kongens Senner<
a: Prinser af den kongl. Slaegt, iblandt hvilke

J. let kunde findc en Modstander, som kunde
samle Kongehusets Tilhaengere; men raedsels-

slagne adled Stormaendene J.s Bcfaling og
sendte ham alle disse Prinsers Hoveder i Kurve
til Jisreel. Efter her at have ryddet op i alt,

hvad der stod paa Akabs Huses Side (10, 11),

drog J. derefter selv til Samaria. Undervejs
vandt han Rekabiten Jonadab og fik Lejlighed
til at draebe en Del Prinser fra det besleegtede

judteiske Kongehus. I Hovedstaden samlede
han med List en Maengde af Ba'als Tilhaengere
(ifolge LXX skal J. selv have ofret til Baal) i

det store Ba'alstempel til en Offerfest, hvor de
bleve Slagtofre, og jaevnede tilsidst Templet og
alt dets Tilbehor med Jorden. Saaledes op-
fyldtes Profeteus Ord om Omri's hedenske Dy-
nasti paa det forfserdeligste. Den relig. Vaerdi
af denne voldsomme Beaktion mod det im-
porterede Hedenskab viste sig dog snart ikke
at vtere af den rette Art hos J., som kun havde
Jahvismens ydre Form, men manglede dens
dybere Indhold (2 Kong. 10, 28. 29). Hans Ger-
ning havde derfor manglet den sande Bet i

Guds 0jne, og i den profetiske Bedemmelse
sank J. ned til at vtere en raa Morder (ikke

en Mand i Elijas Aand), der havde fort Blod-
skyld over Folket (Hos. 1, 4; jvfr. Elisas Ord
i 2 Kong. 6, 32, se Joahas). I polit. Henseende
blev J.s Begering lidet lykkelig. For at mod-
staa den damaskenske Konge Hasaels Kraft
stillede han sig i Afhsengighed af Assyrerne og
betalte Salmanassar II i 842 en stor Tribut.

Kun faa Aars Henstand med Syrerne vandt
ban ved denne Politik; thi efter 839 ophorte
de assyr. Angreb paa Damask, og da fik Israels

Rige Hasaels Svasrd at fele (2 Kong. 10, 32. 33).

Ostjordanlandet gik tabt, og vaerre endnu blev
det under hans naermeste Efterfelgere. Ferst
under Jeroboam II kom der et Opsving for

J.s Dynasti, den sidste Glans for Israels Rige.
— 2. En Profet J., Hanani's Son, der forkyndte
Israels Konge Bacsa (911—888 f. Kr.) Guds
Dom over hans Hus (1 Kong. 16, 1—7. 12).

Han talte ogsaa imod Kong Josafats Forbund
med Akab af Israel (2 Kran. 19, 2; jvfr. 2 Kron.
20, 34). Ogsaa hans Fader Hanani var en modig
Guds Profet (2 Kran. 16, 7f.). — 3. En Judder
(1 Kran. 2, 38). — 4. En simeonitisk Overate
(1 Kran. 4, 35). — 5. En af Davids Helte (1

Kran. 12, 3). L. G.
Jehubba (1 Kran. 7, 34), se Hubba.
Jehud, en By i Dans Stamme (Josva 19, 45),

uden Tvivl det nuvaercnde Jehudjje, 1V8 a 2
Mil estl. for Joppe. L. G.
Jehudi (Dsk Overs. : Judi), en, som det synes,

underordnet Embedsmand hos Kong Jojakim
(Jer. 36, 14); det var ogsaa ham, der heste op
af Jcremjas Rulle for Kongen (V. 21 f.). Hans
eget Navn J. (»Judaeer«) og hans Oldefaders
j(Kusit, iEtioper) tyde paa, at han har hart til

en naturaliseret Familie (jvfr. 5 Mos. 23, 8). L.G.
Jehukal (Jer. 37, 3) eller Jukal (38, 1), en

af Juda Stormaend, som Kong Sedekia, da det
lysnede noget for Jerusalem (37, 5), sendte til

Profeten Jeremja i Haab om gunstigt Svar,
men forgseves. Af 38, 4 ses, at J. har deltaget

i Stornuendenes Krav, at Kongen skulde lade
den ubejelige Profet draebe. L. G.

Je'iel. 1. En rubenitisk Overste (1 Kran. 5,

7). — 2. En af Kong Sauls Forfiedre (1 Kran.
9, 35; jvfr. 8, 29). — 3. En af Davids Helte
(1 Kran. 11, 44). — 4. En Levit, Dervogter og
Sanger (1 Kran. 15, 18. 21. 16, 5). Den i 1
Kran. 16, 5 ferst nsevnte J. skrives i 15, 18
Ja'asiel. — 5. En Levit af Asafs Skegt (2 Kran.
20, 14). — 6. Kong Ussias Mandtalsskriver (2
Kran. 26, 11). — 7. En Levit paa Kong Hiskias
Tid (2 Kran. 29, 13). — 8. En levitisk Overste
paa Kong Josias Tid (2 Kran. 35, 9. Dsk Overs.:
Jehiel, nrigtigt). — 9. En af Eksulanterne, der
drog tilbage med Esra (Esra 8, 13). — 10. En
af dem, der havde fremmede Hustruer (Esra
10, 43). — Ved 2. 3. 6. 7. og 9. er K'tib: Je'uel.
jekabseel, se Kabseel.

Jekameam, en Levit (1 Kran. 23, 19. 24, 23).

Jekamja. 1. En Judseer (1 Kran. 2, 41). —
2. En San af Kong Jekonja (1 Kron. 3, 18).

Jekilja, se Jekotfa.

Jekolja, Kong Ussijas Moder (2 Kong. 15, 2
og 2 Kran. 26, 3 K're, hvor K'tib er Jekilja).
Jekonja, Jekonlas, se Jojakin.

Jekutiel, en Judceer, Byen Sanoahs »Fader*
(p: Grundlasgger), 1 Kron. 4, 18. Maaske samme
Navn som Jokteel. L. G.
Jemima, Ijobs Datter (Ijob 42, 14).

Jemna'a, se Jabne.

Jemuel, San af Simeon (1 Mos. 46, 10 ; 2 Mos.
6, 15); skrives Nemuel i 4 Mos. 26, 12 og
1 Kron. 4, 24. L. G.

Jena fik 1548 sit Universltet (Gymnasium
academician eller padagogium provinciate), som
Kurfyrst Joh. Frederik oprettede til Erstat-

ning for Wittenberg, der var gaaet tabt ved
den schmalkaldiske Krig. Da det trak ud med
den kejserlige Stadfaestclse, blev Universitetet

ferst aabnel 2. Febr. 1568 (med 162 Studenter).

Meningen var, at det skulde vaere en Borg for

den segte Lutherdom. Kort efter dets Oprettelse

bleve Flacius's (S. 64) Tilhaengere fordrevne.

Universitetets Blomstring faldt i Johan Gerhards
(S. 196) Dage (1616—37); da var der o. 3000 Stu-
denter i J. Blandt Universitetets mest bekendte
Laerere maa, naest Joh. Gerhard, nsevnes : Strigel,
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Flacius, Mus&us, Wigand, Selnecker, Major, Bud-
detts, Griesbach, Eichhorn, Reinhold. Paulus,

Fichte, Schelling, Hegel, Fries, de Wetfe, Hase,

Grimm, Hilgenfeld, Pfleiderer, Diestel, Lipsius,

Kuno Fischer, Eucken (G. Frank, Die Jenaische

Theol. in ihrer geschicbtl. Entwickelung, Leipz.

1858; Schwarz, Das erste Jahrh. der Univers. J.,

Leipz. 1858 ; Hase, Jenaisches Fichte-Buchlein,

Leipz. 1856 og i nans, Saramtl. Werke XII,

508 f.).

Jens, Biskop af Oslo, f. o. 1380. tilherte efter

sit Vaaben den danske Familie Blik. Han stod

en Tid i Dronning Margretes Tjeneste; Kong
Erik omtaler ham som en af dem, der bedst

havde vidst Besked med Dronningens Ejen-
dele og Klenodier. 1420 eller 21 blev ban Bi-

skop af Oslo og Norges Kansler, og som saadan
opboldt han sig i mange Aar udenfor Riget i

Eriks Tjeneste. Med sin yErkebiskop, Aslak

Bolt, levede han paa en alt andet end ven-

skabelig Fod, og i sit Stift var han saa lidet

afholdt, at der var Tale om af den Grand at

sage ham forflyttet til en dansk Bispestol. Efter

at Kong Erik var bleven umulig, var Biskop
J. dct forste Medlem af Norges Rigsraad, der
vendte sig til Christopher af Baiern. 1449 blev

han (og Hartvig Krummedige) sendt til Dan-
mark, og der sluttede han sig til Christian I.

Efter Hjemkomsten til Norge virkede han for

Christian I's Valg i Oslo, og han har rimeligvis

redigeret Proklamationen af 3. Juli 1449 med
de vistnok forssetlig falske genealogiske Op-
lysninger (L. Daae, Kong Chr. I's norske Hist.,

Kra. 1879, 30), som skulde godtgore Christian I's

Arveret til den norske Trone efter Kong Erik.

Han er sandsynligvis ded o. 1452.

Jensen. 1) Gnstav Margerth, norsk Stifts-

provst, f. i Drammen 13. Juli 1845, Student
fra Kristiania Skole 1863, cand. theol. 1868.

Han var tidlig gennem sin fromme Moder fort

ind paa den kirkelige Stromning, der barer
Grundtvigs Navn, uden dog nogensinde fuldt

at slutte sig til demies Ideer. Han var Folke-

hejskolelserer i Skoger 1871—74, da han blev

personel Kapellan hos Jergeu Moe i vestre Aker.
Han blev i samme Stilling hos Eftermanden,
Christen Nygaard, til han 1880 blev Kalds-

kapellan i gamle Aker, hvorfra han Aaret efter

befordredes til Hovedlaerer(Homiletik, Liturgik,

Pastoralteologi) ved det praktisk teologiske Se-

minarium. 1888 blev han Tredjepraest ved Tre-

foldighedskirken, hvilket Embede han atter

forlod 1895 for at overtage sin gamle Laerer-

post for de teologiske Kandidater. Hans Syn
paa de kirkelige Forhold i Nutiden og Vigtig-

heden af denne Lserergerning bragte ham til

lsenge at blive staaende i den og undslaa sig

for de Bispevalg, hvortil han med stor Sam-
stemmighed var udpeget. Men i Beg. af 1902
tog han imod Stiftsprovstiet i Kristiania. Hans
Prtedikener, der ferst og fremmest maa karak-
teriseres som dybe og inderlige, have vaeret til

stor Velsignelse t hans Menigheder, og hans
udgivne Postille har fundet mange Liesere.

Blandt hans mange Skrifter maa fremhsves
Wndledning i Pnestetjenesten< 1888 (oversat

paa Finsk og Tysk). I Udarbejdelsen af den
nye norske Alterbog af 1889 har han en vtesent-

lig Del. 1902 udgav han den tankeviegtige Bog
»Tanker og Opgaver*. D. T. — 2) Henning J., dsk

Prtest og Redakter, fedtes i Kornerup ved Ros-
kilde 6. Dec. 1838, blev 1857 Student fra Ros-
kilde Skole, 1864 cand. theol. 1865—68 var
han pers. Kap. for Seby-Gjershoj, 1869—72
for Dalby-Tureby, 1872—79 Spr. i Pedersker
paa Bornholm; 1879 blev han Spr. 1 Stenmagle
og Stenlille paa Sjaelland, men afskedlgedes
1885 paa Grund af polit. Agitation. 1 den folg-

ende Tid var han Medarbejder af >Politiken«,
1886—90 Udgiver af Ugebladet >Enhver Site og
efter 1893 Medarbejder af >Socialdemokratenc.
Samtidig skrev han flere Skrifter, i hvilke han
efter den radikale tyske Kritiks Forbillede angreb
den evangeliske Histories Trovaerdighed, og ved
nogle Tendensnoveller (>Kapellauen< 1891;
» Pastor Dalberg* 1892; >Blodets Baand< 1895)
agiterede han for Fritaenkeri og Socialisme.
1886—92 var han Folketingsmand for Middel-
fart og som saadan Medlem af Herups Gruppe.
Efter at han 1892 var faldet ved Valget, blev
han Fotograf, senere (fra 1897) Redakter af
Dagbladet >Kobenhavn<. Fr. N. — 3) Navne
J., Biskop af Odense, se Gyrating (S. 313). —
4) Peder J., ^Erkebiskop af Lund, se Galen
(S. 158). — 5) Peter Andreas J., norsk Stifts-

provst, f. i Bergen 22. Decbr. 1812, Student
fra Bergens Skole 1831, teol. Kandidat 1836,
levede derpaa som privat Laerer i sin Fedeby,
til han 1843 blev resid. Kapellan til Lindaas,
hvorfra han 1848 forflyttedes i samme Stilling

til Aker. Fra Juli 1849 var han Lasrer i Ka-
teketik ved det praktisk teologiske Seminarium
og foretog som saadan med offentligt Stipen-
dium en Udenlandsrejse og studerede i lsengere

Tid i Eriangen. 1859 blev han Stiftsprovst i

Kristiania — kort efter tillige Overhofpnedi-
kant — og i dette Embede dade han 15. Juni
1867 efter (1864) at have afslaaet et naesten

enstemmigt Valg til Bergens og Hamars Bispe-

Embeder. Som Teolog tilherte han den strenge

Lutherdom og optraadte paa Kirkemedet i Kri-

stiania 1861 i et opsigtvaekkende Foredrag mod
den grundtvigske Teologi. Han optraadte ellers

aldrig paa kirkelige Moder, men som veltalende

Praedikant havde han et stort Navn og evede
isaer i sit sidste Embede en ikke ringe Ind-
flydelse. For Folkeoplysningen har han ved
sine Laesebeger ydet et vaerdifuldt Arbejde, og
som Digter vil han leve i sine Psalmer. I sin

Autobiografl (1863) har han givet vaerdifulde

Skildringer af Forholdene i Bergen i hans Barn-
dom og af det bevaegede Studenterliv med Striden
mellem Weihaven og Wergeland, hvori han tog
Del paa Welhavens Side. D. T. — 6) Thsger

J., dsk Praest, der skal have tllhert den adelige

Slicgt Levenbalk, var paa Reformationstiden
Munk i Johanniterklostret i Viborg. Da H. Tau-
sen prcedikede Evangellet i denne By, sluttede

T. J. sig til ham og skal 1529 have fulgt ham
til Kbhvn. Senere blev han Jergen Sadolins
Medhjaelper i Odense, hvorfra han igen kom til

Viborg. Her blev han den forste evangeliske Laese-

mester ved Domkirken og Spr. ved den tidligere

Sortebrodrekirke. Han dede 1538. L. K.

Jerah, Folkestamme blandt de joktanldiske
Arabere (1 Mos. 10, 26; 1 Kron. 1, 20); iden-

tiflceres af Glaser med Mahra og det sydl.

Oman, hvormed dets Nsevnelse efter Hasar-
mavet (Hadramut) kan stemme. L. G.

Jerahmeel. 1. En senere i Jnda opgaaet,
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men oprindelig ikke-!sraelttisk(amalekitlsk eller

edomitisk) Stamme i det sydligste af Juda (1

Sam. 27, 10. 30, 29), ligesom Keniterne. I 1

Kron. 2 (V. 9. 25—33, med Tilloeg V. 34—41)
opfares Jerahraeelitemc sammcn med Kalebs
Slregter som horende til Hesrontternes Gren af

Juda Stamme. Djebel-rabama og Vadi-rahama
S. 0. for Bir-seba kombineres med dette Navn.
— 2. En levitisk 0verste af Mcrari Sliegt (1

Kron. 24, 29). — 3. En af Kong Jojakims Mtend

;

beordredes til at gribe Baruk og Jeremja (Jer.

36, 26). Kaldes ben ham-mclek o: af konge-
Hgt Blod, en af Prinserne. — I Stedet for Jero-

ham (Samuels Farfader) Andes i LXX J. (1 Sam.
1, 1). L. G.

Jered, en Jndser, Gedors >Fader< (1 Kron.

4, 18). Samme Navn skrives nogle andre Steder

Jared, se dette. L. G.

Jeremai, en af dem, der havde fremmede
Hustruer (Esra 10, 33). L. G.

Jeremias, Profet, se Jeremja.

Jeremias II, Patriark af Konstantinopel,

fedtes i Ankialos red det sorte Hav, blev forst

Mctropolit af Larissa og var Patriark af Kon-
stantinopel 1572—1579, 1580—84 og 1586—
1595. Han var en energisk Mand, der med
stor Dygtlghed segte at gcnnemfore en Refor-

mation af Lteren, Ssederne, Kirkestyrelsen og
Skolevaesnet ud fra den gr. K.s Ortodoksi.
1574—86 ferte han Forhandlinger med de luth.

Teologer i Tubingen (D. Kyriakos, Gesch. der
oriental. Kirchen 1453—1898, Leipz. 1902, 92 f.);

1588 gik han til Rusland, gjorde den davrer-

ende Patriark af Moskva til Ruslands Patriark

og arbejdede paa en Ordning af de sorgelige

kirkel. Forhold i dette Rige. 1593 var han
President for en vigtig Synodc i Konstanti-
nopel. Over for Rom hievdede J. II det gr.-kat.

Standpunkt og afvistc Forslaget om at indfere

den gregorianske Kalender.

Jeremiel, et Englenavn i 4 Esra 4, 36.

Jeremja, Hilkijas Son fra Anatot, af pnestelig

XX, maaske den ypperste af G. T.s Profetper-

sonligheder, ligesom han var den sidste inden-
for Profetiens Guldalder, — i sin Levetid den
mest hadede og haardest lidende, efter sin Ded
ncesten den hojest a-rede og indflydelsesrigcste

blandt Profeterne (sc 2 Kron. 36, 21 f. ; Dan.
9, 2; Sir. 49, 8f.; Mt. 16, 14; jvfr. 2 Mak. 2,

4f.; 15, 12 f.). Hans Virksomhed faldt i Juda-
rigets sidste, nervest oprevne Tid; det forud-

gaaende Hundredaars maerkeligc relig. og na-
tionale Historie (se Art. Jcsaja) havde vakt
en steerk Religiositet; og de store Katastrofer

i Samtiden, forud for og ledsagende Assyrer-

rigcts Undcrgang, virkede saa meget staerkere

paa Juda, fordi det judseiskc Rige nu grtensede

direkte til Verdensriget. Nationens Religiositet

svingede stserkt mellem redel, bcgejstret From-
hed og kodelig, religionsblandet Bigoteri (sc

Art. Hiskija, Manasse, Josija, Jojakim, Sidkija).

— Jeremjas Liv og Virksomhed er forhold svis

vel kendt fra den Bog, som indcholdcr hans
Profetier. Ellers ntevnes han ikke. — Han blev
kaldet til Profet i Aar 627; da han 23 Aar
senere lod nedtegne sine Profetier, stillede han
i Spidsen just Beretningen om denne Guds
Aabcnbaring, der gav den forsagte Yngling den
store, tunge Opgave at kundgore Odelseggelse

og staalsatte ham gennem Modsigelscns og For-

folgelsens Lidelser til >en Jernpille og en Kobber-
mur mod det hele Land< (1, 10. 17 f.). I Ar-
bejdet for at bringe Folket til at omvende sig.

til Lydighed mod den i 622 fundne Lovbog
synes J. ifolge 11, If. at have taget aktiv Del;
men den Reformation, som resulterede, var ham-
for overfladisk, vassentlig en Reform i Kultus,

hvortil man knyttede kodelige Forhaabninger
(jvfr. 8, 8f. ; 7, 21 !). Endnu mere end for

satte Folket nu sin Lid til i sin Lydighed mod
Herren og i hans hellige Tempel at eje en
Borgen for Guds Bevarelse, saaledes som Jesaja.

under Sankeribs Krige havde forjaettet. Og hele sit

Liv igennem havde J. at kiempe herimod (Kap. 7 ;

26; 28; 32 f.). Just de gejstlige Ledere, Pnest-

erne og Profeterne, var hans bitreste Mod-
standere, naar han forudsagde Byens Tiiintct-

gorelsc, idet de beskyldte ham for baade Guds-
bespottelse og Landsforrtederi ; dcrimod tog de
verdslige Stormamd tildcls hans Parti, indtil

den nationale Fanatisme blev saa voldsom, at

ingen laengcre magtedc eller vovede at beskytte
ham (26, 7f.; 36, 5; 28; 29, 31; 37, 11 f.; 38;
39, 14; jvfr. 23, 9—40). Under denne endelese
Kamp erkendte J., at Folket var i Bund og
Grund syndigt og uforbederligt (5, 1; 6, 27 f.;

8, 4f.; 13, 23f.; 17, 23; jvfr. 2, 2f.; 3, 11; 23,

13 f.)— hvor inderligt han end samtidig haabede,
bad, arbejdede paa dets Frelse ; der traengtes til

nye Hjerter (31, 31 f.). — Allerede i Begynd-
elsen af sin profetiske Virksomhed havde J.

forudsagt, at en Fjcnde fra Norden skulde vsere

Guds Redskab til at odeltegge Folket (4, 6; 6,

1. 22; meget talcr for, at han, saa vel som Se-

fanja, ved denne Guds Svobc oprindelig har
tcenkt paa Skythernes vilde Horder, der ved
denne Tid haerjede Forasien). Ingen vilde tro

ham, saa meget mere som den enestc Fare i

de folgende Aartier var -Egypten. Men pludselig,

flk Profeten i Nekos uventede Nederlag ved
Karkemish i 605 et vteldigt Tegn paa, at nu
sendte Gud endelig denne Odelaegger fra Norden,
nemllg Nebukadnesar (Kap. 25). J.s trofaste

Skriver, Baruk, skrev derfor nu ned i en Bog
Profetens Forkyndelse 1 alle de forlobne 23 Aar
— ikke altsaa i historisk Interessc, men som
den allermest indtnengende Bodsprsediken i

Farens Stund (Kap. 36); Skriftet skulde derfor
forst og fremmest forelaeses for den forsamlede
Maengde. Og da Kongen i Harme havde til-

intetgjort det, og det hele blev skrevct paany,
idet der >endnu blev tilfojet mange lignende
Ordt. var Tilfojelsernes Hensigt tydeligvis at
gore Bodspracdikcnen endnu skarperc; Tilfoj-

elserne bestod vissclig sacrlig i udforligcre Dom-
mens og Formaningens Orel og bjertegribende
Udbrud af Bon, af Sorg og Haabloshed, saa-

ledes som vi ser dem streede lnd mellem J.s

Profetier. Dette Skrifts Indhold er utvivlsomt
medoptaget i den Bog, som nu ba>rer J.s Navn:
men i denne Andes der tilligc mange Profetier
og Beretninger fra Profetens senere Virksomhed.
Utvivlsomme Spor af de i 604 nedtegnede Pro-
fetier Andes kun 1 den forstc Del af Bogen;
men det kan ikke med Sikkerhed afgores, om
Indholdct af hint teldre Skrift Andes samlet
her, f. E. i 1, 1—17, 18 (fraregnet enkelte
kortere Indskud), eller det Andes mere spredt,
f. E. dels i de ntevnte Kap., dels i enkelte
senere (18—20; 25; 46 f). — Ligc til det sidste
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«rkherede J., at Jadefolkcts eneste Udvej var
ydmygt at undcrkaste slg Babel som den af
Gud sendte Svebe. Han kiempede imod ethvert

Oprer (en enkelt Gang med Held; Kap. 27 f.).

Selv under Jerusalems Belejring hsvdede han,

med aabenbar Livsfare, at kun Overgivelse kunde
afvaerge det vaerste, ja opfordrede til Slut enhver,

som vjlde redde Livet, til at gaa over til Kal-

da?erne (21, 1—10; 32, If.; 34, 8—22; 37, 1

-20). Og ligesom disse Udtalelser saa langt

fra var et Utlslag af Fejghed, at de tvaertimod
vidner om det hojeste moralske Mod (jvfr.

Kap. 38), saaledcs var dc 1 Grunden, ogsaa de,

baaretaf englodendeFsedrelandskcerlighed(jvfr.

bans Forbenner 10, 17 f. ; Kap. 14 f. ; — nans
utratteligc Omvendelsesprtedikeu med Haab
mod Haab; — hans bitre Klager over Folkets
SkaAne 4, 19 f.; 8, 18 f.; 9, If.; jvfr. 16, If.).

Han forudsaa heller ikke efter Odelseggclsen

nogen snarlig Genoprejsning ; dc bortfarte maa
slaa sig til Ro i det fremmede Land; i lange
Tider skal Israels Land ligge ode, og Folket

traelie under Kaldteerne (Kap. 29 ; 70 Aar urevnes

25, 11; 29, 10). Og dog skal Genrejsningen
sikkert komme ; under selvc Belejringen kaber
ban en Jordejendom — som et Gerningens
Vidnesbyrd om, at Jorden i sin Tid atter skal

dyrkes og have Vajrdi (Kap. 32). Men den
lange Trostetale, han knytter til denne Hand-
ling, taler intet om politisk Herlighed, kun om
atter at komme hjem, faa af Herren et nyt
gudfrygtigt Hjertelag og leve 1 Tryghed der
hjemme ifolge Herrens Trofasthcd (V. 37—41

;

jvfr. 23, 5 f.). Saaledcs blev det profetiske Haab
just gennem Nedens og Syndens Tider uddybet
og aandeliggjort. J. var paa en og samme
Tid Judarigets Amos og dets Hosea, den ubaje-

lige Domspnedikant og tillige det blede, kasrlige

Gcmyt, som ikke blev haardt under Modstanden
og Hadet (som Hesekiel), men som selv led

bitterlig ved Folkets Ugudeligbed og merke
Fremtidsudsigter. Hele hans Liv var en Lidelsc,

og i hans Bog Andes nedtegnet mange Lidel-

sens ensomme Sukke(ll, 18—12, 6; 15, 10—21).
Sa:rlig af den Grund var Lidelsen saa bitter,

fordi den i G. T.s Tid blev opfattet som en
Straf, ingenlunde et terefuldt Martyrdamme,
men tveertimod et Vidnesbyrd om Guds Unaade,
saaledes at den tillige blev til en Hindring for

Sandbedens Sag og en tung Anftegtelse for Pro-
feten selv (11, 18—12, 6; 15. 10f.; 17, 14—18;
18, 18—23; 20, 7—18). Forbandelsesenskerne
over Profetens Modstandere staar af denne
Grund ikke i Modsigelse mod hans ovrige kser-

lighcdsfulde Ord, hans bitre Klager ikke i Strid

med det sejge og ubejelige Mod, han stadig

viser; men begge Dele vidner kun om haus
nidksere Iver for, at Sandheden skal blive aaben-
bar, og om hans dybe Anfsegtelser. Dog, frugtes-

fos som hans Livsgerning syntes at were, bar
-den just saaledes rige Frugter — for Profeten
selv og derigennem for Eftertiden. Ensom i

hele sit Liv og allermest i sit Gudsforhold,
uden Stette i nogct ydre Samfund eller 1 Lyk-
kens ydre Panter paa Guds Naade, var J. helt
ud henvist til det indre Sjtelens Samliv med
Gud. Og da Nationen gik under, saa at de
frommes religiose Liv ikke ltengere ejede anden
Eksistensform end Personlighedens individuelle

-Gudsforhold uden ydre Stotter, i Lidelse og

Anftegtelse, da fandt de fromme et styrkeude,
vejledende Forbillede i J.s Liv og Person-
lighed, saaledes som denne havde udformet
sig religiest just ifolge Modstanden og havde
i Ensomhcden givet sig saa umiddelbare og
stcerke Udtryk i de skrevne Banner og Klager.

Hans Personlighed fik saaledes ligesaa stor Be-
tydning for Jedernes religiose Opdragclse som
selve hans Forkyndelse; denne reddede under
det store Skibbrud Jodcrnes Tro, derved at den
lige til sidst paa uforglemmelig Maade havde
hievdet, at Tiliutetgorelsen var en Guds Straf

for Synd og til Oprejsning, saaledes at Under-
gangen for Joderne just blev den vwldigste Bods-
pnediken; hin var et Forbillede, der byggede
op et nyt aandeligt Israel, og J.s Marlyr-
Hdelse har vistnok ogsaa vrerct Midlet til at

aabne Landflygtighedens store Profets 0jne,
saa han kunde modtage og opfatte Billedet af

den lidende > Herrens Tjencr< (se Art. Jesaja).

I ganske sceregen Mening var saaledes J. et

Herrens Vidne ikke bare ined sin Tale, men
med sin hele Personlighed; saaledes er han
blandt G. T.s Profeter den, der naar op til

starst Lighed med den fuldkomne Profets, Kristi

profetiske Gerning. J.s Tale hsever sig ofte til

usogt, gribende Pathos, frem for alt der, hvor
han umiddelbart og kunstlost udoser sit varme
Hjertes Folelser og klager sin Sjrelened eller

skildrer Folkets tunge Sluebne. Mangen Gang
meder vi knappe, malende Udtryk for originale,

eller i alt Fald originalt udfoldcde Tanker. Men
jsevnlig glider ogsaa Profetiens poetiske Form
ud i bred, retorisk Prosa; en vis Monotoni i

Tanker og Udtryk er iejnefaldcude, og der Andes
ikke faa Gentagelser. Man marker, at hau
ikke lsegger an paa at gribe ved Fonneus poetiske

Kraft og Originalitet. Hans Livs tunge Kampe
gar dette forklarligt; og Naturanlseg, saa vcl

som Samtidens Tilbejelighed til en ordrigere

og mere prosaisk Stil, har vel tillige avet sin

lndflydelse. Men Jeremjabogens tildels form-
lose Prseg, dens undertiden trasttende Bredde,

de tildels lange Gentagelser og mange Citater

og Reminiscenser stammer dog for Storstedelen

ikke fra Profeten selv. Ifolge Kap. 36 har han
selv nreppe skrevet nogen Linje af Bogen ; og
det er sandsynligt, at en stor Del af Bogens
Indbold ikke engang er nedtegnet under hans
Tilsyn, men ferst senere, efter at Landflygtig-

hedens ode Ro havde aflost Profetens sidste

urolige og opslidende Virkctid. Just fordi hans
Ord ved Jerusalems Odclseggelse erholdt en saa

msegtig Betydning, var det selvfelgeligt, at man
enskede at bevare ethvert Ord af ham, enhver
Tildragelse, som belyste eller bekraftede hans
Ord, — ligesom at man i sine flittig brugte

Haandskrifter tilfojede Citater saa vel som enkelte

fortolkende Ord eller Benucrkninger. Delvis

har de enkelte Dele af Bogen ferst i lsengere

Tid vseret bevarede som sserskilte Sraaaskrifter

(Sprogformen 1 Kap. 27—29 viser dette). Da
saa til Slut det hele var samlet i in Bog, havde
ganske naturlig denne et noget formlost Preg.

Den alez. OversaHtelsc afviger baade i Enkelt-

hederne og tildels i Afsuitteues Rsckkefolge

fra vor hebr. Tekst, stserkere end i nogen anden
bibelsk Bog; og tildels (men ogsaa kun tildels)

maa dette forklares deraf, at Bogens Tekst

endnu kort for Kristi Tid var noget forskellig

Digitized byGoogle



606 Jeremja — Jeriko.

i forskellige Haandskrifter, mere eller mindre
udstyret med fbrtolkende Tilfojelser. En klar

Plan lader sig da heller ikke eftervise i Bogen,
om der end findes visse tydelige Grupper: I

Kap. 1—25, som vtesentlig indeholder Straffe-

taler angaaende Juda og judaeiske Forholde,
indeholder 2—6 Profetens aeldste Taler om
Folkets Synd ; 18—20 er en mere historisk Del

;

21—23 er Ord om og imod Kongerne og Pro-

feterne. Kap. 26—29 beretter historiske Epi-
soder ; 30—31 omfatter Profetens hovedsagelige

Forjasttelser; 34—45 er en historisk Del; 46
—51 er rettet mod fremmede Folkeslag. S.M.
— Foruden Profeten J. naevnes 1 G. T. — 1.

2. 3. Tre af Davids Helte 1 Sauls Forfolgelses-

tid (1 Kren. 12, 4. 10. 13). — 4. En Slaegts-

overste i Ostmanasse (1 Kron. 5, 24); harte
sandsynligvis til de bortferte under Tiglat-

pilesar. — 5. J. fra Libna, hvis Datter Harau-
tal eller Hamital var en af Kong Josias's Hu-
struer og Moder til Joahas og Sidkija (2 Kong.
23, 31. 24, 18). — 6. Fader til Kekabiternes
Hoveling Ja'asanja (Jer. 35, 3). — 7. En Priest

af dem, der vendte tilbage med Serubabel (Neh.

12, 1. 12). Det efter ham benaevnte Presteskifte

naevnes Neh. 10, 3 [2] og 12, 34 (i dets da-
vierende Repraesentant). L. G.

Jeremjas (Jeremias) Brev, et kort apo-
kryft Skrift, hvis Forf. advarer sine jed. Lands-
nitend mod Afgudsdyrkelsen, hvis Taabelighed
traeffende paavises. Som Anledning angives Je-
dernes Bortferelse til Babylonien, hvis Guder
de i de mange Aar (7 Slaegter, V. 2) kunde for-

fores til at dyrke, hvad Jeremja ved dette

Brev vil forebygge (jvfr. Jer. 29, 1 f.). Sproget
og Stilen i denne Komposition (der minder om
Skildringer som Jer. 10, 1—16; Jes. 44, 9—19
o. 1.) tyder paa hellenistisk Oprindelse. For-
skelien mellem Jer. 29, 10 (.70 Aar) og de >7

Slaegter* viser ogsaa hen til senere Tider. For-
fatteren af 2 Mak. synes i 2, 2 at hentyde til

dette Skrift (V. 4 bar oversaettes: i Skriften,

o: i Skrifterne [V. 1]). Alt taler for, at For-
fatteren har levet i ^Egypten og under den
babylonske Iklaedning har aegypt. Forhold (V. 18

:

Lysfesten ved Sais) for 0je. Det er altsaa et

aktuelt Indheg, alvorligt og indtrsengende ment.
I denne Opfattelse samstemme de fleste Kom-
mentatorer. Skriftets Plads som 6. Kapitel af
Baruks Bog har Luther beholdt efter Vulgata.
Saaledes ogsaa i nogle Haandskrifter af LXX,
men ellers er dets Plads i LXX for det meste
efter Klagesangene. L. G.

Jeremot og Jerimot. Disse Navne gives her
under it — 1. 2. 3. Benjaminiter (1 Kron.
7, 7 [Jerimot]. 7, 8. 8, 14 [V. 27: Jeroham]).
— 4. En af Davids Maend, vel ogsaa Benja-
minit (1 Kren. 12, 5). — 5., 6., 7. Leviter (1

Kren. 23, 23 [24, 30: Jerimot]. 25, 22 [25, 4:

Jerimot]; 2 Kron. 31, 13). — 8. Stammefyrste
for Naftali (1 Kren. 27, 19). — 9. En San af
David, Fader til Mahalat, en af Kong Roboams
Hustruer (2 Kron. 11, 18). — 10., 11., 12. Maend
af Folket, der paa Esras Tid havde fremmede
Hustruer (Esra 10, 26. 27. 29 [sidste Sted er
K're: Ramot]).

Jeribai, en af Davids Helte (1 Kren. 11, 46).

Jeriel, en Overate i Issakar (1 Kren. 7, 2).

Jerija, en Overste i Levitslaegten Hebron (1

Kren. 23, 19. 24, 23. 26, 31). L. G.

Jeriko, beremt By i Jordandalen. Paa Hebr.
skrives Navnet Jertho og Jereho (h = kh), i

LXX 'ItQix<o; samme Navn er det nuvaerende
arab. Erlha eller Rtha. Etymologien er tvivl-

som (>den duftende<, > Haven c; andre: Maane-
byen). Fra Ghorslettens 0strand saa Israel-

iterne over mod J., da de naermede sig Ka-
na'an (4 Mos. 22, 1 ; 5 Mos. 32, 49); >PaIme-
stadenc kaldes den (5 Mos. 34, 3; Dom. 1, 16.

3, 13; 2 Kren. 28, 15). J. havde sin egen
Konge; dens Rigdomme maa have vaeret over-
ordentlige (jvfr. Akans Kostbarheder, Josva 7,

21), og i Forbindelse denned tar vel ogsaa
sluttes til en udpraeget Yppighed og kana'anaeisk
Usaedelighed i hoj Grad. Israeliternes ferste

Angreb maatte gaelde J., som laa paa deres
Vej ind i Landet. I Josva 2—6 berettes, vaesent-

lig efter de aeldste Kildeskrifter, om Begiven-
hederne ved J., om Forfterdelsen for Israeliterne,

om Spejderne, som Rahab skjulte, overbevist
om Byens Dom og Israels Sejr og Ret, om den
underfulde Overgang over Jordan og Bymurens
Fald uden at rores af Menneskehaand (i Josva
24, 11 tales kun summarisk om Kamp, i alt Fald
ogsaa der en guddommelig Indgriben). Byen ede-
Iagdes fuldstaendig, og Josva forbad under For-
bandelse dens Genopbyggelse (6, 21. 24. 26). 1

Kong. 16,34 beretter, hvorledcs denne Forband-
else ramte Hiel fra Betel, der paa Kong Akabs Tid
trodsede den hidtldige Sky for at genopbygge
Byen. Da J. i Tiden mellem Josva og Akab gen-
tagne Gange omtales som By (Josva 18, 21 ; Dom.
3, 13; 2 Sam. 10, 5; 2 Kong. 2, 4f. 15f. endog
som Opholdssted for et Samfund af Profet-

disciple), maa J. efter 0del<eggelsen have vaeret

genopbygget enten paa en anden Plads end
den gl. By, eller paa samme Tomt, men som
en aaben By uden Mure; Sagen med Hiel er
vel at forstaa alene om Murene, Befaestningen.

Siden naevnes J. (>Palmestaden<) i 2 Kren. 28,
15 (Oded) og ved den sidste Konge Sidkija

Paagribelse (2 Kong. 25, 5). Maend fra J. vendte
tilbage under Serubabel (Esra 2, 34; Neh. 7,

36), ogJ.s Befolkning deltog ogsaa i Jerusalem*
Mures Opbygning (Neh. 3, 2). Under Makka-
baeerkampene befaestede den syr. Feltherre Bak-
kides J. (1 Mak. 9, 50). I Faestnlngen Dok tset

ved J. blev Simon Makkabaeer snigmyrdet (1

Mak. 16, 15 f.). Efter at J. havde lidt en Det
ved Plyndring af Herodes d. st, nybyggedes
og forskannedes det saerdeles af denne bygge-
lystne Konge. Det nye J. laa nogle Tusend
Skridt S. for det gamle og var bygget med
megen Pragt som Vinterresidens for Kongen
med Palads, Cirkus, Vaeddelabsbane m. m.;
paa Hajderne over Byen byggede Herodes Ka-
stellet Kypros, efter bans Moders Navn. I J.

dode Herodes Aar 4 f. Kr.
; paa Vaeddelabs-

banen havde han ladet en Maengde af de mest
ans£te Folk indespaerre med Befaling om at
draebe dem efter hans Dad, hvilket dog ikke
blev udfert. Arkelaos fortsatte sin Faders Bygge-
arbejder, bl. a. ved et storartet Vandlngsvaerk.

Saaledes var J. paa den Tid, det omtales i

Evangelierne, i rig Blomstring. Josefos (ogsaa

Strabon) beskriver det med starste Begejstring.

Byen laa 1V2 Mil fra Jordan paa den af en
Bjergstrem (Kelt) og rige Kilder frugtbargjorte

Slette, o. 900' under Middelhavets Spejl, paa
Vestsiden omgiven af Bjergene i en Halvkreds.
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Den dybe Beliggenhed gjorde Kllmaet tropisk.

Palmeskove (sserlig Daddelpalmer) og Balsam-
plantninger strakte slg milevidt indtil Jordan,
ogsaa Sykomorer o. a. (paa Korstogenes Tid
Sukkerror) fandtes i Mrengde. Det var den
frugtbareste Stnekning i hele' Paltcstina. I J.s

Nsrbed debte Johannes ved Jordan. Quaran-
taniabjerget V. for J. odpeger Overleveringen
som Stedet for Jesu Fristelse. ! J. var Toldereu
Sakkteos (Lk. 19, If.); de> helbrededes den
blinde Bartimieos (Mk. 10, 46 f.; Mt. 20, 29 f.);

jvfr. ogsaa Lk. 10, 30 (endnu erVejen usikker
af Revere). Ogsaa om Eljja og Elisa mindede
J. (2 Kong. 2).

I den jed. Krig blev J. paa ny indtagct og
edelagt af Vespasian. En ny (tredje) By rejste

sig; kr. Biskopper der omtales i 4. Aarh. og
senere. I det 6. Aarh. styrtede Murenc sammen
ved et Jordskselv, men medens Byen gennem
lange Tider laa i Rulner, blomstrede Klostre
op paa de hellige Steder deY og i Omegnen.
Under Araberne flk Byen efterhaanden igen
Betydning, ogsaa Korsfarerne tog slg af den;
men i det 13. Aarh .3 Begyndelse omtales den
atter som liggende i Ruiner, og ved den nu-
vzrende usle Rest Erlha, en Landsby med o.

300, degenererede Indbyggere, ere forleengst

alle Resultater af gl. Flid forsvondne fra den
fragtbare Jordbund, hvis Vanding er forsemt;
af Fortidens Palmeskove er knn en halv Snes
enkelte Tneer tilbage. En lille gr. Kirkc og
et rnssisk Hosplts minde om den kr. ./Era.

Stedet er i Sultanens Privateje.

V/a engl. Mil N. V. for det nnvterende J.

(Erlha, hvor ogsaa Korsfarernes J. har Hgget)
findes Sultankilden og derved en 1200 ' lang
Jordhoj, som cfter alles Mening skjuler Resterne
af det seldste J. fra den kana'anaelske og israellt.

Tid. Kilden er den i 2 Kong. 2, ISf. omtalte
Elisakilde, hvis rige Vandmcengde tilligemed

Vandet fra 'Ain-duk (Dok), noget nordligere,

tidligere kom Sletten tilgode. l l
/t a 2 engl.

Mil vestlig for Ertha findes paa Sydsiden af
Vadi-kelt Ruinerne af Herodes's J., op ad Bjerget

derved ogsaa Resterne af Kypros. Herodes- og
Romertidcns J. synes ievrigt at have omfattet
ogsaa det aeldreJ.; Ruiner fra den Tid imellem
de 2 Byer og endog N. for Sultankilden tale

om, hvor vidtstrakt Bebyggelsen bar vterct. L.G.

Jerimot, se Jeremot.

Jerlot (1 Kron. 2, 18), en af Kalebs >Hu-
struer< (Boplads).

Jernskaeg, Jens Pedersen, dsk Biskop, var
en Sen af Lensmanden Peder Nielsen J. 1448
besteg han Blspestolen i Roskilde og var som
Roskilde-Biskop en Modstander af Erik af Pom-
mem, der havde taget Borgen og Byen Keben-
bavn. Under Christofler af Baiern lykkedes det
bam ikke at faa Kebenhavn tilbage. Han gav
kun Christian I sin Stemme paa den Betingelse,
at han enten igen fik Kebenhavn eller i det
mindste Meen til Igteld. Det sidste skete. Han
dede 13. Sept. 1448.

Jeroboam (saaledes LXX; hebr. Udtale: Ja-

rob'am). — 1. J. I., Israels Riges 1. Konge (1

Kong. 11, 26—14, 20; 2 Kron. 10 f.). Nyere
Kronologer ansette bans Regerlngstid til o.

937—915 f. Kr. J., som ifelge 1 Kong. 11, 26
(jvfr. LXX 12, 24 b, der kalder hans Moder en
xoyyi], Skege) synes at have vaeret af usegte

Fedsel, kaldes— vel til Forskel fra den senere
Konge J. II — J., Nebats Sen, a: af Nebats
Slregt, og var en Efraimit fra Byen Sereda.

Dette Stednavn har na'ppe noget at gore med
Byen Serera eller Saretan i Jordandalen. Mulig-

vis er det det samme som det nuvierende Surda,
et Sted N. V. for Betel »paa Efraims "Bjterg«,

som i LXX er den stadige Bemterkning om J.s

Hjemstavn. I LXX kaldes dcnne ievrigt >Sarira«,

der muligvis kunde vaere det samme som det
i Datiden beremte Tirsa (Tersa, Tarsila 1 LXX;
jvfr. sterlig 1 Kong. 14, 17, hvor LXX har
Sarira), men ogsaa kan vsere en Fejlskrift ved
Forveksling af hebr. r. og d.

I 1 Kong. 11, 26 siges, at J. >opleftede sin

Haand mod Kongem. Hvorledes det er gaaet
til med dette Oprer mod Salomo, er ikke
ganske klart. LXX har herom og om den senere
Landdag i Sikem 2 parallele, men dog noget
afvigende Beretninger; ingen af dem svarer belt

igennem til den hebr. Tekst. Dog lader Be-
givenhedernes Gang sig nogenlunde felge. Under
Salomos Regering foretog Kongen Befsestnings-

arbejder ved Jerusalem ved Hjrelp af israelit.

Pligtarbejdere (11, 27; jvfr. 9, 15. 3, 1) og blev

ved denne Lejlighed opmaerksora paa J.s Evner
og Dygtighed, saa at han satte ham til for

Fremtiden at forestaa alt Josefs Stammes Ar-
bejde. J.s aergerrige Tragten (V. 37) gennem-
skuedes af Profeten Ahija, der ogsaa saa, at

han var den Mand, ved hvem Gud vilde lade

Ulykke ramme Salomo og hans Rige. Da nu
J., teret af Salomo, vendte tilbage til Efraim,
medte Ahija ham og forkyndte ham, hvad
Herren havde sagt ham; dog vilde Herren for

Davids Skyld ferst efter Salomos Ded lade
Rigets Senderdeling ske. Denne Episode (V.

29—39), der skyder sig ind i Fortsellingen,

bterer I sin Udtryksmaade en senere Tids Praeg,

men er efter sit Indhold sikkert ganske tro-

vaerdig og svarende til den profetiske Retnings
Iagttagelse af Forholdene under Salomos aande-
lige Tilbagegang. J.s iErgerrighed lod sig imid-
lertid ikke neje med de givne Udsigter, men
paa selvraadig Maade foregreb han, hvad der
skulde ske, og synes ved den Lejlighed, Be-
faestningen af hans egen By frembed, at have
gjort Oprer, der dog hurtig kvaltes af Salomo,
saa at J. maatte flygte til iEgypten, hvor han
vandt Farao Sisaks Gunst og endog, ligesom

Salomo selv, blev gift med en segypt. Prinsesse,

Ano. Straks efter Salomos Ded vendte han
tilbage for at fiske i de rerte Vande.
Rehabeam, Salomos Sen, var uden Vanske-

lighed bleven anerkendt som Konge i Jnda
Stamme, men de nordlige Stammer gjorde Van-
skeligheder og klagede over at veere blevne be-

byrdede og forurettede nnder Salomo. Paa en
Landdag i Sikem i Efraim, hvor Rehabeam
maatte ind fl ride sig, skulde Kongevalget afgeres.

Herom beretter 1 Kong. 12. Baade den hebr.

Tekst og de 2 Beretninger i LXX ere i Mod-
sigelse med sig selv i Spergsmaalet om, hvor
vidt J. var til Stede paa denne Landdag. At
Rehabeam skulde komme, og uden et sterre

Felge, naar hans Faders gamle Modstander var
med, er ikke sandsynligt, og V. 20 viser, at

J.s Tilbagekomst vel var omtrent samtidig,

men at han ikke havde vaeret til Stede under
Landdagen. I den hebr. Tekst kommer der
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Orden ved med LXX's 1. Bcre tiling at stille

V. 2 foran V. 1 og saa Odclade 3 a og J.s Navn
i V. 12. Da Rchabeam vcd sin Uklogskab for-

spildte al Yndest hos de nordl. Stammer, brast

Davids Rige af hans H&and, og Abijas Profeti

opfyldtcs, idet J. hurtig blev valgt til Konge
af de andre Stammer under Efraims Ledelse;

kun Juda blev hos Rehabcam. I egne og Folkets

0jne var saaledes J. blevcn Salomos Eftcrfolger,

og J.s Rige nu » Israel'.

Den Selvraadighed, J. alleredc tidligere havde
lagt for Dagcn, skulde paa en endnu vairre

Maade aabenbare, at ban ikke var et aandcligt

Redskab for Guds Vilje. For at afvsergc en Gen-
forening af Israels Rige med Juda gennemforte
han Kultusforanstaltninger, der paa det fele-

ligste krtenkede Israels hellige Arv og lammede
Nerven for det religiose Fremskridt i det nordl.

Rige. J. oprettedc storre Helligdomme paa for-

skcllige Stcder, sa?rlig i Betel og Dan, hvor
Jahvebilleder opstilledes i Form af Guldtyrc-
kalve, et Tilbageskridt og Frafald, hvorved
Dommcrperiodcns urene Forfaldspreg nu legiti-

mcredes, og Naturdyrkelsen maatte stromme
ind. I Stedet for Lovsalsfestcn indfortcs en
Fest i den 8. Maaned, og Prsester togcs i Flaeng

uden Afstainning fra Levi. Som Foige af alt

dctte foretrak mange af de bedste i Folket at

udvandre til Juda Rige (2 Kron. 11, 13 f.). At
<Iet under disse Forhold koni til et Brud mellem
Profetcrne og Kong J., fremgaar af J.s lonlige
Forcsporgen hos Ahija om sin syge Sen og
Ahijas ildevarslende Svar (1 Kong. 14, 1— 18),

og ligelcdes peger det i Kap. 13 om Truselen
mod Betels Alter fortalte (fra en meget senere

Tid) i sarame Retning.

Om J.s Regering haves iovrigt kun faa Efter-

rctningcr. I hele sin Regeringstid maatte han
ksempe med Rehabcam og dennes Efterfolger

(14, 30. 15, 7; 2 Kron. 13, 3f.). Kun det forste

fjendtlige Udbrud havde Profcten Scmaja i Juda
afvserget (1 Kong. 12, 22 f.). J. har aabenbart
ikke bragt det til nogen Sejr af Betydning; i

den sidste Tid mistede han endog uogle sydligc

Distriktcr (2 Kron. 13, 19. 20). Muligvis staar

dettc Nederlag i Forbindelse med, at Juda Rige

flk en Forbundsfslle i Tabriramon i Damask
(1 Kong. 15, 18. 19), der truede J. i Ryggcn.
J. havde forst Sikcm til Hovcdstad (12, 25),

men synes derefter en Tid at have opholdt
sig i Pnuel i det sydlige Gilead. Man har for-

modet, at dette staar i Forbindelse med Kong
Sisaks Plyndringstog i Paltestina (1 Kong. 14,

25 f.), der ifelge den ffigypt. Beretning ogsaa
har strakt sig til Nordpabestina. Iovrigt ses J.

ogsaa, ligcsom de folgende Konger til Omriderne,
at have resideret i Tirsa i Efraim (1 Kong.
14, 17).

J.s Forsyndelse mod Israels hellige Kraft
var et aandeligt Oprer, et Opror mod Herren,
hvis uhegelige Folger strakte sig genncm hele
Nordrigets Tilvarclsc (1 Kong. 12, 30. 13, 34.

14, 16. 15, 26. 34 osv.; 2 Kong. 17, 21 f.).— 2. J. II af Israel (8. Aarh. f. Kr., muligvis
783—743), den 4. Konge af Jehus Dynasti. Deo
Opgang for det af Syrerne (Hasael) forferdelig

medtagnc Israels Rige, der var begyndt under
J.s Fader, Joas (2 Kong. 13, 25), fortsattes med
Kraft og Held af J., men i det enkelte lader

dette sig paa Grund af Bcretningens Knaphed

(2 Kong. 14, 23—29) ikke forfelge. Den hurtige

Opblomstring naaede cndog det davidiske Riges

gl. Gneuser (paa Juda Rige user). I Am. 6, 13.

14 talcs om Erobringer fra Aramteerne (Kar-

naim, Lodebar m. m.), og J.s Herredemme
mod S. 0. maa indcholde, at han har bragt

Moabiternc til Undcrkastclse. Hvorvidt de i

Jcsajas Bog optagne reldre Profetier (Jes. 15 og
16) om Moabs Fald ere udtalte under J. II eller

under Ussija — Jotams Regering, cr omstridt.

En Erobring af selve Damask og Hamat lean

der i 14, 28 ikke vajre Tale om; det havde
Assyrerne heller aldrig tilladt. Thi Assyrerne
vare allercde de egentlige Herrer over Syrien,

og det var dcres Angrcb paa Riget i Damask,
der gav J. den gunstige Lejlighed til at hseve

sig; saa snart Syrernes Magt belt var brudt.

stod Assyrerne foran Israels Dere. Opsvingct
var derfor mere et Skin af Kraft, bvorfor
Amos og Hosea, som virkede under J., Mart
saa Nordrigets forestaaende Undergang og paa-

pegede dets dybe religios-ssdelige Brest. Straks

cfter J.s Dod begyndte Oplosningen med Jehu's
Dynastis Omstyrtelsc ved J.s Sens Sakarjas Mord
efter et Par Maaneders Regering. L. G.
Jeroham. 1. Fader til Elkana, altsaa Samuel*

Bedstefadcr (1 Sam. 1, 1). I LXX Andes Lafse-

maaden 'liQtfiiql o: Jerahmeel, maaske det

rigtige. Samme J. i 1 Kron. 6, 12. 19 [27. 34j.

— 2. En Benjaminit (1 Kren. 8, 27; I V. 14:

Jereraot). Til dennes Sltegt mas. vel regnes Jlb-

neja 1 Kron. 9, 8. — 3. En pnestelig Skegt

(1 Kren. 9, 12; Nch. 11, 12). — 4. J., Fader
til et Par af Davids Helte (1 Kren. 12, 7> —
5. J., Fader til Daniternes 0verste, Asarel (1

Kren. 27. 22). — 6. J., Fader til Asarja, som
var en af Jojadas Hjxlpere til at styrte Droo-
ning Atalja (2 Kren. 23, 1). L. G.

Jersin. 1) Jens Dinesen, dsk Biskop, fodtes

28. Sept. i Jersie ved Kege. Han blev Student
fra Herlufsholm 1605, 1606 Herer der. 1697
rejste han til Wittenberg, hvor han viste sig

som en ivrig Modstander af Ramismen (se Art.

Ramec, Pierre de la). 1610 var han atter i

Danraark og tog Magistergradcn; 1611 blev

han Rektor i Sore. 1615 rejste han med dea
unge Mogens Krabbe til Giessen, hvor han
blev vunden for en paedagogisk Reform af Latin-

undervisningen. 1617 blev han Lxrer for Chri-

stian IV's usegte Sonner, Chr. Ulrik og Haas
Ulrik Gyldenlove, 1619 Prof, i Metafysik ved
Kebenhavns Universitet, 1624 Prof, i Fysik.
1622 udarbejdede han paa Grundlag af Knnd
Richardsens Udkast en lille og en sterre latituk

Grammatik cfter den nye Lieremaade, der af
Modstanderne haanlig blev kaldt >J.s store og
lille Practical og efter en heftig Strid fik ban
Privilegium paa i 10 Aar at lade de to Begcr
trykke, hvorpaa den nye Metode >iligt< blev

indfort 1 Skolerne.

I Tyskland var J. bleven paavirket af For-
leberne for Pictismen, navnlig af Job. Arnd
(I, 146), og han lrengtcs efter en kirkelig Virk-
somhed. 1625 blev han da kaldet til Spr. vcd
Vor Frue Kirke i Kbhvn, og som Pnest frem-
kaldte han ved sine Pnedikener og sin nidkere
Sjxlesergervirksomhed en stor Bevssgelse. 1629
valgte Christian IV ham til Biskop i Ribe, men
der fik han under de paa Grund af Krigen
opleste Forhold store Vanskcligheder at turmpe
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med. Som Biskop i Ribe optraadte han med
*tor Kraft mod den herskende Overtro, navnlig
i Pnedikenerne >Om Mirakler, Tegn og Aa-
benbaringer og dcres Udkeggelsec, der bleve
boldte 1631 i Lebet af en Uge og siden ud-
jgivne som et Opbyggelsesskrlft. Andre af sine
Pnedtkener sammenarbejdede ban til de to

Andagtsbeger : 'Vera via vita, en rigtig Vej,

som ferer til det evige Liv« (1633), og den efter

bans Dad ndgivne >Troens Kamp og Sejerc

<1636), to Opbyggelsesbeger, der baade i og
udenforDanmarkhavevseretmegetpaaskonnede.
Som Teolog var J. i naer Slaegt med Holger Ro-
senkrantz (se d. Art.) og Caspar Bartholin (I,

225). Han bavde intet tilovers for en Tro, der
ikke skaber nyt Liv, og han mente, at det
jryndige Livs Ufuldkommenhed udfyldes og
skjules ved Naaden i Kristus. Efter et ube-
hageligt Sammcnsted med en Bonde i Medolden,
«om til sidst slog J. paa 0ret, blev der klaget

-over Biskoppen ved Hove, og han rejste da til

Kebenhavn for at fremstille Sagen i det rette

Lvs. Men han dade undervejs i Nyborg 25.

Okt. 1634 af en hidsig Feber (S. M. Gjellerup,

J. D. J., Kbhvn 1868—70; J. O. Andersen, H.
R. den laerde, Kbhvn 1896, 323 f.). — 2) Jacob
Jensen J., norsk Biskop, Sen af ovenstaaende,

fedtes i Ribe 1633, gik i Skole i Soro, blev
Maglster 1663 og Spr. i Kalundborg 1664. 1680
blev han kaldet til Biskop af Stavanger. 1682

blev det bestemt, at Stavanger Biskop sknlde
flytte til Christianssand, men Flytningen fandt

ferst Sted 1685. Han dode paa enVisitats 21.

Juli 1694.

Jernbba'al, se Gideon.

.

Jerubbeset, det samme som Jembba'al, se

Gideon.
Jeruel, et Sted, der kun omtalcs 2 Kren. 20,

16: J.s 0rk. Da Kong Josafat blev angreben
afde forenede Moabiter, Ammoniter og Edomiter,
der vare rykkede frem Senden om det dade
Hav, skete det, at Fjenderne, som vare komne
.gennern Dalen ved Sts paa Gstsideu af J.s 0rk,

kom i indbyrdes Strid og oprev hinandcn,

aaa at Josafats Haer ikke flk andet at gere end
-at opsamle et umaadeligt Bytte. Sts er aaben-

bart de stejle Hajder N. for Vadi-hasasa, og
J.s 0rk den op dertil stadende Strsekning S. 0.

for Tekoa. Hermed stemmer, at Engedi og
Tekoa i V. 2 og 20 nsevnes som de 2 modsatte
Uteres Udgangspunkter. L. G.

Jemsa, Kong Jotams Moder, Datter af en
Sadok (2 Kong. 15, 33; 2 Kiwi. 27, 1).

Jerusalem, de Kr.s, Jedernes og Muhammed-
anernes hellige By ; i vore Dage Hovedstaden i

Jen sydligste af Syriens 6 Provinser, i Old-

tiden fra Davids Dage Hovedstad, forst i den
israelii, siden i den judaiske Stat, ligger 52 Km.
0. for Middelhavet og 22 Km. V. for det dade
Hav, under 31 ° 47' N. B. og 35° 15' 0. L. for

Greenwich. Omegnen er en Hajslette med Aflab

til det dade Hav, og hvis hejeste Del, der danner
Vandskellet mod Middelhavet, ligger noget V.

og N. for J., o. 100 M. over Middelhajden af

J., o. 720—780 M. over Havet og o. 1135—1175
over det dade Hav. Hejsletten gennemfures
overall af storre og mindre Dale, der alle hurtigt

og brat tiltage i Dybde. Flere Dale lobe sammen
ved J. for derpaa at fortsaette sig ned mod det

dade Hav. Hoveddalen, i hvis Bund man finder

Kirko-Leksikon tor Norden. II.

ea sterste Delen af Aaret vandles Bsek, Old'
tidens Kedron, begynder o. 1 Km. N. V. for J.

Font leber den som V&di-Akabet-es-Suv&n mod
0., drejer derpaa, lidt N. for J., mod S. for som
Vddi-Sitti-Merjam at skille J. fra det 0. derfor
liggende Oliebjerg. Dalen, som vesterlandske
Kr. gerne kalder Josafats Dal (efter Joel 4, 2.

12 [3, 7. 17]), optager fra hejre Side en mindre,
naesten helt til Byens Omraade harende, Dal
el-V&di (rimeligvis Oldtidens Tgropoion), der
begynder lidt N. for J. og i sit Lab fra N. til

S. delerJ. i to naesten parallele Hejdedrag, som
imod S. nu kaldes Sydesthejen og Sydvesthajen.
Lidt kengere nede optager den endvidere en
starre og dybere Dal, der opstaar noget V. for

J., ud for Jaffa-Porten, idet den ferst labor

imod 0. henlmod denne, for derefter at dreje

imod S., begnensende J. mod V. Dalen kaldes
i dette sit ovre Lab V&di-el-Mi*, imedens den
lengere nede, efter at vaere drejet imod 0.,

saaledes at den begranser J. imod S., ferer
Navnet V&di-er-Rabdbi, tidligere kaldet Vadi
Dshehennam, sikkert Oldtidens >Hinnom's Dal<
(Gehenna). Efter at have optaget disse to Dale,

drejer Kedrons Dal nedenfor >Ijobs Brand*
imod 0. eller S. 0. og leber som V&di-Rahib
og Vadi-en-Nar forbi Klostret Mar-Saba til det
dade Hav. Ligesom Bunden af Dalene hurtigt

tiltage i Dybde, saenke Hejdedragene, som be-
graense dem, sig paa en tilsvarende Maade, men
det sker ikke jcevnt eller regelmaessigt. Randen
eller Kanten af Hejdedragene, der begnense
Dalene, ere ofte afdelte ved Indssenknihger og
mindre Dale, saaledes at der paa flere Steder
opstaar Smaatoppe eller Klippeheje, der paa
alle Sider ere omgivne af lavere Terrain og
derfor, som befaestede af Naturen selv, frem-
byde sig som godt egnede til Anheg af Byer.
En saadan natnrlig, af lavere Ternen omgiven
Hej eller Top Andes paa Hejdedraget imellem
V&di-el-Mis og el V&di, hvilken Hejde de laerde

nu gerne kalde >Sydvesthejen«. Paa det est-

ligere Hejdedrag, imellem el-V&di og Kedrons Dal
var der vist oprindeligt flere Toppe eller Hajder,
bl. a. paa den sydligste Del, de Laerdes >Sydest-
hej<. — Forevrigt maa det bemaerkes, at man
nu paa Stedet selv ingenlunde med fold Sikker-

hed kan damme om de naturlige Terraenforhold.

Den Overfiade, paa hvilken man nu bevteger

sig, er ikke den samme, paa hvilken de Be-
givenheder foregik, der fortselles i G. T. og N.
T. Denne ligger ofte dybt nede i Jorden. Der
har paa mange Steder — som Felge af de tal-

rige grundige Odelaeggelser, der er overgaact

J., — ophobet sig indtil 20—30 M. Grus og Sand.
Hele Dale kunne hervcd vsere udfyldte, op-
rindelige Hajder kunne vsere forsvundne enten
ved, at der er hobet Grus op rundt om dem,
eller raaaske ved, at man har borthugget de
hejeste Dele.

Det nuvserendeJ. eller rettere det egentlige,

af den o. 1 542 opferte tyrkiske Ringmur omgivne,
J., ligger paa de to omtalte, parallelt lebende,

ved el-V&di adskilte Hejdedrag og paa nogle

umiddelbart N. for disse liggende Strsekninger.

Dog er den sydlige Del af >Sydvesthejen< nu
ikke bebygget og ligger endog udenfor Muren.
Paa denne Plads Andes en Bygning, der uden
Grund bensevnes »Davids Grav< ; tidligere kaldtes

den Coenaeuhim og antoges for det Sted, hvor

39
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Herren holdt sin sidste Nadvere. Paa Hejen
harver sig imod N. V. Byens Citadel, el-Kala,

mcd maegtige antlke Rester fra Herodcs's Tid,

(sc nedenfor). Lige ved Sideu deraf Andes >Jaffa-

Porten<, Byens vigtigste Tilgang, N. 0. for Syd-
vesthojen ligger >den hi. Gravs Kirke< (se S. 251)
og noget N. for denne >Damaskos-Porten«, Til-

gangen til J. fra N. Det astlige Hejdedrag er
kun beboet lsngst mod N., hvor >Stefans-

Portcn< ferer od af Byen imod 0. Den ovrige

Del af Hojdedraget optages for sterste Delen
af Haram-cs-shertf, Muhammedanerues helligc

Plads, derdanneren noget skaev Firkant, 140,000

M. star, omgivet af Mure, imod V. 490 M.,

imod 0. 474 M., imod N. 321 M., imod S. 283 M.
O. midt paa Pladsen, som Europseerne gerne

kalder >Haramspladsen<, knejser den saakaldte
• Omar's Mosk£< med en 30 M. haj Tra:-Kuppel.

Den er ikke bygget af Omar, men af Kalifen

Abd-el-Melik (691). Midt under Kuppelen ligger

den hellige Klippe, der er 17,7 M. lang, 13,5 M.
bred, og som htever sig 2 M. over Gulvet. Efter

den kaldes Moskeen Kubbet-es-sakhra, >Klippc-

Moskden<. Klippen er vlstnok >Aravnas Taerske-

plads< (2 Sam. 24, 18—25). Salomos Tempel
laa i nsermeste Nan-hed, hvorfor man med god
Grand har kaldt Haram-et-thertf for Tempel-
pladsen. Fortsaettelsen af Hojdedraget mod S.,

>Sydosthejen«, var i Oldtiden tart bebygget og

antages nu af de fleste Lserde for Oldtidens Zion
og det aeldstc Jerusalem, imedens andre holde
fast ved den seldre Anskuelse, at >Sydvesthojcn«,

der i Oldtiden var bebygget lige til Randen,
er det gainle Zion. I vorc Dage finder man paa
>Sydvesthojen< Armeniernes Kvarter, imedens
de andre Kr. bo N. derfor, Joderne 0. derfor

henimod Tempelpladsen, og Muhammedancrne
N. og N. V. for Tempelpladsen.
Jordbunden er ved J. overalt Kalkstcn med

ct tyndt Muldlag; kun i Bunden af Dalene er

det noget dybere. Egncn er meget vandlos.

Man maa samle Regnvand i Cistcrner og lede

Vand til Byen fra andre Steder. Dog mangle
Kilder ikke helt. Der er i vore Dage ved J.

en Kilde, paa Skrenten af Sydasthojcn imod 0.,

» Marie-Kilden* (Ain-SUti-Merjam). Man stiger

ned til den ad en Trappe (18 Trin under aaben
Himmel og 32 ind i Fjeldet), hvorfor den ogsaa

kaldes Ain-umm-ed-Deresh. En Tunnel ferer

fra Kildcn tvasrs igennem Fjeldet imod V. til

et Punkt, der ligger 300 M. derfra 1 Sknenten
ned imod el-V&dl, og hvor Vandet kommer ud
af Klippen som en Kilde, kaldet Ain-Seloan,

d. e. Siloah. Tunnelen selv er 533 M. lang,

idet den slaar en stor Bugtning; den kaldes

gerne >Siloah-Tunnelen<. I den fandtes 1880

den maerkeligc bebr. Indskrift, som forbeller

om Tunnelens Bygning, og som Tyrkerne have
ladet save ud ; Resterne ses nu i Museet i Kon-
stantinopel. Indskriften hen fores gerne til His-

kias's Dage (jvfr. 2 Kran. 32, 30); nogle mene
dog af Skrifttegnenes Form at kunne slutte, at

den er yngre. For Tunnelen udhuggedes, le-

dedes Vandet fra Marie-Kilden i en Vandrende
udenom Sydesthejen om til el-Vadi, hvor bl. a.

Kongernes Have fordum fandtes. Levuinger af

denne gamle Vandrende opdagedes 1891. Neden-
for Ain-Seloan ses Rester af en gammel Dam,
Birket-el-Hamra. Marie-Kilden er nu den encste

virkclige Kilde ved J. >Ijobs Brand <, Bir-Ejub,

i KedronsDal, er nemllg ingen Kilde, men en
38 M. dyb Cisterne, som engang om Aaret fylder
sig med Vand fra ukendte undcrjordiske Ka-
naler. I Biblen losses 3 Navne paa Kilder:
Gihon, vist Marie-Kilden, Rogel, paa Grssnseit

imellem Juda og Benjamin (Josva 15, 7 [og 18,

16), vel >ljobs Brend<, og Drage-Kilden (Neb.
2, 13), muligvis ct andet Navn paa Marie-Kilden.
For at sikre Byen imod Vandmangel var der
i og ved J. anlagt Damme, der vistnok i Reglen
modtog deres Vandforsyning Ira Omegnen, hvad
Rester af gamle Ledninger vise. Man har bl. a.

fundet en Ledning, som kan stamme fra Sa-
lomos Dage, imedens en anden lrcngere nede
rimeligvis skyldes Herodes. I vore Dage Andes
1 og ved J. felgende Damme: N. for Tempel-
pladsen 21 M. under dens Niveau Birket Itrain

(110 M. lang, 38 M. bred); 100 M. lsngere imod
N. 0. Birket-Silti-Merjam (29 M. lang, 23 M.
bred, 4 M. dyb); naer Gravkirken: den lidet

dybe Birket Hamman-cl-Batrak, Patriark-Dam-
men (72 M. lang, 44 M. bred); udenfor Byen,
600 M. V. for Jaffa-Porten: Manilla-Dammen
(89 M. lang, 59 M. bred, 6 M. dyb); 1 Km. S.

for denne, 400 M. S. V. for Jaffa-Porten: Birkei-
es-Saltan (169 M. lang, 67 M. bred, 13 M. dyb).
I Biblen ntevnes Acre Damme, men hvorledes
de forholdc sig til disse nyere Damme, er det
ikke let at sige noget bestemt om.

I vore hebr. Bibler skrives Byens Navn Jeru-
shalaim. Formen Jerusalem i N. T. kommer
vel mcrmere til den virkelige Udtale, hvad den
assyriske Gengivelse Ursalim lader formode.
Gnekerne og Romerne kalde J. Hicrosolyma,
det hi. Solyma, idet de misforstod Begynd-
elsen af Ordet og deri saa det gneskc hiero(i)

>hclligc Ordet afkortes stundum til Solyma,
ligesom J. i Landet . selv kunde forkortes til

Salem, der forovrigt var Navn paa andre Steder
i Palasstlna. Af Muhammedanerne, Arabere og,

Tyrkcre, kaldes J. el-Kodt >den hi. By<, i Li-

teraturen ogsaa el-Makadin. Fra Hadrians Tid
kaldtes J. JElia, der i Formen Ilia holdt sig

lunge, bl. a. hos Muhammedanere.
Kilderne til Byens Historic er Biblen, Jose-

fos, ct Par Notitser bos klassiske Forf. og for
den efterkr. Tids Vedkommende mangfoldige
kr., jadiske og muhammedanske Forf.s Skrifter.

Til Byens alleraldste Historie er der fornylig
fremdraget mserkelige Aktstykker, Breve fra

Fyrster i J., skrevne paa Babylonsk med Kile-

skrift, afscndte til Kong Amenhotep IV og fundne
i Tell-el-Amarna i iEgypten i Ruinerne af denne
Konges Arkiv. Om Topografien Andes ingen
nogenlunde udteramendc Fremstilling for i 19.

Aarh. Vi ere derfor henviste til, hvad vi kunne
finde i vore historiske Kilder af lejlighedsvise

Bemasrkninger, som have Betydning for Topo-
grafien. Sasrlig betydningsfuld er naturligvis

Biblen og Josefos. Dog er Benyttelsen ofte Tor-

bunden med store Vanskelighedcr, da mange
Steder i Tidcns Lob, endog flere Gange, synes
at have skiftet Navne — hvad der den Dag i

Dag er meget almindeligt i Osterlandene. Hertil
kommer endnu, at det ikke altid er let at af-

gore, hvilke hebr. Benscvnelser, der svare til

de gr. Stedsnavne, vi Ande f. E. hos Josefos.

Eksempelvis kan nasvnes Ordet Akra. Af ikke
liden Vigtighcd ere de Optegnelser fra Middel-
alderen, som hidrore fra Pilegrimme o. a. ; saerlig
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de, som ere udstyrede med Planer og Rids
(som Arculfs). Samlinger af seldre Rejscr ere
udgivne af T. Tobler og Molinier (Wtinera Hiero-
solymitanac , Geneve 1 879), af Roericht('Deutsche
PUgerreisen nach dem heil. Landec, Innsbruck
1900). Enkelte tidligere upaaagtede Optegnelser
komme efterhaanden frem, saaledes det af Ga-
murrini fnndne lat. Skrlft om en frankisk Dames
Rejser o. 385 (se V. Schmidt, Silvias Pilegrims-
fterd, Kbhvn 1896); fremdeles reldre Rejse-Optegn-
elser (i >Zeitschr. d. dentsch. Palastina-Vereins<).

Monnmentale Kilder mangle lkke helt; vigtigt

er saaledes Mosaikkortet fra Madeba. Som Re-
grander af systematiske topografiske Under-
segelser om J. maa vi ntevne Amerikaneren
Robinson, der opholdt sig i J. 1838 og 1852
(>BiblicaI Researches', London 1841; 3. Udg.
1867, og > Later Biblical Researches', London
1855; ogsaa paa Tysk). Sidcn er forskl. vanske-
lige Pnnkter blevne bedre klarede. Hajst vigtige

Bidrag ere fremkomne ved Terreenundersegelser
og Udgravninger af Engelsknuendene Warren,
Wilson, Conder (1867—79), Bliss (1894—97) o. a.

og af Tyskeren Guthe (1881). De ferste Under-
sogelser ere bekostede af > Palestine Exploration
Fund < i hvis »Quaterly Statements-(begyndt 1869)
vigtige Oplysninger Andes; de sidste af >Palfi-

stina-Verein«, 1 hvis >Zeitschrift« der berettes

om Opdagelserne. Vigtige Undersegelscr skyldes
desnden Clermont-Ganneau, M. deVogQ£, (>Le
Temple deJ.«, Paris 1864; >Egllses de la Terre
Sainte«, Paris 1869), Arkitekten Schick i J. o. a.

Uhekligvis liegger Muhammedanernes Mistro til

kr. Undersegelser og Stedernes Hellighed hos
Mnhammedanerne store Hindringer i Vejen for

systematiske Udgravninger, der bl. a. paaTempel-
pladsen ere umulige.

Blandt Tavlerne med Brevene fra Tell-el-

Amarna Andes flere fra Ebed-Tob (af andre
urigtigt lsest: Abdi-Khiba o. lign.), Fyrste i Uru-
tulima, d. e. J., og Vasal af JEgypten. I Brevene
omtales en Guddom i Byen, som nod stor An-
seelse, aabenbart -den sammc, som i 1 Mos.
14, 18 kaldes El-eljon (»den hojeste Gud<), for

hvem Melki-Sedek, Konge i J., var Prest. lfelge

Biblen tilhorte J. paa Josva Tid Folket Je-

bos, hvis Konge, Adoni-Sedek, tilligemed andre
Konger blev overvundet af Josva (Josva 10, 1

—26), men Jebnsiterne beholdt deres staerke

By J. (Josva 15, 63; Dom 1, 21), om end Juda
tog noget af deres Land (smlgn Dom. 1, 8);

Benjaminiter synes ogsaa at have boet sammen
med Jebusiter udenfor J. Forst David gjorde
Ende paa Jebus's Herredemme over J. og ind-

tog Byen, som Jebusiterne ansaa for uindtagelig

(2 Sam. 5, 5—8). Dog maa nogle af dem have
givet sig frivillig, eftersom i al Fald en af dem,
Aravna. beholdt sin Grnndejendom (se 2 Sam.
24, 15—25). Det hedder, at David indtog Frest-

ningen Zion, og at denne blev til > Davids By<
(eller maaske rettere > Davids Borg<). Han op-
slog her sin Bolig og indrettede, vist i Naer-

heden, en Helligdom for Herren, hvor Arken
fik Plads (2 Sam. 6, 17). Trapper forte fra

Davids Borg nedad, i Nserheden af Kongens
Have (Neb. 3, 15 og 12, 37). I denne Retning,

ad Vejen til Kongens Have, segte siden Zede-
kias (586) at undfly til Jeriko, men her ind-

hentedes han (Jer. 39, 4—5 og 52, 7—8). Haven
laa vistnok Iangt nede i Dalen el-V&di. David

blev begravet paa Zion (Nch. 3, 16); de fleste

af hans Efterfelgere ligeledes (>i Davids Borgc,
1 Kong. 11, 43; 14, 31; 15, 8 osv.). De afdode
Konger stededes rimeligvis til Hvile i Holer,
ndhuggede i FJeldet. Fra Davids Bolig var der
fri Udsigt til Aravnas Tsrskeplads, d. e. til

>den helllge Klippe<, der nu Andes i Moskeen
Kubbet-es-sakhra. David >byggede, d. e. be-
ftestede, Byen trindt omkring fra Millo af< (2
Sam. 5, 9). Uheldigvis vides ikke noget nojere
om Millo. Iigesom heller ingen af de ovenfor
givne Bestemmelser er afgerende m. H. til

Sporgsmaalet om, hvor det for-israelit. J.,

Davids Borg og Zion, er at soge. Fra gammel
Tid af antoges Sydvesthajen for Zion, hvad
der endnu stattes ved vsgtige Grande. Her
have vi en virkelig He], omgivet til alle

Sider af lavere Ternen. Josefos siger bestemt
i sin >Jadlske Krig< (V. 4, 1), at Davids Be-
fa?stninger laa paa denne Haj, og ved de senere
Udgravninger er der her fundet teldgamle Mure
med Taarne, som falge Randen af Hejen og
meget vel k urine naa op til Davids Tid. I

Modsstning hertil fremsatte J. Olshausen 1833
den Mening, at Zion maa sages paa Sydest-
hejen. Den udvikledes siden ntermere af Prresten

Caspar! i EIsass(1869). Udgravninger paa Hejen
have virkelig godtgjort, at netop her laa en
gammel Bydel, omgivet af Mure med Porte og
Taarne, af hvilke man har fundet mange Rester.

Her var ogsaa en Vandrende, der svarer til

Antydningen 2 Sam. 5, 8. Den eneste Kilde
ved J., Marie-Kilden, ligger ved denne Haj, fjernt

fra Sydvesthajen. Det er desuden at formode,
at der her fordum fandtes en Klippehaj, om-
givet af lavere Ternen til alle Sider (se ovenfor).

At denne Top har vasret meget betydelig lavere

end de N. og V. for den liggende Hejdedrag,
spillede, hvad Forsvar angik, ingen Rolle i Old-
tiden. Mangfoldige Lterde have af disse o. a.

Grande bestemt sig for Sydosthojen, men man
gar dog vel i, indtil videre, at afvente ntermere
Oplysninger ved Fund, f. E. enten Indskrifter

eller andre Opdagelser; saaledes, om man kunde
stede paa Huler, naturlige eller kunstlge, der
med god Grand kunde antages for Juda Kongers
Grave. Efter Clermont-Ganneau's Formodning
er Granden til, at Siloah-Tunnelen er saa sta?rkt

bugtet, den, at denne Del af Fjeldet rummede
de gamle Kongegrave, som man ikke vllde

komme ner.
Er det altsaa for 0jeblikket ikke endelig

afgjort, hvor Davids Borg maa sages, kan Pladsen
for Salomos store Byggeforetagender ikke om-
tvlvles. Templet maa vsere bleven opfort ner
Aravnas Tsrskeplads, Muhammedanernes >hel-

lige Klippe<, der nu gerne formodes at have
baaret Bnendofleraltret, imedens andre have
raent, at den fordum bar det Allerhelligste.

Hejen, paa hvilken Templet rejstes, kaldtes

siden Moria. Omkring Templet var vistnok en
fri Plads, omgivet af Stottemnre, men Pladsen
indtog slkkert kun en lille Del af den nu-
vterende Haramsplads, og det er meget tvivl-

somt, om nogen Del af de nuvarende Stotte-

mure omkring denne stammer fra Salomo. De
afSalomo opferte forskellige Paladser, Salomos
Bolig, Libanons Skovhus, Faraos Datters Hus
(1 Kong. .7, 1—12 og 9, 24) laa vistnok paa

den sydlige Del af Haramspladsen ; Juda Kongers
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Palads laa nemlig ikke langt fra Templet (2

Kong. 11, 12—16). Hejen, paa hvilken Salomo
opforte disse Bygninger, synes at have baaret

Navnet Ofel (smlgn Mika 4, 8). Salomo for-

stserkede Byens Befaestning, men alligevel kunde
den ikkemodstaahverkenjEgypterkongen Sisak,

der (o. 920) indtog J. og bortforte Templets
og Kongens Skatte (1 Kong. 14, 25—26), eller

Israels Konge Joas, mod hvem Amazia havde
begyndt en Krlg, der forte til Nederlaget ved
Beth-Semes. Joas nedrev >400 Alen af Byens
Mur fra Efraims Port til Hjorneporten < (2 Kong.

14, 13). Murene istandsattes siden af Uzia (2

Kron. 26, 9) og forstaerkedes af flerc folgende

Konger. J. tiltog under Juda Konger efter-

haanden i Storrelse, der tales om en >anden
StaddeW (Sef. 1, 10). Til Beskyttelse af den
ny Del af Byen opfortes N. for den oprinde-

lige (»forste«) Mur, en ny Mur, den saakaldte

>anden Mur<, hvis Rester ere fundne S. for

Gravkirken, der altsaa ligger udcnfor denne
Mur. Befaestningerne kunde dog ikke modstaa
de store Nabolandes Hscre, hverken jEgypterne
under Neko (610) eller Babylonierne under Nabn-
kuduruzur (Nebukadnezar). Denne bortforte 597

Kong Jojakin tilligemcd den dygtigste og mest
vclhavende Del af Befolkningen. Da Zedekias

9 Aar efter gjorde Opror, blev J. atter be-

lejret og tilsidst indtaget. Denne Gang ode-
lagdes Byen fuldstaendigt. Templet opbrasndtes,

og Biget gik helt til Grande, mens Befolkningen
fortes bort eller forjoges (586). Kyros gav 536
de til Babylon bortforte Tilladelse til at vende
hjem til det odelagte J. En Del modtog Til-

budet, drog hjem, under Zorobabel og Josva,

genrejste Brendofferaltret og opforte atter Huse
i J. Genopforelsen af Templet modte Vanske-
ligheder, men de overvandtes tilsidst, og 516
indviedes det ny Tempel. Derimod hindredes
man laenge i at faa Murene genopforte. Det
skete forst ved Nehemja 445. I den Bog, der
barer hans Navn gives flerc vrerdifulde Oplys-
ninger om Datidens J., i Beskrivelsen af hans
natlige Fart om Byen for at vinde Overblik
over Forholdene (2, 12— 15), af Murenes Istand-

sjcttelse (3, 1—32) og af deres Indvielse (12,
31—40). Men de mange Porte og Taarne, der
opregnes, ere vanskelige at stedfaeste nejere. De
nye Mure fulgte sikkert de rehire Anlaeg overalt.

Efterat J. havde tilhort Perserriget 536—332,
kom Byen under Alexander og derpaa under
hans Feltherrer og Efterfelgere, af hvilke Ptole-

maeos I 312 indtog J. J. stod nu under jEgypten,
indtil Byen o. 203 kom til Syrien. Da Antiokos
IV Epifanes vilde gore Templet til en hedensk
Helligdom og opstillede Billcder, rejste Joderne
sig under Makkabieerue. J. befriedes (163), men
det lykkedes laenge ikke at forjage Syrerne fra

den faste Borg (Akra). Font 141 bleve de her
af Simon tvungne til at kapitulere, men altered

e

134 indtog Syrerne atter J. Denne Gang varede
det dog kun kort, og J. blev snart atter fri og
Ssede for de makkabaeiske Fyrster, sora 106
antog Kongetitel. Pompejus indtog 64 J., men
gik frem med Maadehold og Hensynsfuldhed.
Templets Skatte rortehan ikke, hvorimod Crassus
rovbegaerligt udplyndrede Templet. Indkaldte
af en Del af Joderne, kom Partherne Aar 40
og besatte J. Men Idumaeeren Herodes fordrev
dem Aar 37 ved romersk Hjeelp og kaarede J.

til sit Herskersaede, som han i hoj Grad for-

skonnede ved talrige Pragtbygninger, der alle

forltengst ere sunkne i Grus. Om Stilen kan
man dog vistnok gore sig en Forestilling ved
at agte paa Udsmykningen af de Grave uden-
for J., der tilherte hans Tid eller den ntermest
folgende Tid, saaledes >Kongernes Grave< (d. e.

Dronning Helene af Adiabenes Familiebegrav-

else), de saakaldte »Profeternes< og >Dom-
mernes Grave<, Gravbygningerne ved Foden af
Oliebjerget i Josafats Dal osv. Templet om-
byggedes og udstyredes med storste Pragt, men
det blev ikke faerdigt for laenge efter Herodes's
Dod (smlgn Joh. 2, 20). Udenom Templet an-

lagde Herodes en stor fri Plads, prydet med
Sojlegange, Haller m. m. Den svarer vistnok

paa det naermeste til Nutidens Haramsplads, idet

der til den oprindelige Plads omkriog Templet
fojedes de Strcekninger imod S., hvor Kongerncs
og Praesternes Boliger fordum laa, og idet han N.
for Templet inddrog et mindre Kvarteraf Byen. I

Naerheden opforte han imod N. V. en Borg, han
kaldte Antonia; den traadte i Stedet for en af
Makkabaeerne opfort Borg Baris (Bird). Maegtige

Stottemure, hvoraf flere Straekninger delvis staa

ret urorte, saaledes ved >Jadernes Graedeplads«

,

udenfor Vestmuren om Haramspladsen, op-
fortes rundt om Pladsen. Nogle Rester af maeg-
tige Buer, som ere opdagede i senere Tider
(>Robinsons< og >Wilsons< Bue) stamme vist-

nok fra Herodes's Tid og forte over til Syd-
vesthojen. Her opferte han flere Bygninger i

gr.-rom. Stil, >Xystos<, en med Sojlegange
omgivet Plads, et Teater, og naer Byens Vest-

mur en pragtfuld Kongeborg, til hvilken 3
faste Taarne sluttedc sig; det storste var 43 M.
hejt. Maegtige Rester af et Taarn ses ved Jaflfa-

Porten i el-Kala; efter Schick laa her Fasael,

imedens Hippikos og Mariamne fandtes i Naer-

heden. Tilstromningen af Joder, der valfartede

til J. og Templet, var meget stor, isaer ved
Festerne. Der skal endog have vseret indtil

2,700,000 samlede paa engang i J. J. voksede
imod N., og Agrippa begyndte for at daekke
den ny Bydel, at opfore en ny Mur (>den
tredje<), der fuldendtes i den folgende Tid, ogsora
vistnok i det hele paa det naermeste svarer til

den nuvaerende nordre Mur. Agrippa indforte

ogsaa Brolaegning i J. Rester ere fundne bl. a.

paa Sydvesthojen. Det store Opror imod Nero
forte til Romernes Angreb paa J. under Titus,

som opstillede sine Krigsmaskiner 23. April 70.

Den >tredje Mur< toges 7. Maj, Borgen 5. Juli.

Templet gik op i Luer 10. Aug., men Forsvaret
fortsattes, Overstaden holdt sig endnu, og forst

7. Sept. var alt i Romernes Haender. Tilstandeu
i J. havde hele Tiden vseret af den raedsels-

fuldeste Art. Nu lagdes Staden helt ode; alle

Indbyggere, som ikkeomkom, solgtes som Slaver.

Stedet laa derpaa ode, indtil Hadrian o. 130
paa Stedet grundede en romersk Nybygd, Aelia
Capitolina. til hvilken det under Dodsstraf var
forbudt enhver Jode (og Jodekristen) at naerme
sig. For gr.-rom. Gnder rejstes Templer, og
Murene genopfortes om Byen. Den nederste
Del af den (nu tilmurede) >Gyldne Port* i 0st-
muren, er maaske fra Hadrians Tid. Constantin
gav Joderne Tilladelse til atter at faeste Bo i

J., og Julian lovede dem sin Hjailp til Gen-
opforelsen af Templet, hvad der dog ikke blev
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til noget Endnu tor Constanttas Dage havde
Krdm fundeu Indgang i Byen, der snart blev
Bispessede; 451 fik Bispen Titel af Patriark.

Kr. Pilegrimme begyndte tidligt at besege J.

for at bede paa de hellige Steder, og man gjorde

sig derfor Umage for at paavise bestemt, livor

hver enkelt Begivenhed fra den hellige Hi-

storic havde fundet Sted. Iblandt Pilegrim-

mene var Constantins Moder, Kejserinde Helene,

en af de forste; den aeldste Beskrivelse, vi have
af en Bejse til J., er fra 337, (Pilegrimmen fra

Bordeaux), Silvias (se ovenfor) er fra 385—388
osv. Iblandt de Steder, man paaviste, var Kristi

Grav, over hvilken Constantin rejste en storre

Klrkebygning, der tillige omfattede Golgata (se

S. 251—52), en af de maerkeligste. Da Nestorian-

ismen var forluetret 431 . rejstes der snart mange
Kirker, indviede til Guda Moder, saaledes ogsaa

i J., nser Gravkirken. Under Justinian byggedes
der meget i J., Kirker, Klostre o. desl. Pile-

grimmenes Antal steg stadig, og der grnndedes
Hospitser for dem. Eftersporgslen efter Reli-

kvier tog ogsaa til; de bleve snart en segt Han-
delsvare. Under Krigen med Perserne, indtog

disse J. 614 og edelagde, hjulpne villigt af Je-

derne, de Kr.s hellige Bygninger, bl. a. Grav-
kirken. Men 628 tog Heraklios J. tilbage og
Abbed Modestos, der slden blev Patriark, fik

de vigtigste Kirker rejst paany. De Kr. skulde

dog ikke ret lienge beholde J. Allerede 637
maatte Byen overgive sig til Kalifen Omar. I

Begyndelsen behandledes de Kr. ret mildt, men
Muhammedanerne lagde dog snart Beslag paa
nogle Steder i J., der ogsaa for dem vare hellige.

For at faa Lov til at leve i Byen, maatte de
Kr., hvis Antal dengang ansloges til 50,000 be-

tale Hovedskat. Da Kalifatets Magt sank, kom
J. nnder Fatimiderne 1 JEgypten (fra 969). Disse

vare i det hele gode og tolerante Herskere,

paa et Par Undtagelser nan-. Hakim-biamrlllah
lod saaledes Here Kirker, bl. a. ved den hellige

Grav, rive ned; men de opfertes snart igen.

Under de seldshnkiske Tyrker, som 1070 ind-

tog J., bleve Forholdene vterre. Vilde Bander
bred ind i Kirkerne og mishandlede de Kr.

under Gudstjenesten. For at komme ind i J.,

maatte enhver Pilegrim 'betale et Guldstykke.

Klagerne over den haarde Bchandling, de Kr.

vare Genstand for i J., vakte Harme i Vester-

landene og gav Anledning til Korstogene. Kort
tor de kr. Haere kom 1099, vare de seldshu-

kiske Tyrker blevne forjagne fra J. af Fati-

miderne, hvis Statholder Iftichar-ed-daule sogte

at afslaa Korsfarernes Angreb. Disse sejrede

dog, indtog J. 15. Juli 1099, anrettede et stort

Blodbad paa Muhammedanerne; man siger,

70,000 bleve nedhuggede. Man gjorde nu Mo-
skierne, bl. a. »Omars«, til kr. Kirker og
foretog i det hele flere Om- og Nybygninger
i vesterlandsk (romansk) Stil. J. blev nu en
kr. By, Hovedstad i Kongeriget J., men dette

kom aldrig til at ndfolde megen Kraft, da
det mest var henvlst til Understettelse fra

vesterlandske Kr. RJget stod dog til 1187, da
Saladin (2. Okt.) indtog J. Riget J. vedblev imid-

lertid paa en Maade at bestaa, da de Kr. beholdt
nogle Landskaber og Byer, indtil 1291 Akko,
den sidste Besiddelse, gik tabt. Fra den Tid
af var Riget J. kun til som Titel. Saladin be-

handlede de Kr. mildt; han befiestede 1190,

da et Korstog truede, atter J. En Sultan i

Damask rev 1219 atter Murene ned, og 1229
overgaves J. til Kejser Frederik II. Ridderne,
som atter tog J. i Besiddelse, befccstede igen

Byen, uagtet der egentlig var afgivet Lefte om,
at dette ikke skulde ske. Befaestningen var
dog ikke sUerk nok til at modstaa Emiren
David af Kerak, som 1239 indtog J. Byen til-

bagegaves vel de Kr. 1243, men 1244 stormede
Koresmierne J., som siden aldrig har vaeret i

Kr.s Besiddelse. De osmaniske Sultaner gjorde

sig 1517 til Herrer over J., som siden har til-

hort dem, undtagen i Aarene 1831— 40, da J.

stod under Mehemed-Ali. Den muhammedanske
Befolkning har dog ikke altid vseret vel for-

nojet med deres muhammedanske Herrer; 1825
gjorde Befolkningen Opror imod Tyrkerne, fordi

Skatterne vare for tunge, og 1834 imod jEgypt-

erne. I den sidste Halvdel af 19. Aarh. er J.

gaaet en Del fremad. Befolkningen, der 1838
ansloges til 11,000, er nn steget til over 60,000.

Besoget af fremmede, saavel af Turister som
af Pilegrimme, baade Jeder og Kr., er i jarvn

Fremgang. Af disse sidste stille de osterlandske

Kr. det sterste Antal. En viesentlig Aarsag til

Byens Fremgang skyldes de Indremmelser, som
Tyrkiet under Krimkrigen har maattet gore

de Kr. med Hensyn til J., forst Vestmagterne,

siden tillige Russerne. At betnede Harams-
pladsen, hvad der fer var forbudt alle Vantro
under Dodsstraf, tillades nu let og er blevet

til en Indtajgtskilde for Tyrkerne. Efter Krim-
krigen begyndte Europeeernc at opfere Huse
udenfor J., hvor man tidligere ikke kunde
fcrdes efter Merkets Frembrud uden Livsfare.

Efterhaanden er der her vokset et stort Kvarte>

op V. for J. Det bebos mest af Europaeere.

Tilgangen til J. er lettet ved, at der i de senere

Aar er anlagt Kareveje fra J. til Jaffa, Jeriko,

osv. (tidligere var der overalt kun Ridestier)

og en Jernbane fra J. til Jaffa. Af Indbyggeme i

J. skulle Jederne nu taelle 40,000, Muhammed-
anerne 7000 og de Kr. 13,000. Jederne have
70 Synagoger, mange Skoler, Hospitaler og Ho-
spitser. Nresten alle storre kr. Samfund have
Kirker, Hospitaler og Hospitser i J. Talrigst

ere de ortodokse gr. Kr. (6000). En saeregen

Stilling indtage Russerne, der have et stort

AnUeg med Hospitser osv. lige N. V. for Jaffa-

Porten. Af Armeniere er der 1000 ; de have
et stort Kloster; naer dette er Patriarkens Re-

sidens, et Seminarium, Trykkeri, Skoler m. m.
Der er desuden o. 50 med Rom unerede Ar-

meniere i J. Af syriske Kr. nudes 1—200 (deres

Kirke kaldes >Johannes Markos's Hus<) og 200

Kopter. Af rom.-kat. (>Latinere<) gives der o.

4000; de have fra 1847 en Patriark. Af Prote-

stanter Andes ikke mange: 200 Engelskmaend og
200 Tyskere og Schweizere ; Kirken St. Paul til-

herer >Church Missionary Societyc og >Christ

Chnrchc den eng. Jodcmisslon. Tyskerne have
deres Frelserkirke, der hejtideligt indviedes af

Kejser Wilhelm II 31. Okt. 1898. Den ligger paa
Muristan, en Plads, hvor Johanniterne i Korstog-

enes Dage havde et Hospital. Den Del af Pladsen,

hvor Kirken er bygget, var 1869 af Sultanen

foraeret til den tyske Kronprins (Frederik III).

1841 oprettedes af England og Preussen i For-

ening et protestantisk Bispedemme. Men da
Magterne ikke kunde encs, hrevedes Overens-
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komsten 1887 (The Survey of Western Pale-

stine: J., Lond. 1884 med Atlas; Morrison,
Wilson and Warren, The Recovery of J., Lond.
1871 ; Guerin, J., Paris 1889; Schick, Baugesch.
von J. i >Zeitschr. d. Deutschen Palastina-Ver-

einsc 1892—97 ; Chauvet-Isambert, Syrie et Pale-

stine, Paris 1882 ; Badeckcr, Palastina u. Syrien,

5. Udg. 1902; Volrath Vogt, Det hi. Land, Kra.

1879; F. Buhl, J., Kbhvn 1886; C. H. Schar-

Iing, Rejsestudicr fra ^Egypten og Palaestina,

Kbhvn 1892; E. Blaumuller, J. i >Nord ogSydc
1898 osv. Topografier haves af Robinson (se

ovenfor). Tobler, Kraft o. a. foruden Meddel-
elser i talrige Rejsebeskrivelser. V. S.

Synod er i J. Det saakaldte Apostelkonci-

lium (Ap. G. 15) i J. maa rettere kaldes et

Menighedsmode. Men i de felgende Hundred-
aar holdtes dcr oftere virkelige Synoder i J.

Den maerkcligste af disse er den, der holdtes

i Marts 1672 under Patriarken Dosithcos (I,

675) i Anledning af en Kirkcs Indvielse i Betle-

hem, vtesentlig for at tilbagevise Calvinisternes

Ret til at paaberaabe sig den gamle gr. K. og
for at hoide >Rettroeuhedens Skjold< over den
osterl. K. Paa Synoden niodte Ombud fra alle

Afdelinger af den gr. K. ; blandt de 68 Under-
skrifter findes, foruden Dositheos, den forrige

Patriark Nektarios og 6 Metropoliter og Bi-

skopper. Paa Russernes Vegne modte Munken
Timotheos og den hi. Gravs Arkimandrit. I

den forste Del af Synodeus Beslutninger til-

bagevises de >uforskamniede< Calvinister; den
anden Del er den saakaldte >Dositheos's Be-

kendclse< (aftrykt hos Kimmel 325 f.; Schaff

II, 401 f.), der indeholder 18 Dekreter og 4
Kvtestioner. Denne Bekendelse, der kun har
Brod mod Protestantismen, ikkc mod Rom, er

en af den gr. K.'s betydcligste dogmatiske Ar-

bejder (W. Gass, Symbolik der gr. K., Berlin

1872, 79 f.; F. Kattenbusch, Vergleicheude Kou-
fessionskunde, Frcib. 1890, I, 145 f.). Fr. N.

Jerusalem, det nye, se Johannes's Aabcn-
baring (I, 4) og Svedenborg, Emanuel.
Jerusalem, Johann Friedrlch Wilhelm, tysk

Prest og Apologet, fodtes 22. Nov. 1709 i Osna-
bruck og studerede Teol. i Leipzig. Efter at

have vundet Magistergradcn der gik ban til

Leiden og var en Tidlang Priest ved den tyske
Kirke i Haag. Senerc var han Huslaercr i Han-
nover, Hofprasst hos Hertug Karl af Braun-
schweig og Opdrager for lians Son, den beremte
Hterferer. 1743 blev han Provst for de to braun-
schweigskc Klostre, St. Crucis og Agidii, 1749
>Abbed< af Marienthal og 1752 Abbed for Klo-

stret Riddagshausen i Nierh. af Braunschweig.

1771 blev han Vlcepraesideut for Konsistoriet

i Wolfeubuttel. Han dodc 2. Sept. 1789. J.

grundlagde Karolinum (en Skole) i Braunschweig
og ordnede Fattigvsesnet der. Hans af Sam-
tiden meget paaskonnede Apologi (»Betrach-

tungen fiber die vornehmsten Wahrheiten der
Religion*), der efter 1768—79 udkom i flere

Udgavcr, er prseget af Tidcns Rationalisme, og
det samme gselder om hans Prsedikencr. Det
var hans Sons Selvmord i Wetzlai-, der gav
Goethe den ydre Ramme til >Leiden des jungen
Werthersc. IJ.s >NachgelasscneSchriften< findes

en Selvbiografi.

Jerusalems-Venner, se Tcmpel, det nye.

IHS, Tegnet for Jesu Navn, er dannet af de

3 ferste Bogstaver af det gr. IB20Y2 (Jesus);

det er Jesuiternes Maerke. Stundum forklares

de 3 Bogstaver urigtigt som: Jesus Hominum
Salvator o: Jesus, Menneskenes Frelser.

Jesabel, se Isebel (S. 554).

Jesaja, Amos's Son, virkede i over en Men -

neskealder som Profet i Jerusalem og var uden
Sammenligning den blandt det 8. og 7. Hun-
dredaars store Profeter, der i sin Samtid ud-
ovede den maegtigste Indflydelse. Det lille Juda
Rige, som tidligere havde fort en fredelig, bort-

gemt og konservativ Tilvaerelse, gennemlevede
just dengang beviegede, farlige og felgerige

Tider. Efter at Kong Akas (I, 43) i 734 havdc
paakaldt Assyrernes Bistand, og Israels Rige var
tilintetgjort i 722, var det politisk set kun et
Tidssporgsmaal, liaar Juda skulde friste samme
Skiebne. Ethvert Krigsforbund mellem Palae-

stinas frihedselskende Smaafolk fremkaldte nye
Erobringstog og Tilintetgerelser. I denne Tid
var Profeten J. tilligc Judas store Statsmand.
Han satte alt ind paa at forebygge Assyrernes
Indkaldelse og forudsagde, at Felgen af Akas's
Politik vilde blive, at de giftige aegyptiske > Fluer <

og de stikkende assyriske >Bier< hver fra sin
Kant skulde oversvomme det ulykkcligc Palae-

stina, som den naturlige Kampplads for de to
Stormagter (Kap. 7). Under Kong Hiskya fik

han stor Indflydelse og formaaede at afholde
sine ofte krigslystne Landsmaend fra al Stor-

politik, indtil, efter 705, Oprorsbevaegelseu i For-
asicn blev ham for maegtig; men da saa Re-
sultatet blev, at i 701 (og 683?) alt Haab syntes
ude og Tiiintetgorelsen vis, da hans Landsmaend
var villige til at overgive Hovedstaden til As-
syrerne, var det J., der fik dem til at holde
ud i Tillid til Guds Hjaelp, indtil pludselig ved
en underfuld Katastrofe al Fare var ovre og
Juda reddet for endnu 100 Aar (20; 29—31;
33; 36 f.). Var Juda dengang tilintetgjort, vilde

utvivlsomt Judaeerne ikke have formaaet i

Landflygtighedeu at bevarc sin religiose Tro ;

J. var Redskabet i Guds Haand til at sikrc

den religiose Arv og Folkets frelseshistoriske

Bestemmelse. — Men vtesentlig var J. Profet.

Han anvendte paa Juda og udfoldede videre
Amos's og Hoseas Forkyndelse i Israels Rige

:

al ydre Kultus gavner intet, men kun Lydig-
hed mod Herrens Vih> i et retskaffent Sam-
fundsliv (1, 11 f.; 2, 5f.; 5; 10, If.); Gang paa
Gang har Herren forgaeves tugtet og nu forc-

staar den sidstc uundgaaelige Tllintetgorclscns

Straf (9, 8f.; 10, If.; 5, 24 f.; jvfr. 6, 9f.); Red-
ning er ikke at finde i Traktater og Forbund
med udenlandske Magter (28, 14 f.), men alene

i at sage Herrens Naadc og tro paa ham (7,

4. 9; 30, 15; 14, 27). J.s kloge politiske Raad
var saaledes en ligefrem Konsekvens af hans
religiose Syn, samtidig som de var baarnc af
Seerens intuitive Skuen af Guds Planer. Og
hans politiske Optraeden var kun et Led i den
religiose Kamp, han koempede for at luevde

og reuse den fredrene Tro, der nu — ogsaa
den — stod i Fare for at ligge under for det
ovcrvaeldcnde Indtryk af Vcrdcnsrigets Magt.
Denne Kamp giver hans Forkyndelse duns ssev-

egne Pneg. Israels Gud staar for ham fremfor
ait som Vcrdenshcrskeren, der hasvder sin

Majestst, sin egen ^Ere (2, llf. ; 5, 15f.). f

Samtidens store historiskc Katastrofer ser hau
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Herrens Styrelser (Naturens Skabelsc og Op-
holdelse ligger derimod fjernere for hans Tanke).

Gad bruger selve Verdenshterene som Red-
skaber til Straf ; men naar Verdensmagten ind-

bitder sig at veere mere end Redskab, tflintet-

ger han den (10, 5f.). J.s Yndlingsbetegnelse

for Gud er den >Hellige«, Israels >Hellige<,
i Betydningen: den guddommelige, den maje-
sttetiske og vieldige, ophojede. Saaledes er han
i sig selv, og alt, som sker i Verden, vidner
om den Guddoms->Herlighed«, hvori hans Maje-
stset ytrer sig (6, 3). Guds Forherligelse er
Maalct for alt, som sker; Synden er Kraenkelse

af hans Majestset, og dens Kulmination er Hov-
mod, egenraadig Selvtillid og Oprer mod ham
(2, 6; 3, 8f., 16f.; 22, 8f.; 30, If.). Blodig
haaner J. Billeddyrkelsen og al Slags Overtro
som Taabelighed ; Billederne er Afgnder (egentlig

Wntetheder< 10, 11; 19, If.; jvfr. 1, 29 f.).
—

Det var Mangel paa Tillid til Gud, J. bebrejdede
Akas i 734(7, 13 f.). Just idet Troskravct blev

fastholdt af J. under Samtidens vanskclige po-
litiske Forhold, blev det tydeligere end nogen
Sinde tidligere, hvad det vil sige at >bie paa
Herren, som skjuler sit Ansigt for Jakobs Hus,
og haabe paa ham< (8, 17; jvfr. 7, 9; 30, 15).

Og selv til Tider, da han ikkc fandt 0re hos
de styrende, fastholdt J. Forkyndelsen om, at

en from Rest skulde blive bevaret gennem alle

Trangsler (se Navnet Senear Jaschub 7, 3;
Immanuel 7, 14; jvfr. 10, 21 f.). Og efter sit

politiske Nederlag i 734 ofrede J. sig, som det
synes, i Akas's senere Tid for den Gerning i

det stille at >besegle Aabenbaringen hos sine

Disciple< (8, 16 f.), altsaa forberede denne >Rest<,

idet han samlede om sig og opdrog en liden

Kreds af fromme, der kunde bestaa, naar Gud
tilintetgjorde alle Synderne, og blive Spiren til

et nyt og bedre Folk. Hiskijas og Josijas dybt
indgribende Reformarbejde tor vaere et Vidnes-
byrd om, hvilken Indflydelse denne Discipel-

kreds fik. For den synes det lille Skrift 6, 1

— 9, 6 [7] oprindelig skrevet. Dette Fremtidshaab
knyttede sig for J. nser til de bestaaende For-
hold og Institutioner: han forudsatte altid —
og saerlig i det kritiske Ojeblik 701 —, at Is-

raels Hellige for sin egen JErts Skyld vilde

bevare sin Bolig paa Zion for Fjendevold (8,

18; 10, 12, 28f.; 14, 24f.; 28f.; 18; 29, If.;

30, 27 f.; 31, 4f.; 37, 22f.; 33f.); og han for-

udsatte vistnok altid, at det rensede Gudsrige
skulde regeres af den gamle Kongestammc. Just
under Kampen mod Kong Akas's vantro, svage,

uvise og odelieggcnde Politik opruller han (mere
konkret end nogen anden Profet) et straalende

Modbillede af den fuldkomne Gudsrigets Konge,
i hvem Gud skal have Velbehag (9, 1—7; 11
1—9). Forjaettelserne trseder forevrigt tilbage

i J.s Forkyndelse. Thi Folket ejede mere end
nok af religias-chauvinistiske Storhedsdromme;
bvad Profeten maatte ltegge Vregt paa, var ikke
at opflamme Folkets Fremtidshaab, men tvert-

imod at forudsige det bestaaende, syndige Sam-
funds Odelaeggelse og forkynde, at for saa vidt

der bagved den tunge Lutringsproces fore-

stod en Genoprettelse, var denne forst og frem-
xnest af ssedelig og religies Art. Alligevel blev
disse hans Forjaettclser — knyttede som de
var til de konkrete Forhold — ikke alene til

Gavn, men ogsaa misbrugte til Udvortesgarelse

af Folkets Tro og Haab. Underfuldt stadfasstede i

701 (og 683?), var de i ferste Ojeblik en nmaadelig
Styrkelse af Religionens Magt, den Kilde, hvor-
fra Hiskijas store reformatoriske Arbejde (2

Kong. 18, 4) maa have faaet sin Kraft; men
den medferte tillige i det felgende Shegtled en
sorgelig Reaktion som Folge af de skunede
Storhedsdromme (se Art. Manasse). For alle

senere Tider var de dengang opfyldte Forjsettelser

et Vidnesbyrd om, at Jerusalem var Herrens
udvalgte, hellige Bolig; de bidrog ganske vssent-
lig til at gore den store Maengde uimodtagelig
for Jeremjas Bodspnediken om Jerusalems 0de-
lxggelse (se Art. Jeremja S. 604); efter Odelseg-

gelsen derimod bidrog de til for de adspredte at

gore Jerusalem til et synligt Haabets og Troens
Stettepunkt, et samlende Centrum, der ganske
vsesentlig styrkede og opretholdt Jodernes Tro.
— Jesaja-Bogen er ikke et enkelt sammen-
hrengende Skrift, men en Samling — eller

rettere : en Raekke i sarame Bog forenede Sam-
linger — af Profetier. Af jesajanske Profetler

Andes der 2 Samlinger: Kap. 1—12, fortrinsvis

Profetier fra Akas's Tid, og Kap. 28—33 fra

Tiden henimod den store Redning; i Samlingen
Kap. 13—23, vnesentlig Taler mod fremmede
Folkeslag, er de fleste Profetier jesajanske (14,

24f.;28f.; 16, 13f.; 17, If.; 17,12—18,7; 19;

20; 22, If.; 15 f. og mulig endnu flere); Kap.
36—39 indeholder bistoriske Beretninger om
J.s profetiske Virksomhed. Kap. 24—27 og 34 f.

ersammenhsngeude eskatologiske Profetskrifter

fra meget senere Tider, der synes tilfajede

anhteugsraocssig til disse Samlinger. Kap. 40 f.

kan ifolge sin Plads efter det bistoriske An-
hang Kap. 36—39 naturligst opfattes som Pro-
fetier, der ikke tilherer J. Indholdet viser,

at de er indtramgende Taler til de landflygtige

henimod Slutningen af Eksilet (og efter Hjem-
komsten), talte ud fra et detaljeret Kendskab til

hin Tids Forhold, medens der mangier ethvert

Spor til nogen tidligere Affattelsestid, enhver Bro,

der kunde knytte disseTaler til J.-Tiden, saaledes

at denne kunde forstaa dem; ja et Sted lmgger

endog Profetien selv Vaegt paa, at den ikke

har vaeret forkyndt far just i det Ojeblik, Frelsen

fra Babel stod for Daren (48, 6—8). Og disse

Profetier, som ganske vist viser et aandeligt

Slsgtskab med J., er dog samtidig vaesentlig

forskelligc fra de jesajanske, ikke alene i Tanke-
indhold, men tillige overmaade tydelig i sin

Stil (se nedenfor, jvfr. Buhl, Jesaja, S. 530 f).

Den for Tiden almindclige Opfatning, hvorefter

ogsaa Profetier som 2, 2—4 ; 6, 12 f. ; 9, 2—7

;

11, 1—9 etc., Sterstedelcn af Samlingen 29—
33 (undtagen kortere Brudstykker i Kap. 28 f.

;

30, 1—17; 31, 1—5 etc.) samt Stykkerne i Kap.
13—23 paa faa Undtagelser user ikke er jesa-

janske (jvfr. Marti, Das Buch Jesaja) er der-

imod ikke tilstrekkelig begrundet. — Skent
en vauentlig Del af J.s Profetier muligvis ikke

er nedtegnede af ham selv, faar vi dog et stsrkt

Indtryk af hans kongelige Personlighed og over-

legnc Taler- og Digterbegavelse. Storslagen Kraft

og livfulde, roalendc Billedcr i et formfuldendt,

kortfattet, velklingende Udtryksstet gar hans
Taler i sstetlsk Henseende til det ypperste,

G. T. indeholder.

Jcs. 40 f. indeholder lafterigc Trosteord til

de mistrestige Jeder i Landflygtigheden. Israels
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Genopi'ettelse forjaettes som user forestaaende

;

i brede Traek og glodende Farver maler Pro-
feten Hjemkomstens Herlighed og formaner i

gribende, hjertevarme Ord til at fatte Mod og
tro paa Herren. Fremstillingen bar et stserkt
lyrisk Praeg, og mangen Gang bryder Profeten
ud i helt lyriske Lovprisninger. Hans Navn
er gaaet tabt (ban betegnes derfor ofte som
Deuterojesaja). Men hans store Gerning i

Frelsens Historic og hans af Tro, Haab og Kaer-
lighed glodende Personlighed staar levende for
os gennem hans Skrift. Hans Forkyndelse
liavde saa stor Indflydelse, at, idet Kyros gav
Joderne Tilladelse til at vende hjem, rimeligvis
just bevaeget ved disse Profetier, benyttede en
stor Skare Tilladelsen til at flytte tilbage til

det edelagte Faedrenes Land. Kap. 40—55 synes
at vaere et afrundet Skrift, der fremfor alt

soger at overtyde de modlose og tvivlende om,
at den kommende Redning er sikker, trods alle

de Hindringer, som kan sj'nes at staa i Vejen,
og de mange Gaader, som rejser sig for Tanken,
ikke mindst derved, at det er en hedensk Konge,
Kyros, som skal vaere Guds udvalgte Redskab
til at genoprette Gudsriget. Herren magter at
opfylde sine Lofter; og det er ham, som har
opvakt Kyros og vil bruge just denne til at
skaffe Frelse for Israel, ja for hele Verden

:

>skynder eder da med Jubelraab bort fra Kal-
daeernes Land* (Kap. 40—48). De folgende Kap.
skildrer saa Israels og Zions Genoprettelse og
fremtidige Herlighed og opfordrer til at blive
moralsk beredte til at faa Del i denne Lykke.
Det hele ender i en Indbydelse til at gribe
Frelsen, som nu er saa na?r. — Saerlig betyd-
ningsfulde er de Stykker, som er blcvet kaldte
>Sangene om Herrens Tjenen (42, 1—4; 49,
1—6; 50, 4—9: 52, 13—53, 12), idet de skildrer
jHerrens Tjener«s hoje Raid, at vare en af
Gild selv undervist, gudbeaandet Lserer, bestemt
til — sagtmodig og lidende, ja mistrostig og
dog trofast — at bringe Sandheden og Frelsen
til alle Folk; de skildrer hans Martyrlidelse,
som bringer Folkeslagene til at mene, at han
cr under Guds Dom, og som dog i Virkelig-
hcden er stedfortraedende og frelsende Lidelse,
saaledes som det viser sig, idet Herren herlig
ophojer ham, og Folkene erkender Guds under-
fulde Plan. Klarere end nogen anden i G. T.
giver disse Stykker os et Billede af Jesu Frelser-
skikkelse just i dens vigtigste Track ; de hjalp,
fremfor noget andet gltestl. Ord, Jesu Disciple
til at forstaa hans Lidelse. Profeten selv har
ment dem som et Billede af G. T.s Gudsfolk,
hvilket han skuede som bestemt til just gennem
Landllygtighedens Lidelser at blive Redskabet
til at fore alle Folk til Troen — for Samtiden
en Tanke, rig paa Opmuntring og Formaning;
men bvad som dengang skete i svag Tilnaerm-
else, om end i dybere Mening, end Profeten
selv forstod, det fuldbyrdede sig i fuldeste Ud-
strsekning i Kristus. — Kap. 56—66 er at regne
for senere Tilfojelser til denne Trostebog. Or-
dene synes talte til saadanne, som allerede er
vendte bjem til Palaestina, idet de truer Folkets
pligtforglemmende Ledere, revser social Uret
og Afguderi, men skildrer tillige i lyse Farver
den tilkommende Herlighed. Det er yderst
vanskeligt at bestemme Tiden (eller Tiderne)
for disse Profetiers Affattelse (Buhl, Messianske

Forjiettelser §§ 32—38, 40, 53—57 ; jvfr. Budde.
Die sogenannten Ebed-Jahve-Lieder, Giessen
1900). s M
Foruden Profeten naevnes nogle andre J.er —

1. En Sonneson af Serubabel (1 Kroa. 3, 21).— 2. En af Jedutuns Sonncr (1 Kron. 25, 3.
15). — 3. En Levit (1 Kran. 26, 25), i 1 Kron.
24, 21 kaldet Jissija. — 4. En af dem, der
vendte tilbage med Esra ; han var Overste for
bne Elam (Esra 8, 7). — 5. En skriftklog
Levit af Merari .Et (Esra 8, 19). — 6. En Ben-
jaminit (Neh. 11, 7). t. G.

Jesajas Martyrium kaldes en aethiopisk Apo-
kryf, der vaesentlig bestaar af 2 Dele: 1) Pro-
feten J.s Martyrium, en jodisk Fortaelling (overs.
paa Tysk i E. Kautzsch, Die Apokryphen und
Pseudepigraphen des alt. Test.s, Tub. 1900, II,

124 f.) og 2) J.s Syn, en Profeti om Messias's
Liv og hans K., der skyldcs en Kr. rimeligvis
i 2. Aarh. Den forste Del er sikkert reldre.
Legenden om J.s Dod for Saven (Hebr. 11, 37)
var kendt baade af Justin, Tertullian og Talmud.
Den gr. K. fejrede Profetens Martyrdod 9. Maj,
den lat. 6. Juli.

Jesana, en By i det sydl. af Israels Rige;
erobredes af Judas Konge Abia fra Jeroboam I

(2 Kron. 13, 19). I 1 Sam. 7, 12 la:se de fleste

nyere J. i Stedet for >Sen«. J. er genfundet i

den nuvserende Landsby Ain Stnja -U Mil N.
for Beittn (Betel). L. G.

Jesanja, en af de judiciske Kommandanter,
der stottede Gedalja (Jer. 40, 8. 42, 1). I 2
Kong. 25, 23 kaldes ban Ja'asanja. Synes at
vaere identisk med Asarja i Jer. 43, 2 (J. =
Herren horer; Asarja = Herren hjaelper).

Jesarela, en levitisk Sanger (1 Kron. 25, 14;
i V. 2 kaldes han Asarela).

Jesebab, 0verste for et af Prastcskifterne
(1 Kron. 24, 13).

Jeser. 1. Judaeisk 0verste af Kalebiterne
(1 Kron. 2, 18). — 2 (med en anden iSclyd).
Overste for Jesriternes Slaegt i Naftali Stamme
(1 Mos. 46, 24; 4 Mos. 26, 49; 1 Kron. 7, 13).

Jesiel. En Benjaminit blandt Davids forste
Tilhaengere (1 Kron. 12, 3).

Jesija, se Jissija.

Jesimiel, simeonitisk Overste (1 Kron. 4, 36).

Jesimon, som betyder >odeLand«, »0rken<:
(f. E. 5 Mos. 32, 10; Ps. 68. 8), forekommer
nogle Gange med den besteinte Artikel (ha):

1) om Jordandalen N. 0. for det dode Hav,
en kun paa enkelte Steder beboelig Straekning
(Byen Bet-ha-jesimot), 4 Mos. 21, 20. 23, 28;

2) om den ostlige, ode Del af Judaeas Bjergland,
af hvilken i 1 Sam. 23, 19. 24. 26, 1. 3 mevnes
Straekningen nordlig for Sif og Maon. L. G.

Jesisai, gaditisk 0verste (1 Kron. 5, 14).

Jesmaja, se Jismaja.

Jesohaja, simeonitisk 0verste (1 Kron. 4, 36).

Jespersen. 1) Niels J., dsk Biskop, blevfodt
1518 i Viborg, bvor Faderen var Borgmester.
Han var forst (1544)Praest i Aalborg ved Frue
Kirke, derefter (1555) res. Kap. ved St. Peders
K. i Malmo og naevnes nu som Magister. 1558
blev han Sognepraest ved Frue Kirke i Kbhvn,
men kort Tid efter (1560) Biskop i Odense,
hvor han dode 22. Nov. 1587. Som Biskop
varetog han sin Gerning med stor Myndighed
og ivrede mod alle Levninger af Kirkeskikke
fra den katolske Tid, ikke mindst mod >den
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algndiske Tilbedelse<, som ydcdes malede og
udskaarne Billeder, hvilke han derfor truede
med Odeheggelse. Tidens mangeartede ssedelige

Brest saavel blandt Pnester som hos Ltegfolkct

havde i ham en skarp Forfelger; saerlig be-

kendt er hans Heftighed mod Klostcrjomfruernc
i Maribo. Litenert er hans Navn knyttet til

Udgivelsen af en »Gradual eller aim. Sangbog
paa Latin og Dansk for Kirkemes Brug< ; den
ndkom 1573 efter at vtere gennemgaaet af Uni-
versitetets Professorer. Det var en Anvisning
for Degnene, hvorefter Kirkesangen fik lov-

bnnden Form for hele Landet, for at der saa-

ledes kunde saettes Stopper for >den forfsenge-

Iige Skraal og Mundklammer i Kirken<. Den
sknlde anskaffes til hver Kirke i Landet og
larikes til Degnestolen. A. J. — 2) Peder ).,

norsk Praest, fodt paa Helgeland, hvorfra han
12 Aar gl. kom i Trondhjem Skole, deponerede
1665 og fik Attestats 1668, drag 1669 nden-
lands, opholdt sig meat i Leiden og studerede
bl. a. Medicin med en Stilling som Landspraest
for 0je, kom hjem til Kbhvn 1672, prtedikede
for Kongeu og Griffenfeld, ved hvis Indflydelse

han 1675 fik Stenstrup og Lunde Sognekald
paa Fyn. Her var han Provst over Sunds
Herred i 9 Aar. 1688 blev han Konfessionarius
og Hofprsedikant, 1689 Dr. theol. Da Torden-
skjold som bortremt Gut stod bjaelpeles 1 Kbhvn,
tog J. ham i sit Hns som Opvarter og fik ham
siden anbragt som Laerling paa Holmen. Der
maa, efter hvad Traditionen beretter, have vaeret

noget af Tordenskjolds Raskhed og Djaervbed
hos denne Hofprsst, der ikke var bange for

at tale den usminkede Saodhed til sine konge-
lige Skrifteborn. Baade for sin Karakter og
sin Veltalenhed og Laerddom havde han stort

Ry i Samtidcn. Blandt hans faa udgivne Skrifter

maa Ligpraedikenen over Niels Juel bemaerkes.
Han dede 3. Nov. 1714. D. T.

Jesse, se Isaj (S. 552).

Jesn Hjerte, se S. 438.

Jesua, en senere Form af Jehosna (Josva),

sammentrnkket af dette for at undgaa Lydfelgen
o—u (maaske paa samme Maade Navnet Jehu
af Jebohu), i gr. Overs. Jesus (7goo»$). Betyd-
ningen er sandsynligvis: Jahve er Hjaelp, er
Befrielse (smlgn Navne som Elisua og Abisua).

1. Iaraeliternes Forer ved Kana'ans Erobring,

se Josva; J. kun Neh. 8, 17. — 2. Ypperste-
praesten Josva (se d. Art.) paa Hjemkomstens Tid
(Esra 2, 2 og ofte i Esra og Neh.; i Hagg. og
Sak. skrives det derimod Josva (Jehosua). —
3. 0verste for en Grcn af Slaegten Pahat-moab,
blandt de hjemvendte paa Serubabels Tid (Esra

2, 6; jvfr. Neh. 7, 11). — 4. Et Praesteskifte

blandt de hjemvendte (Esra 2, 36; 1 Kron. 24,

11). — 5. En levitisk Slaegt blandt de hjem-
vendte (Esra 2, 40. 3, 9. 8, 33; Neh. 8, 7. 9, 4f.

10, 10 [9]. 12, 8. 24. — Maaske ogsaa 6., Leviten

J. paa Kong Hiskijas Tid (2 Kron. 31, 15), er

at forstaa om denne Sltegt. — 7. Fader til

Mispas Overste, Eser, som deltog i Murenes
Opbygning (Neh. 3, 19). Se videre under Art.

Jesus. — Ogsaa en By i det sydligste Juda hed
J. (Neh. 11, 26). L. G.

Jesnater eller >den hi. Hieronymus's apo-
stolske Klerikere< kaldes en Slags barmhjertige

Brodre, der samledes 1360 af Giovanni Co-
lombini, en Kebmand i Siena. Efter at have

oplevet en religies Vaekkelse sergede G. C. for,

at hans Hustru og Detre ikke vilde komme
til at mangle noget, og derpaa trak han sig
tilbage fra Verden for, i Forening med sin
Ven, Francesco Mini, at leve i apostolsk Fattig-

dom, pnedike paa Torvene og gore Kserligheds-
gerninger i Hospitalerne. Mange hejbaarne
Sienesere, bl. a. 3 Medlemmer af Familien Pic-
colomini, sluttade sig til G. C. ; det vakte For-
bitrelse, og han blev vist ud af Byen med sine
Venner. Siden tog han en asdel Haevn ved
at pleje pestsyge Sienesere, da Pesten kom til

Siena. Da Urban V 1367 kom tilbage fra Avignon
til Rom, bad G. C. om Stadfasstelse paa de
Regler, han havde udkastet for sit Samfund,
og den fik han, efter at Paven havde forvisset sig

om, at han ikke stod i Forbindelse med Frati-

cellerne (S. 104). Betingelsen var dog, at G. C.

og hans Venner skulde tage bestemte Ophold-
steder. Ordensdragten skulde vsere et hvidt
Talar med en firkantet hvid Kabnds, der haenger
i Folder over Hovedet ned paa Skuldrene,
og en graabrun Kappe. G. C. dode 31. Juli

1367 ; efter ham blev Mini Leder af J.ne. Disse
kom til flere italienske Byer, og 1425 slog de
sig ogsaa ned i Toulouse. I Begyndelsen vare de
Lsegbrodre; 1606 gav Pave Paul V Tilladelse til,

at der 1 hvert Kloster maatte viere 1 eller 2
Pnester. Navnet >J.< fik de deraf, at G. C. og
hans Ledsagere begyndte og endte deres Prre-

dikener med Ordene: >Jesus leve! lovet vsere

Jesus U. Oprindelig fulgte de Benedict fra Nur-
sias Regel, senere Augustiner-Regelen. 1668 op-
haevede Clemens IX J.ne, »fordl de havde
mistet den oprindelige Aand og Iver og kun
gjorde K.n liden eller ingen Gavn< (Joh. Jar-
gensen, Den hellige Ud, Kbhvn 1902). — 1367
samlede G. C.s Sltegtning, Caterina Colom-
bini, kvindelige J., der holdt sig 1 Italien ind-

til 1872.

Jesniterne. Jesuiter-Ordenens Stifter, Inigo
(Ignacio) Lopez de Recalde, Sen af en baskisk
Adelsmand, blev fodt 1491 — Fedselsdagen er
ukendt — paa sin Sltegts Stamslot, Loyola,
i Nterh. af den lille By Azpeytia 1 Provinsen
Gulpuzcoa. Familien Loyola var en af Spa-
niens fornemste Adelsslaegter, saa fornem, at

der ved Kongekroninger blev sendt et soerligt

Bud med Indbydelse til den. I. kom tidlig

som Page til Ferdinand den kat.s Hof, paa en
Tid, da man mcerkedc Denningerne af de sidste

Maurer-Kampe og dremte stolte Dremme om
et Verdensherredomme, som de store Opdagel-
ser havde aabnet Udsigt til. Han teste Ridder-
kreniker og provede sig som Digter, forst med
en Sang til St. Peter. Hans umrettelige ^Erger-

righed og hans Lyst til Eventyr bragte ham
til at melde sig til Krigstjeneste saa tidlig

som muligt. 1521, under Pamplonas Belejring,

blev han saaret i Foden, og skent han med
megen SjKlsstyrke underkastede sig en smerte-
raid Operation, blev han halt. Dermed vare
de stolte Dremme om Krigeraere bortvejrede,

og hans Tanker fik en anden Retnlng. Medens
han laa paa Sygelejet, havde han lrest Helgen-
Iegender, og de havde givet ham Lyst til at

efterligne Frans og Domingo og til at vaelge

Madonna til sit Hjertes Dame. Efter sin Hel-

bredelse gik han til Montserrat, Spaniens hel-

lige Bjerg, og d£r indviede han sig selv til at
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vaere Madonnas Ridder. Derefter trak han sig

tilbage til Dominikanerklostret i Manresa, og
de indre Oplevelser, han der havde, flk den
sterste Bctydning for den Orden, han senere

stiftede. Ferst var han plaget af Tvivl og Uro
og ttenkte paa Selvmord, men ved en kraftig

Viljesbeslutning afviste han pludselig de fri-

stende Tanker; derpaa faldt han hen i en Hen-
rykkelse og mente at se Treenigheden, Gud-
mennesket og det guddommelige Lys. Fra
Manresa gik han til Barcelona og derfra (1523)

til Palsestina, hvor han fik Landskabs-Baggrun-
den for sine Syner. Da han kom hjem fra

det hi. Land, satte han sig i Barcelona blandt
smaa Born for at lrere Begyndelsesgrundenc

af den menneskelige Viden, og senere gik han
til Alcala og Salamanca for at studere. Der
traf han nogle af de saakaldte Alumbrados,
(I, 65), en Slags mystiske Svsermere, der mente
at here Guds Rest i deres Indre og at vcre i

Besiddelse af umiddelbar guddommelig Oplys-

ning. I.s Korbindelse mcd disse Svsermere
bragte ham mange Vanskeligheder, og han var

flere Gange i Inkvisitionens Fieugsler. 1528
tog han til Paris, og der fortsatte han Studieme
i Montagu-Kollegiet (I, 449 b). Til Paris med-
bragte han Manuskriptet til de >aandelige 0vel-

ser< (exercitia spiritualia, se I, 835), der vare
udarbejdede paa Grundlag af hans egne Op-
levelser i Manresa, med smaa Laan fra Bene-
dictineren Garcia Cisneros's exercitatorium og
med storre fra Thomas fra Kempen, Gerhard
fra Zutfen og Mauburnus (J. Diertins, HIstoria

exercit. spirit. S. P. I. de L., Paris 1887; H.
Watrigant, La Genese des Exercises de St. 1. L.,

Amiens 1897), med den ejendommelige Forskel,

at der her er gaaet Militarisme i den klosterlige

Mystik. 1. var jo Kriger, for han blev Mysti-

ker, og som Svjermer er han kold ; det er den
stserke Vilje og den klare Tanke, ikke den
varme Folelse, der pneger hans Svsermeri.

Sjselen skal under en Exercitiemesters Ledelse
indexerceres i visse Tanker og Stemninger,

der felge i en bestemt, forud planlagt Ksekke.

Maalet for 0velserne er: med stadigt Henblik
til den enkeltes Ejendommelighed at uddannc
alle Sjselens Kriefter, raade Bod paa alle Svag-

heder og dsmpe alle Lidenskaber. Der skal

tages Hensyn til Statsmandens, Forretnings-

mandens, Pnestens og Jetuitens Tarv, og der
er 0velser, som kunne udfores i faa stille Ti-

mer ved Siden af det daglige Arbejde, andre,

som krseve fuldkommen Tilbagetrukkethed fra

Verden i flere Uger. Hukommelsen, Fanta-

sien og Sanserne, baade Herelsen, Lugten,
Smagen og Felelsen skulle scenes i Bevsgelse.

De fuldsUendige 0velser tage 4 Uger (Udg. paa
Latin, Regensb. 1855; jvfr. >Les exercices spirit

de St. I., disposes pour une retraite de 8

jours, avec la retraite de 3 jours, par Berthonf

,

Paris 1897). Den ferste skal tilbringes med
Betragtningen af Synden; Englenes Fald og
Syndefaldet skal gennemleves, indtil vedk. kom-
mer i Ekstase, saa at han kan tale med den
korsfsestede Kristus som Ven med Ven eller

som Tjeneren med sin Herre. I Felelsen af

at vsere traadt frem for det evige og guddomme-
lige begynder Selvanklagen, og uden Lidenskab
nsevnes de enkelte Synder med alle Biomsben-
dighcder, og Maalet er, at vedk. til sidst kom-

mer til at bctragte sig selv som en Byld paa
Menneskehedens Lcgeme. Men denne Selvfor-

nedrelse afloses af en Betragtning af Guds
Magt, Visdom, Godhed og Retfterdighcd, og
derpaa felger en Ekstase, der slutter med en
Tak til Gud for hans uendeligc Godhed og et

Forsset om at sige sig los fra Synden. Derefter
indtrseder der en Pavse, og de naeste to 0vel-
ser ligne de foregaaendc, kun med den For-
skel, at der nu vises hen til Marias Forbens
Kraft. Den 1. Uge slutter med en Anskuelig-
gorelse af Helvede og alle dens FUedsIer; men
under alt dette er Kristus Sjtelens Vejleder.

Den 2. Uge flytter vedk. ind i oprivende Sce-
ner, der here denne Verden til: Tanken skal

gaa til en jordisk Kejser, der fordrer Troskab
og ubetinget Lydighed: hvor meget mere da
den himmelske Konge, der vil erobre Verden,
og som lover evig iEre? Som Modstykke her-
til tjener en Fordybelse i Satans Lejr paa
Babylons Marker. Dermest betragtes Kristi Liv
fra Bebudelsen til Himmelfarten, navnlig Lid-
elsen, og alt gores saa anskueligt, at der ind-
trseder Halluciuationer. Den 3. Uge er ude-
lukkende helliget Betragtningen af Kristi Lldelse,

og under denne Betragtning skulle alle Liden-
skaber udbnendes, og alle Dyder indoves. Alt
gaar efter et forud lagt Skema alle 4 Uger igen-

nem, og vedk. holder fra ferst til sidst Regn-
skab med sig selv.

I Paris gjordc I. grundige Studler, men der
var han ogsaa for mange en mistenkelig Per-
son, og han blev idemt Pryglestraf som Ung-
dommens Forferer. Han fik imidlertid JEres-
oprejsning og samlcde med stor Menneskekund-
skab en lille Discipelskare om sig. Den be-
sted ferst og freramest af Pierre Favrc
(S. 26), en savoyardisk Hyrdedreng, der kun
havde ringe aandellge Gaver, men var >lydig

som en Hund<. Naar han rejste, havde han
en Liste over de forskcllige Steders Helgener
for at komme i Forhold til dem forst. Han
virkede navnlig for Jesuitismen i Tyskland.
Dernsest var der Francisco Xavier,. der til-

horte en af Navarras stoltcste Shegter. Han blev
Jesuitismens Missionser. Fr. X. vilde oprinde-
lig vare Videnskabsmand og studerede i Paris,

og 1. segte ferst at tilfredsstille hans Forfaenge-

lighed ved at skaffe mange Tilherere; derpaa
aabnede han ham Udsigt til en mere storstilet

Tilfredsstillelse af ^Ergcrrigheden, og Fr. X.
opgav da Tanken om en Bispestol for at blive

Missionser. Jacobo Lainez var en herd Ca-
stilianer, en Yngling med en Oldings Hoved,
tidlig bekendt for sin klare Tanke. Han kom
til at spille en stor Rolle'i Trient. En anden
Castilianer var Sal me r on; hans Styrke var
ikke Logiken, men Retoriken. Han aabnede
Debatterne, medens Lainez sluttede dem; han
rykkede frem, hvor der skulde tendes lid eller

bruges List. Endelig var der en fjcrde Spa-
nier, Nicolas Bobadilla (I, 342), en uro-
lig og intrigant Aand, der voldte I. mange
iEngstelser, og Portugiseren Simon Rodri-
guez, som ogsaa havde Lyst til at gaa sine

egne Veje.

Med de her nsevnte og nogle flere gik I.

Marias Himmelfartsdag 1534 til Montmartre.
og hele denne Studenterkreds lovede da at

virke for deres Medmenneskers Vel i Pahe-
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stina eller, hvis det var umuligt, at underkaste
sig Paven. Efler at Favre havde holdt Messe.
indtog de et failles Maaltid i St. Denis. I den
felgende Tid fortsattc de deres Studier, men
1535 maatte I. af Sundhedshensyn vende til-

bage til Spanien. Forinden aftalte Vennerne
dog et Mode naeste Aar i Venezia, og der traf
de Contarlni (I, 552), som hjalp dem til rette,

saa at den mest evangeliske Katolik kom til

at staa Fadder til Jesultismen. Der traf I.

ogsaa Caraffa (se Paul IV), som forgteves segte
at vinde dem for Teatinerne. I. havde sit eget
Maal og lod sig ikke rokke; Caraffa gik da sin
Vej til Tiaraen, I. sin til »det sorte Pave-
domme<. Forclebig sendte han nogle af sine
Venncr til Rom, og Panl III velsigncde deres
Forehavende, men Rejsen til Palestine var
vanskelig paa Grand af Krigen mellem Venezia
og Tyrkerne. Italien blev da forelobig deres
Virkeplads, og I. udsendte i et Aar sine Disciple
2 og 2, for at de paa Gaden skulde bringe
Gnds Ord til dem, som sjslden gik i Kirke,
og virke mere >ved Aandens og 0jnenes Glod
end ved affilet Tale og udvalgte Ord<.
Da Aaret var omme, gik I. til Rom. Planen

am Arbejdet i Pahcstina var opgiven, og I.,

Lainez og Favre stillede sig til Pavens Raadlg-
hed. Han og hans Venner tog Navnet Cam-
pania de Jesus for at vsere for Paven paa det
aandelige Omraade, hvad Schweizer-Tropperne
dengang vare paa det politiske. Alle Kamme-
raterne samledes derpaa i Rom, hvor de be-
gyndte at proedike udenfor Advent og Faste.

Dette gav Anledning til nye Angreb; det hed
sig, at 1. var en Kaetter, fordreven fra alle

Universiteter. I. begsrede en Undersogelse, og
efter nogen Vajgring blev denne indrommet ham,
men imedens arbejdede Vennerne ora Dagen og
raadslog om Natten. De gjorde Forslag til en
ny Munkeorden; men det var vanskeligt at

faa Tilladelse til at oprctte en saadan. I. lovede
imidlertid den himmelske Majestst 3000 Messer
for at opnaa Tilladelsen. Fra Portugal kom der
paa den Tid Begering om 6 eller 8 Mlssionsrer,
og I. sendte da Xavier og Rodriguez. Og 1540
kom endelig Stadfsestelscsbullen af >Jesu Sel-

skabc Denne Rulle er siden bleven fulgt af
flere andre, der ophtevede visse Indsknenk-
ninger, efterhaanden som Ordenen udviklede
sig under Livets Krav. I. blev General for

Ordenen. I Begyndelsen vilde han have haft
Kvinder med, siden opgav han dette, og hans
Orden blev endog fritagen for at virke blandt
Kvinder. Som Spanier yndede I. Inkvisitionen
og raadede til at ordne den (se S. 539). Han
anbefalede Prsediken, hyppig Nadvernydelse og
Skriftemaal. Paavirkning af Viljen, ikke af
Tanken, skulde vsre det afgorende; thi ellers

fik man ingen Helgener. I. tog Del i Undervis-
ning og i Politiken, det sidste navnlig efter at

Hertugen af Gandia, Francisco de Bor.ja (I,

365), var bleven optagen. 1551 grundedes Colle-

gium Romanum (1, 534), og derfra fortes en Kamp
om Skolen. Til Tjeneste i Skolerne fik Ordenen
en egen Klasse Arbejdere: Koadjutorer. Kun
med Gcneralens sxrlige Tilladelse er det en
Jesuit tilladt at ovcrtagc et kirkeligt Embede,
og ofte har Paven maattet tvinge til en saadan
Overtagelse (I, 253 b, for Bellarminos Vedkora-
mende). I. gjorde sig Umag for at vinde for-

nemme og lerde Folk, men alle skulde beje
sig i Lydighed, i en milkier Lydighed som den,
Karl V havde tiltvunget sig af de sp. Grander
og Kommuner. Selv lntelligensen skal under-
kastes (tacrifizio dell' intelletto), og et af Midlerne
til at fremkalde dette Offer er hyppig Flytning.

»Forn«cgtelsen af Egenvilje«, siger I., >er mere
vrerd end dedes Opvxkkelse<. Hans ejendom-
melige Genius lxrer man at kende af et Ord
som dette: >Megen Klogskab med ringe Hellig-

hed er bedre end ringe Klogskab med megen
Hellighed<. Og han havde erfaret, at man ikke
vandt noget ved straks at tale om aandelige
Ting med Folk, der ere helt bundne af det
jordiske; >det vilde vare at flske uden Mad-
ding*.

I. styrede sin Orden ved Breve (Cartas de
S. I. de L. I—VI, Madrid 1874—89), og disse

bleve i Tidens Lob mere og mere formelle
Forretningsbreve. Han var en Modstandcr af
Synoder og Komiteer; en Vilje skulde gore sig

gttldende alle Vegne. For de enkelte Lande blev
der udvalgt Provinsialer, som skulde indberette
alt; Denunciation og Spioneri have spillet en
ikke ringe Rolle i Ordenen. J. skulde vterc et

Selskab af Praester, der maa modtage Ordina-
tion af deu Biskop, Generalen bestemmer. De
gaa paa egen Haand ; de kunne overalt praedike,

here Skriftemaal og forvalte Nadvcr. Pius V
erklaercde Ordenen for at vasre en Tigger-

orden, og derved fik den Del i disses store

Privilegier. Den har bl. a. megen Frihed over
for Biskopperne og staar umiddelbart under
Rom.
Der maatte naturligvis snart foles Trang til

en Forfatning (bedste Udg. af Forfatn. og Or-
deneus Aktstykker udkom Rom 1869 f. i 3 Folio-

bd.), men denne blev oprindelig kun givet i

Grundtraek og font billiget af Rom efter I.s

Dod. J. skal ikke alene tienke paa deres egen
Sja:Is Frelse som mange af de gamle Munke,
men ogsaa paa Nsstens. Marta, ikke Maria,

er Forbilledet. Udtraedelse af Ordenen er ikke
tilladt, men Udstodelse kan finde Sted, dog i

Reglen i en mild Form, for ikke at vaekke

Had. Efter Francisco de Borjas Udsagn holder
den sig frisk ved >af og til at underkaste sig

en Aareladning<

.

Der gaas varligt frem ved Optagelser i den.
Man onsker bos Novitscn Sundhed, Beskeden-
hed, Ro, Energi, Fasthed, hurtig Opfattelse, Be-
gavelse, Vcltalenhed og et anseligt Ydre, men
Kigdom og Adel spiller ingen Rolle. Optag-
elsen sker i Reglen ved det 14. Aar, men den
kan ske for. Novitsiatet varer 2 Aar. Lydighed
og Gljede skal vaekkes under Novitsiatet: en
Jesuit skal i Generalen se Kristus og vasre i sin

overordnedes Haand >som Staven i Oldingens
Haand <. Generalen er en Monark, der for-

tolker Forfatningen og forvalter Formuen. Ved
hans Side staar en Skriftefader, som han ikke
selv har valgt, ofte tillige en Admonitor, der
vogter paa alt, hvad han foretager sig. 4 Assi-

stenter af forskl. Nationer ere hans hemmelige
Raad. Han skal bo i Rom og altid have en
Assistent hos sig. Han skal vsere from og be-

gavct med en skarp Forstand, men Laerddom
cr ikke nodvendig hos ham. Hvis han traenger

til Lterddom, bar Ordenen liertle Folk i Over-
flod. Han vaclges af General-Kongregationeu,
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der dannes af Generalen, eller bans Vikar, Assi-
stenterne, Provinsialerne eller deres Stedfor-
trtcdere, naar de bo langt borte fra Europa,
samt 2 Ombud for bver Provins, valgte af Pro-
vinsial-Kongregationerne(3 : Provinsialerne, Rek-
torerne og de teldre professi i bver Provins).
Ved Generalens Dod trasder General-Kongrega-
tionen sammen, men ellers kun, naar Generalen
eller Assistenterne anske det.

En >Skolastiker< aflsggcr de 3 Munkelefter,
• men kun for Gud, lkke for et Mennesko.
Naar han har taget Eksamen i Filosofi (i en
Alder af 20—25 Aar), bliver han i Reglen
gejstlig Koadjutor ogderved egentligt Med-
lem af Ordenen. En saadan afltegger Leftet i

Generalens eller Superiorens Haand og lover
yderligere at vrere nidkser for Ungdommens
Undervisnlng. I 33 Aars Alderen modtages som
oftest Pnestevielsen. De gejstl. Koadjutorer
blive Rektorer, kirkel. Funktionterer eller Viden-
skabsmiend. Ved Siden af dem er der ogsaa
verdslige Koadjutorer, der ligeledes af-

lsegge Lafter. De virke som Lsgbrodre. Ogsaa
afAlierede (indifferentes, affiliatQ Andes, skent
det ofte er bleven nsgtet. Borja (I, 365) var
affilieret som Vicekonge. Saadanne hemmelige
J. love: Fattigdom i Forh. til deres Stand, Kysk-
hed IndenforiEgteskabet, Lydighed m. H. til For-
holdene. Paa den Maade kunne ogsaa Fyrster
komme med ; Kejserne Ferdinand II og III, Kong
SIgismund III af Polen, Kurfyrst Max af Baiern
skulle have va;ret saadanne >affilicrede<, og
nogle have ment, at ogsaa Ludvig XIV var det.

De affilierede have den Fordcl: at faa Del i

Ordenens Messer.

Kernen er Professi qvatuor ootorum o: de
professi, som, foruden de 3 Munkelefter, i Rom
hejtidcligt have aflagt et 4. Lefte om ubetinget
at lyde Pavens Bud, naar han byder dem at
gaa til troendes eller vantros Lande. For at
komme i denne Grad, som kun lndeslutter for-

holdsvis faa Medlemmer, skal man vsre 45
Aar og udmserke sig ved Dyd, Lserddom og
Frombedsgerninger. Af disse professi af 4 Letter
tages Generalen, Admonitoren, Assistenterne,
Provinsialerne og Forstanderne for Profess-
Husene.
Ordenens Ejendomme deles i: Profess-Huse,

Kollegier, Novitsiater og Missionsstationer. I

Profess-Husene bo professi af 4 Letter og Koad-
jutorer. De leve af Almisser; derimod have
Kollegierne og Novitsiaterne sikrede Indtsgter.
Kollegierne styres af en Rektor, Profess-Husene
af en Superior. Alt meldes til Rom, og Spion-
eriet har indenfor Ordenen naaet et Hejde-
punkt. —
Dogmatiken har hos Jesuiterne haft flere

betydelige Dyrkere. B e 1 1 a rm i n o (I, 253) maa
vel regnes for den storste af dem alle; i det
19. Aarh. ragede isser Perrone (se d. Art.) og
Johann Baptist Franzelin (f. 1816 ved
Bozen, d. i Rom som Kardinal 1886), begge i

sin Tid Professorer ved Collegium Roman urn,

op over de andre. Det Punkt i Dogmatiken,
paa hvilket J. navnlig have haft Betydn., er Be-
grundelsen af den pavelige Absolutisme og Ufejl-

barhed. Allerede Lainez hsvdede i Trient, at

Paven har al Magt i Kirken og lige Magt med
Kristus der; Pallavicini udtalte, at Paven er

K.s Sja»l, og* Bellarmino erklserede, at Paven

er ufejlbar, at hans Magt staar over den verdsL

Magt, og at han kan ophteve Love og kassere

Domme. — Dernawt har jErefrygten for Marin

i J. haft vidt gaaende Apologeter, og Dyrkelsen

af Jesu Hjerte (S. 438) er navnlig bleven fremmet
af dem. — Endelig har Lainez i Trient udtait

Folkesuvenenetetens Princip, og Bellarmino,

Mariana og andre J. gik videre i hans Spor
(jvfr. F. H. Reusch, BeitrSge zur Gesch. des

J.ordens, Munchen 1894, If.).

Jesuitismens teol. Hoveddisciplin er dog
Etiken, og det er den Jesuit. Moral, der bar
vakt den storste Uvilje over for Ordenen (C.

E. Luthardt, Gesch. der christl. Ethlk, Lelpz.

1893, II, 115f.; Th. Ziegler, Gesch. der Ethik,

Strassb. 1892, II, 569 f.). Man bar tillagt dem
Stetningen: >Hensigten helliger MidleU
(jvfr. om denne A. E. Biedermann, Ausgew.
VortrSge und AufsStze, Berlin 1885), men fra

Jesuit. Side er det stadig bleven paastaaet, at

dette er sket med Urette. Hos Busenbaum (I,

422) Andes ganske vist Sartningen: Cum finis

est licitus, etiam media sunt lieita, og en lign-

ende Udtalelse kan man Ande hos Escobar (I.

799); men J. forklare Ordene saaledes, at de
kun skulle sige : »Naar et Maal er tilladt, maa
der ogsaa Andes tilladelige Midler til at naa
dette <. Derved ferer Stetningen over i de to

andre Ejendommeligheder ved den Jesuit. Etik:

Probabilismen (se d. Art. og Liguori; jvfr.

Martensen, Ethik I, 516 f.) og den saakaldte

reseroatio mentalis (se d. Art. og Liguori). Den
Jesuit. Etik er i hojere Grad end den tidligere

rom.-kat. Etik bleven Kasuistik, hvilket var
en naturlig Folgc af, at i den efter-tridentlnske

Tid, som i den eftereksilske Jededoms Dage,

Lovudlsggelse var traadt i Steden for Lov-

givning. Det voldsomste og virksomste Angreb
paa den Jesuit. Etik er udgaaet fra Blaise

Pascal (se d. Art).

Eksegesen kom hos J. ikke til sin Ret ved

Siden af Dogmatiken og Etiken, skent de have
haft Eksegeter af ferste Rang som Maldonat
(se d. Art.), der i Jesuiter-Kollegiet i Paris holdt

ekseget. Foreltesnlnger med saa stor Tilslutning,

at Sorbonnen blev skinsyg.

Paa Historiens Omraade maa man ikke

glemme Bollandisternes (se I, 352 og Art.

Martyr-Akter) Arbejder, og lige til den seneste

Tid er der fra Jesuitismen udgaaet fortrinlige

kritiske (t. E. Ch. de Smedt, Principes de la cri-

tique historique, Lonvain 1883) og dipioma-

tiske Arbejder. I vore Dage er Kampen mod
Ref. i Literaturen for en ikke ringe Del ud-
gaaet fra Loyolas Disciple. Som Filosoffer
have J. genoplivet Skolastiken og givet Stedet

til en Ny-Skolastlk, der navnlig er rettct mod
Kant. Blandtde storste Astronomer i nyeste

Tid maa narvnes Secchi, under Pius IX Di-

rekter for det pavelige Observatorium i Rom.
Ogsaa Digtere har Ordenen haft, som Fr.

Spee (se d. Art.) og Jakob Balde (I, 204),

og selv paa Kirkepsalmens Omraade have J.

taget Kappestriden op med Protestanterne (Jo-

hann Scheffler, se Angelus Silesius I, 90).

I Kunstens Historic have J. ogsaa sptllet

en vis Rolle. Den senere Renaissances Stil,

navnlig som den ndartede i Barok-Stllen, var
J.s Stil. Forbilledet for de Jesuit. Kirkebyg
ninger var Uenge Ordenskirken del Gesu
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Rom (1575 f.) med en maegtig Kuppel og edsel

Marmorpragt. Deres betydeligste Bygmester var

Andrea Pozzo (midt i 17. Aarh.). Efterhaanden

blev der nddannet en ejendommelig Facade

for de Jesuit. Klrker, og paa den ser man Or-

<kncns Emblem IHS (»: de 3 ferste Bogstaver

«f det gr. Jesus) i Straalekrans. Det er, hvad

der Ikke er saa underligt, navnlig Slagmaleriet,

der er lykkets bedst for J., men mange frero-

ragende Malere har Ordcnen ikke fostret. De
meat bekendte ere Jacques Courtois fra Franche-

Comt£(d. i Rom 1676), Italienerne Jacopo Cortese

(Borgognone), Ottaviano Dandini, Pietro Latri,

Giuseppe Valerian! og Nederlsenderen Daniel

Zeeghers, en Discipel af Rubens.

Ogsaa i Skolens Historie have J. sat Spor

<K. Kehrbach, Monum. Germanise paedagog. II,

V og IX, Berlin 1887 f.). Egentlig vare de ikke

Venner af Almueundervisningen ; thi jo mindre
oplyst et Folk er, des lettere vil det i Reglen

vaere at herske over det. Forst lagde de der-

fer isaer Vaegt paa at faa den hejcre Undervis-

oing i Hsende for at bringe de ledende i deres

Magt. De have ikke opstillet nogct nyt Princip

og heller ikke paavist nogen bedre Undervis-

ningsmaade, og deres Undervisning lider af

Fonnalisme og Skolastik. Ofte have de ogsaa,

paa en for Karakteren ikke ufarlig Maade, ved

Premier og Eksaminer og andet stnebt at saette

^Ergerrigheden i Bevaegelse. Men den store

Flid, de satte ind paa deres Skolegerning, der jo

-var en Del af deres Lofter, gjorde hurtig deres

Skoler beromte, saa at selv Protestanter segte

til dem. Og den Jesuit. Paedagogik er, som
Ordeuens Forfatning, en med stor Konsekvens
gennemfart Bygning. Men den Jesuit. Skole

har aldrig fornaegtet sit middelalderlige Praeg, og

den har hidtil ikke vist sig i Stand til at lsempe

sig efter nye Tiders Krav. I det 16. Aarh. vare

-de ved Optagelsen af Humaniora i Skolen forud

for deres Tid, og som Laerere i Latin vare de

beromte. Men Formalismen blev tidlig de Jesuit

Skolers Ulykke (B. Duhr, Die Studienordnung

der Gesellschaft Jesu, Freib. 1896; G. Mertz,

Die PSdagogik der J., Heidelb. 1898). M. H.

til Praesternes Uddannelse foretraekke J. 1 Reglen
Praesteseminarier for Universiteter, men baade

i seldre og nyere Tid bar der vaeret fremragende

Jesuit Teologer, Filosoffer, Historikere og Natur-

forskere paa Universiteternes Laerestole. —
J. vare og ere den Dag i Dag den legemlig-

gjorte Kontra-Reformation, og Udryddelsen af

Ref. har til forskellige Tider staaet i Forgrunden
som et af Jesuitismens vigtigste Maal. De be-

ayndte deres Arbejde med en godt Iagt Plan,

og de have forstaaet at rette sig efter de for-

skelligste Forhold. >Hvorledes Begyndelsen end
er«, sagde I., >maa Slutningen altid vaere vor«.

Rom var deres Udgangspunkt, og I. forstod

med megen Klagt at saette sig i Forh. til 4

Paver. Paul IV (se d. Art.), der hadede dem,
fordi de vare Spaniere, havde forskl. Planer

om deres Sammcnsmeltning med Teatinerne

(se d. Art.); men den Storm blev lykkeligt redet

af, isaer ved Lainez's Snildhed. I Rom flk de
forst Collegium Romanum, senere Collegium
Germanicum (1, 535 og 534), som betydnings-
fulde Planteskoler for Ordenens Ungdom. I

Venezia drev de et omfattende Spioneri; i

Padova optraadte Lainez af og til; i Fer-

rara tilintetgjorde de Hertuginde Reuatas(se d.
Art) Indflydelse ; i N a po li havde de i Salmeron
en betydelig Kraft. I det hele maa det siges, at
J., da de kom til Italien, udfyldte et tomt Rum
og ydede Pavedommet en meget nyttig Haands-
raekniog.

I Spanien var deres Stilling vanskelig. Der
kaldtes J. henge >Teatinere«, og 1. stod for
mange Spaniere som en mistsenkelig Person.
Den storste sp. Skolastiker, Melchor Cano (I,

469) optraadte iraod J. og betragtede dem som
Forlebere for Antikristen (Alumbrados), og da
han herte, at Karl V gjorde >aandelige 0vclser<

,

skrev han. at han aldrig havde hort, at man
blev bedre Mennesker, men nok daarllgere
Riddere ved dem, Kyllinger i Steden for Lover.
J. vakte ogsaa Ansted ved at uddele Nadveren
2 Gange daglig til de samme, og det kraenkede
Spaniernes Stolthed, at mange debte Jeder og
Maurere gik med i Ordenen. Da Lainez var dad,
og der skulde vselges en ny General, sagde
Filip II: >1 det mindste ingen SemitW
Ogsaa i Frankrig stodtc de paa Modstand.

Oprindelig var det kun Spaniere, der vare Med-
lemmer af I.s Studenterforening i Paris, men
efter at Kardinalen af Lothringen var vunden
for dem, blcve de knyttede til Guiserne, og
mange Franskmaend sluttede sig til Ordenen.
Baade det gallikansk sindede Pariser-Parlament,
Sorbonnen og iErkebiskoppen af Paris vare dog
imod dem, men efter at Lainez havde vist sin

Dygtighed ved Religionssamtaler med Calvin-
isterne, flk de storre Indflydelse.

Der var ingen Tysker blandt Ordenens Stiftere,

og >de sp. Praester<, som man kaldte dem,
havde ikke let ved at slaa Rod i Tyskland.
De kom til Landet med de pavelige Legater,

bl. a. med — Contarini, der havde Pierre Favre
med i Regensburg. Flere Tyskere underkastede
sig de aandelige Ovelser; CochlSus (I, 529) var
en af de ferste. Nurnberg, hvor Humanismen
havde haft et Hjemsted, blev et af Udgangs-
punkterne for deres Virksomhed, og Favre ud-
viklede i et Brev til Lainez, hvorledes man
bedst skulde gaa frem der: forst vise stor Elsk-

vaerdighed mod Protestanterne og i Begyndelsen
kun berere de Ting, hvorora der var Enighed
mellem rom. Katoliker og Protestanter; naar
man kun kunde faa disse til at leve efter

Romerk.'s Forskrifter, saa kom Resten nok ; det

gjaldt om at vaekke Nidkaerheden for gode Ger-
ninger, Skriftemaal og Bonner. >Vi vende os

ikke til Aandens Hoved (Intelligensen), men til

dens Haender og Fodder* (a: vi opflamme til

gode Gerninger). Senere optog de i Tyskland
Disputatser om Troen. Albrecht af Mainz (I,

47) falte sig stasrkt tiltalt af deres >milde<

Fremgangsmaade, og da Kard. Otto Truchsess
af Augsburg var vunden, fik hans Residens,

Dillingen (1, 640), et betydningsfuldt J.-Kolle-

gium. I Tyskland gjorde J. sig navnlig Umag
for at udrydde Onsket om et Nationalkoncilium

og for at tilbagetrssnge den natlonale Falelse,

der var bleven nasret ved Ref. De medte snart

paa alle tyske Rigsdage for at paavirkc Stem-
ningen, og i Koln og andensteds flk de fast

Fod. I Koln vandt de Nederlaenderen Peter

Canisius (I, 468), som isaer virkede 1 Baiern

og Osterrig. I Ingolstadt bleve de Ecks (I, 708)

Arvetagere, og Canisius's Katekismer gjorde en
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stor Gerning baade i Tyskland og 0stcrrig. I

liOhmen virkede de for at fortrsenge Hus's
Minde ved Joh. Nepomuk (se d. Art).

Ogsaa paa Norden havde den Jesuit. Pro-
paganda sin Opnuerksomhed henvendt. Mange
Ynglinger fra de nord. Riger sogte til Kollegi-

erne i Braunsberg (I, 382), OlmQtz, Wilna, Wien,
Augsburg og Gratz, ogBraunsberger- og Olmfitzer-
Kollegierne tog saerlig Sigte paa Norden (A.

Tbeiner, Schweden und seine Stellung z. heil.

Stuhl, Augsb. 1838, I, 535 f.; H. F. Rerdam,
Kbhvns Universitets Hist. HI, 155 og >Khist.

Saml.< 3 R. I, 635 f.; 2 R. V, 834 f.; Fr. Munter,
Magazin f. Kgesch. und Krecht des Nordens
II, 4, 12 f,). Under Johan III (se d. Art.) kom
Jesuiten Stanislaus Warsewitz 1574 til Sverig,
og i Slutn. af April 1576 tog en anden Jesuit,

Laurits Nilssen (sed. Art.) til Stockholm, hvor
han blev Laerer ved Fransiskanerklostret paa
Riddarholmen (dcrfor kaldtes han >Kloster-

lassec). Hans Virksomhed lykkedes straks saa

godt at han 1577 kunde sende nogle sv. Ynglinger
til Rom for at lade dem oplsere til rom.-kat.

Praester. 1 Dec. 1577 kom ogsaa Jesuiten Antonio
Possevino (se d. Art.) til Sverig, og han, Kloster-

lasse, Warsewitz og Nik. Mylonius arbejdede
ivrigt paa at gore Proselyter, bl. a. ved at ud-
brede en sv. Overs, af Peter Canisius's Katekisme.
Da Kronprins Sigismund (scd. Art.) gik over til

Romerk., brad Johan III helt med J., og Kloster-

lasse, Possevino og de fleste andre J. maatte
forlade Sverig i Aug. 1580 (se Art. Kristina).

Lidt efter lidt fik man ogsaa i Dan mark og
Norge 0jet op for Karen ved de Jesuit. Skoler.

En norsk Rektor bevegede efter sin Hjemkomst
fra Braunsberg flere af sine Sliegtninger og
Venner til at gaa over til Rom. Ved Lande-
modet i Lund 29. Juni 1602 rettede Biskop
Mogens Madsen (se d. Art.) i en Tale >om den
Jesuit. Sekt< et alvorllgt Angreb paa Seminariet
i Braunsberg og dets Virksomhed. Kort efter

(1. Okt.) optraadte Klosterlasse med et Brev
til de danske og norske Studenter (A. Brandrud,
Kl., Kra. 1895, 192 f.), der indeholdt et bittert

Angreb paa Rcf. Christian IV var imidlertid,

dels af Velvilje for J.s Ven, Kong Sigismund
af Polen, dels af Uvilje mod deres Fjende,

Karl IX af Sverig, en Tidlang utilbejellg til at

skride ind imod den Jesuit. Propaganda, men
da 1604 de norske Biskopper paa Herredagen
i Bergen havde klaget over Studeringerne ved
de Jesuit. Kollegier, og da Jonas Henriksen
fra Meldorf havde afsloret Spaniens og Polens
Planer om Generobring af de nord. Lande og
Genindforelse af den rom. Katolicisme i disse,

greb Christian IV til kraftige Forholdsregler.

6. Okt. 1604 udkom en Forordning, der ude-
lukkede dem, som havde faaet deres Uddannelse
hos J. fra Embeder i K. og Skole, og 1605
maatte Rektoren i Malms, J. Aagesen Raaby,
nedhegge sit Embede, fordi han aabenlyst sym-
patiserede med Loyolas Disciple. Klosterlasse

opgav dog ikke sine Planer. 1605 udgav han
en dansk Overs, af sit Skrift torn Herrens Vej<
og dedicerede dette til Christian IV og Danmarks
og Norges Raad og Adelskab. 1606 modte han
cndog selv i Denmark (i Helsingor), og han skal

have baft i Sinde derfra at tage til Norge.

Forelebig gik han dog til Kbbvn. Christian IV
lod ham indstaevne for Konsisteriet og efter

Forhandlingen der vise ud af Landet. Efter

bans Udvisning forlod ogsaa en Del af de hem-
melige J. Danmark. 1 Norge havde Jesuit-

ismen i Statholderen Jergen Frits en lemfteldig

Modstander, og Biskoppen i Oslo, A. B. Dahl
(Dallin, I, 588) var en svag Mand, der ikke
havde Klarsyn og Energi nok til at standse
J.s hemmelige Spil. Men da ban (1608) var
bleven efterfulgt af N. K. Sinning, blev der
grebet kraftigere ind, og den rom.-kat. Propa-
ganda blev saa grundig knsekket, at der kun
maerkes lidet til den siden (A. C. Bang, Udsigt
over den norske K.s Hist, Kra. 1883, 37 f.; L.

Daae, Throndhjems Stifts gejstl. Hist, Trdhj.

1863, 58 f. og sammes, Bidrag til den kath.

Reaktions Hist, i Norge i Chr. IV's Tid, i >Norsk
hist. Tidsskrift< 3. R. HI). 28. Jan. 1624 forbad
Christian IV sine Undersatter at studere i

Preussen, og 28. Febr. s. A. blev det under
Dodsstraf forbudt J. at opholde sig i Landet.
8 Dage efter vare de Jesuit. Missionserer for-

svundne fra Danmark. 1626 erobrede Gustaf
Adolf Braunsberg og tilintetgjorde Seminariet
der, men derfor gav den Jesuit. Propaganda
ikke tabt. 1629 overgav Jyden, Christianus
Laurentius 0rn fra Arup (d. 1630 som Dom-
provst ved Stcfanskirken i Wien) Paven Urban
VIII en Plan til, efter de kejserl. Troppers Be-
saettelse af Jylland, at vinde Danmark tilbage

fra Romerk. I dette Forslag (Khist. Saml. 3. R.
I, 625 f.) setter Domprovsten sit Haab til J.

og til Skoler, som de bor oprette i de 4 jydske
Stiftsstaeder og i andre jydske Byer. Men denne
Plan blev paa Papiret. — Efter 1849 kunde J.

atter teste Bo i Danmark, og da Kulturkampen
fordrev Loyolas Disciple fra det tyske Rige,

slog mange af dem sig ned i Danmark.
Missionen har altid vaeret en af J.s be-

tydeligste Virksomheder (se Art. om de enkelte
Missionaerer og de enkelte Lande) lige fra 1542,

da Francisco Xavier gik til Indien, Molukkeme
og Japan. I Kina virkede isser Matth. Ricci

og Adam Schall, og ogsaa til Cochinkina, Tonkin,
Filippinerne, Ladroneme og Karolinerne kom
J. Men den Tillaempning til Hedenskabet og
de hedenske Saedvaner, som de Jesuit Mis-
sionaerer gjorde sig skyldigc i, navnlig i Indien

og Kina, fremkaldte mellem Loyolas Disciple

og Tiggermunkene den bitre •Accommodations-
Stride som Here Paver, bl. a. Innocents XIII
og Benedict XIV, greb ind i og afgjorde til

Fordel for J.s Modstandere. I Afrika have J.

missioncret i iEthiopien, Fez, Marokko, Kongo,
Angola og paa 0st-Kysten. I Amerika fik de
udstrakte Virkiomhedsomraader i Brasilien,

Guyana, Peru og Isaer i Paraguay (se d. Art),

hvor de dannede en Jesuit. Stat, i Mejiko, Kali-

fornien, Florida, bl. Huronerne og Abnakierne
og paa Antillerne. Under Ludvig XIV begyndte
fr. J. et Arbejde i Konstantinopel bl. de gr.

Katoliker, og ogsaa paa flere af de gr. 0er,
paa Krim, bl. Armenierne, i Persien og Libanon
have de arbejdet og arbejde endnu. —

I. L. dode 31. Juli 1556, og 1662 fik han
Plads bl. K.s Helgener med sin Dodsdag som
Helgendag. Han ligger begravet i Kirken Gesu
i Rom i en Sarkofag af Guldbronce under et

Alter med Sojler af Lapis lazuli og forgyldt

Bronce.
I.s Orden gennemleb en Udvikling, der viste,
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at de sp. Prtester forstod at lcempe sig godt efter

de skiftcnde Tiders Tarv. I Beg. vare de For-
ksmpere i Kampen mod Protestantismen ; i det
17. Aarh. bleve de mange Steder et rigt og
msegtigt Hofparti, i det 18. Handelsmsend, der
forstod at herske ved Hjaelp af deres Rigdomme

;

i det 19. tog de Kampen mod den protest.

Videnskab op paa alle Omraader, og fra Loyolas
Orden udgik de nidkaereste Stridsmaend for

Marias ubesmittede Undfangelse og Pavens
Ufejlbarhed. Det var isaer som Skriftefiedre

(Sjselesorgere) og som Ungdommens Lserere, at

de Dk Lejlighed til at bruge deres Kneftcr, og
gennem Skriftestolen og Skolerne have de til

Tider ovet et Herredemme, der har vseret i haj

Grad trykkende for andre Retninger indenfor
Romerk., ja for Pavedemmet selv. Den >sorte<

Pave (J.-Generalen) har stundum vseret en be-

svaerlig Magt for den hvide.

1 det 18. Aarh. voksede Uviljen mod Loyolas
Orden mange Steder, og det ene Land efter

det andet jog Ordenens Hedlemmer ud. 1759
gik Portugal i Spidsen for deres Uddrivelse (Fr.

Nielsen, Paved, i det 19. Hdaar, Kbhvu 1895,
I, 41), og 1764 ophaevede et Dekret for evige

Tider Jesu Selskab i Frankrig. 1769 forlangte

endelig Frankrig, Spanien og begge Sicilierne

i Fsellesskab, at Ordenen skulde ophjevcs. Dette
Forlangende blev imodekommet ved Brevet af

21. Jnli 1773 (Dominus ac redemptor neater),

som Clemens XIV (I, 523; Brevet er overs,

paa Dsk, Kbhvn 1873) udstedte.

Efter Ordenens Ophsevelse fandt en Del af

J. et Fristed hos Redemptoristerne (se d. Art
og Art. Lignori). I Preussen og Rnsland blev

der. takket vsere Frederik II og Katarina II,

gemt »Jesuit-Fre« til bedre Tider (Fr. Nielsen,

anf. Skr. I, 388 f.\ og Paccanaristcrne (se d.

Art.) vare en Tidlang et Surrogat for den op-
harvede Orden. Da Metternich og de reaktio-

naere Statsmaend billigede Ordenens oprindelige

Formaal: >Opretholdelse af K. og Troneu og
begges Sejr over deres Modstandere<, dristede

Pins VII sig til at genoprette den ved Bullen
Sollicitudo omnium af 7. Aug. 1814, og fra det
Ojeblik af ere J. igen blevnc en Hovedkraft
indenfor den rom. K., ikke mtndst i SIntn. af
det 19. Aarh. (se Art. Kulturkampen, Pius IX
og Ultramontanisme). —

Ordenens Generaler vare: Ignacio 1541—46,

Lainez 58—65 ; Fr. Borja 65—72 ; Mercurianus
73—80; Aquaviva 81—1615; Vitelleschi 1615
—45 ; Caraffa46—49 ; Piccolomini 49—51 ; Gotti-

fredi 21. Jan.—12. Marts 52; Nickel 52—64;
Oliva 64—81 ; de Noyelle 82—86 ; Gonzalez 87
—1705; Tamburini 1706—30; Retz 30—50;
Visconti 51—55; Centurione 55—57; Ricci 58
—73. — Brozozovski 1814—20 ; Fortis 20—29

;

Roothaan 29—53; Beckx 53—84; Anderledy
1884—92; Luis Martin. —

(Die Bekenntnisse des I. v. L., fibersetzt von
H. Bdhmer, Leipz. 1902; C. Genelli, Leben des
hi. I. v. L., in neuer Bearbeitung herausgegeb.
von V. Kolb, Wien 1894; H. Baumgarten, I.

v. L., Vortrag, Strassb. 1880; M. Bitter, I. v. L.,

seine innere Entwickelung etc., i >Hist.Zeitschr.<

1875: E.Gotliein, I. v. L., Halle 1885; sammes,
I. v. L. und die Gegenref., Halle 1895 ; H. Joly,

St. I. de L., Paris 1899; Cretineau-Joly, Hist,

relig. polit. et litt. de la Compagnie de Jesus

I—VI », Paris 1859; J. Huber, Der Jesulten-

Orden nach seiner Verf. u. Doctrin, Wirksam-
keit u. Gesch., Berlin 1873 ; F. H. Reusch, Bel-
trage zur Gesch. des J.ordens, Munchen 1894;
B. Duhr, J.-Fabeln, Freib. 1892; du Lac, Je-

suites, Paris 1901). Fr. N.
Jesuitinder (Dotre af Jesu Selskab) kaldtes

en relig. Kongregation, dannet af Isabella Ro-
sella fra Barcelona efter Jesuiter-Ordenens For-
billede. Paul III vilde ikke anerkende den, og
1631 blev den ophsevet af Urban VIII (Colerus,

dc Jesuitissis, Lips. 1719).

Jesornn (Jeshurun, Jeschurun), et Navn om
Israels Folk i 5 Mos. 32, 15. 33, 5. 26 og Jes.

44, 2. Hentydende til Navnet Israel, men dannet
af >jasar (jashar)c o: at vsere retfterdig, erindrer
det om Israels ^Ere og Bestemmclse at vsere

>et Retfaerds Folk< (jvfr. 4 Mos. 23, 10), Ind-
begrebet af Sandhed og Troskab (Endelsen >un<
bruges om det, der svarer til sin Id<5). Paa
samme Maade gengives det hos Aq., Theod. og
Symm. ved tvO-is, tv&vntrot og hos Hieronymus
ved rectissimus. Det synes at have hort hjemme
i den profetisk-poetiske Terminologi. L. G.

Jesus, den gr. Form for Jesua. Foruden de
i denne Art. nsevnte Steder, der i den gr. Overs,

bar Navnet J., forekommer J. som Person-
navn om — 1. Siraks Fader, og 2. Siraks Son
(se Sirak); 3. en af Kristi Forfaedre (Lk. 3, 29);

4. J. Kristus; 5. J. Justus, en Kr. i Rom af
jodisk Slaegt, Paulus's Medarbejder (Kol. 4, 11).— Ogsaa Navnet Josva (Jehosua) gengives i de
gr. Overssettelser ved J.

Jesus Kristus. Det er Jesu Kristi jordiske
Liv, hvoraf der her i denne Art. skal gives en
Fremstilling. Spergsmaalet maa da forst blive,

hvorfra vi kunne hente vor Kundskab om dette

Liv, hvilke Kilder vi have til at ese en saadan
Fremstilling af, og dernaest om disse Kilders

saeregnc Beskaffenhed. Af Svaret herpaa vil

det afhsenge, af hvilken Art den omspurgte
Fremstilling maa blive.

Forst Kildcrne. Af saadanne kan her kun
naevnes de fire i vort ny T. samlede Evangelicr.

Baade hos hedenske og jodiske Forfattere fra

det forste kr. Aarh. er der en raterkelig Tavshed
angaaende det, der paa, eller kort for, denne Tid
forefaldt i Jodeland. Tacitus (i Annalerne 15,

44), Suetonius, Claudius 25 og Plinius (i Brevet
til Kejseren 10, 97) omtale kun ganske kort den
kr. Bevsegelse og de, der senere ytre sigom Sagen,

staa for langt borte til at kunne have nogen selv-

stsendig Overlevering om det, der var foregaaet.

End ikke hos Joden Josefos, der dog udforlig

skildrer Jedernes Liv og Historic i den Tid, da
Heiren levede, Andes en eneste Ytring om ham

;

de to Steder i Antikviteterne (18, 3. 3 og 20, 9. 1 ) ere

utvivlsomt senere indfejede i hans Beretning.

Kun i Talmud Andes der en Del Udsagn om
Jesus (samlede af Laible, Jesus Kristus im
Thalmud, 1891); men disse ere af den Beskaf-

fenhed, at de ikke lade sig bruge som Kilder.

Det er da udelukkende kr. Forfattere, man
maa holde sig til, og af disse er det igen

Evangelisterne alene, hvis Skrifter kunne anses

for de egentlige Kilder. Der findes vel, for-

uden de fire oven omtalte, en Rsekke Evange-
lier, saerlig omhandlende Herrens Barndom,
men enkelte ogsaa hans Udgang af Verden (se

H. G. Gregersen, De apokryfiske Evangelier,
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624 Jesus Kristus.

1886); dog Indeholde de knap et cnestc oprinde-

ligt Traek, der vil kunne bruges i en historisk

Frerastilling af Jesu Liv. Snarere vilde der
her kunne paaregnes et og andet af de hos
Kirkefaedre og senere kr. Forfattere opbevarede
uskrevne Ord og Trsek fra Herrens Samliv
med Disciplene (samlede af Reach, Agrapha,
1889; smlgn. Hopes, Die Spruche Jesu 1896);
men heller ikke her vil der vaere synderlig nyt
at hente, ud over hvad Evangelierne indeholde.

Hvad endelig de evrige nytstl. Skrifter be-
rare, kunne de vel paa et og andet Punkt tjene

til at udvide det, som berettes i de egentlige

Kilder (t. E. Ap. G. 1, 1—11; 1 Kor. 15,1—9),
men ere dog vaesentlig at betragte som en Stad-
faestelse af det, som de berette, idet der hen-
tydes til detre som Forudsaetning og Grundlag.

Forudsaetningen for, at vore fire Evangelier
kunne vaere paalidelige Kilder, af hvilke en
trovaerdig Fremstilling af Herrens Liv vil kunne
oses, er, at de indeholde og gengive de op-
rindelige Vidners Beretninger om, hvad de saa,

og hvad de horte (smlgn. Ap. G. 1, 21. 22). Der
skal ikke her gaas ind paa en Dreftelse af,

hvor vidt dette kan paavises at vaere Tilfaeldet;

det forudstettes her at vaere saaledes, idet der
henvises', til .Art. om de enkelte Evangelier og
til Undersegelsen af denne Sag hos Zahn, Ein-
leitung in das neue Testament, II, S. 158 f,

1899 ; sammes, Forschungen zur Geschichte des
neutestamentlichen Kanons, VI, 1900, samt Har-
nacks Chronologie 1, S. 651 f. og Schat-Peter-
sens Indledning. Men selv om nu alt er i

Orden med Paavisningen af, at det er Apost-
lenes Oplevelser i deres Samliv med Herren,
som Evangelierne meddele, bllver der endnu
det Spergsmaal tllbage, om ikke det, som de
fortaelle, kan have modtaget'mange iEndringer,
Forskydninger, Udvidelser i den Tid, der er
forlebet fra Oplevelsernes Tilblivelse og til deres
Nedskrivning. Herpaa svares der i de nyere
og nyeste Evangeliebehandlinger ofte ja; baade
det litener-kritiske Arbejde paa at naa tilbage

til den eller de oprindelige Kilder, og det reli-

gionshistoriske Forseg paa at udfindc den op-
rindelige >Jesu Laere«, der saa efterfelges af

Apostlenes Laerebegreb, ere de fremtraedende
Eksempler paa denne Opfattelse. Imidlertid

har hverken det ene eller det andet af disse

Forseg fart til afgarende Resultatcr; det maa
da ogsaa paa Forhaand erkendes for at vaere

saare vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at

udskille et oprindeligt Evangelium og saerligt

at udskille en oprindelig >Jesu Lsere< fra Apost-
lenes, da alt, hvad vi vide om Herren, er gaaet

gennem Apostlenes Opfattelse og Forstaaelse

af ham. At der kan vaere sket iEndringer baade
her og der, er ikkejderved udelukket ; for denne
Mulighed maa Blikket under Fremstillingen i

hvert enkelt givet Tilfaelde holdes aabent. Men
Apostlenes Forstaaelse horer med til Kilderne
og skal ikke udskilles derfra; dennes Tilblivelse

og L'dvikling^har Herren selv ledet og vaaget

over fra ferst til sidst (Mk. 3, 14; Lk. 24, 44 f.;

se Art. Apostel 1, 122). Der kan derfor gaas ud fra,

at Evangelierne ere paalidelige Kilder at ase af.

Dernaest: af hvilken Art ere disse Kilder?
De indeholde historiske Efterretninger, ere
Kilder af historisk Art. Dette er det farste og
umiddelbare Indtryk. de gore : Forfatterne for-

taelle, som de have forstaaet, om Herrens Livs-
gerning, om hans Lidelse, Died og Opstandelse.
Men denne Fortaelling er udelukkende religias

;

hvad der ikke kommer ind under dette Syns-
punkt, er ikke taget med, og den kan naermcst
sammenstilles med det g. T.s historiske Beret-

ninger, saerlig naar der tages et enkelt Afsnit

af disse som Fortaellingerne om Elias og Elisa.

Som disse ses blot under det religiose Syns-
punkt af Herrens Profeter, medens der intet

berettes om deres evrige Livsomstaendigheder,
saaledes se Evangelisterne ogsaa paa Jesu Liv.

Det er den religiose Histories Synspunkt, alt

er indfojet under, og dette endnu nojere be-
stemt saaledes, at alt, hvad der fortaelles, skal

tjene til at vise, at Jesus er Kristus, og at Livet
er i Troen paa ham (Joh. 20, 31; Lk. 1, 4).

Fremstillingen naermer sig nerved til at blivc

en Karakteristik af Herrens Gerning og Person,
en Karakteristik gennem den historiske Frem-
stilling, der gives af ham. Den historiske Paa-
lidelighed aendres ikke herved, om end Historien

maa yene et andet og hejere Formaal.
Af denne Kildernes Art folger nu, at der ud

fra dem ikke kan skrives et >Jesu Liv<, en
Biogran (smlgn M. Kahler, Der sogenannte ht-

storische Jesus und der geschichtliche, biblische

Christus, 2. Aufl. 1896). Ganske vist indeholde
Evangelierne mange Trsek til en saadan; de
iagttage 1 det store en Tidsorden, saa at det,

der skete ferst, berettes ferst, og det, der skete

sidst, kommer paa sidste Plads; de angive
undertiden endnu bestemtere Tid og Stund;
de feje Helhedcn af Jesu Liv ind saa vel i

Israels Folks som i Verdens Historie; men alt

dette er ikke Hovedsagen. Baade er dette for

lidt, for stykkevis til at skrive en Biografl ud
fra, og selve Beretningerne vilde lide herunder
og ikke komme til deres Ret. Det skal da
heller ikke forseges her, at give et >Jesu Liv«,

selv om det kun kunde blive i starste Kort-

hed ; derimod skal her i Overensstemmelse med
Kilderne gives et sammentraengt Billede af Jesu
Kristi Gerning og af hans Person, ikke saaledes,

som hvert enkelt Evangelium paa sin saeregnc

Maade fremlaegger dette, men saaledes, som det

Andes under og igennem Saeregenhederne i det

•firefoldige Evangelium*.
Der maa da begyndes med Herrens Ger-

nings Begyndelse, thi saaledes begynder den
Evangel ieforkyndelse, som Skrifterne vise til-

bage til (Mk. 1, 1 ; Joh. 1. 19). Ved Indgangen
hertil staar Daabeu og Fristelsen ; efter denne
sidste trader Herren frem >fuld af Aanden<
med sin Forkyndelse om Rigets Naerhed. Det
er Guds Rige, der er det omfattende Udtryk
for hans Gerning, og det er dets Grundlaeggelsc

og Aabenbarelse, Evangelisterne fremstille som
hans Storvaerk: hvorledes det fik Skikkelse

1 Discipelvalget, hvorledes ban forkyndte det

i Ord og 1 Gerning, hvorledes han levede det

ind i Verden gennem sit eget Liv, sin Lidelse,

Dad og Opstandelse. Gennem Gerningen aaben-
bares det efterhaanden, hvera han selv er, at

han er Kristus, Guds Son og Menneskets San.
Forudsaetningerne for dette Liv og denne Ger-

ning foreligge i Fortaellingerne om Herrens Und-
fangelse, Fadsel og Barndom. Denned er i

store Traek givet, hvad Evangelierne meddele
os 1 Overensstemmelse med disses Tankegang.
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Jesus Kristus. 625

Eudaa bor tilfejes en kort OraUle af enkelte

af de Tidsbesteramelser, som de indeholde.
1. >Jesu Kristi Evangeliums Begyndelse< (Mk.

1, 1) er ikke hans Undfangelse og Fodsel; her-

nied er Evangelieforkyndelsen ikke begyudt,
men raed hans Kaldelse, og dette sker i Til-

slutning til den gamle Pagts Betragtning af de
Meunesker, der flk en Gerning at udfore i

Israels Historie; det er det, som de af Gud
Herren kaldes til, der bliver Hovedsynspunktet
for deres Liv, ikke hvad de ere efter deres
Fodsel og Afstamning. Fra det, de kaldes til,

kan der gaas tilbage til det, de ere undfangede
og fedte til; ferst i deres Kaldelse kommer
dette til Udfoldelse (Jer. 1, 4). Saaledes ogsaa
i Herrens Liv ; ferst da han kaldes, trader ban
ind i den religiose Historie; forst fra da af kan
der fortselles og forkyndes om ham ; men igennem
Sterrelsen og Omfanget af det, som han kaldes
til, kan det ses, hvad han efter sin Fodsel og
Undfangelse er.

At det er ved sin Daab, han kaldes, liar han
selv henvist til (Lk. 4, 18,* Mt. 21, 24. 25),

som der ogsaa henvises hertil fra hans Discipel-

kreds (Ap. G. 10, 37. 38). Men da det er Jo-
hannes, der deber ham, maa her til Forstaaelse

af det, der ved denne Lejlighed forefalder, i

Korthed fremdrages Hovedsagen i Deberens
Stilling (se Art. Johannes Deberen).

Johannes ansaa sig selv og blev af Herren
og Folket anset for at vsere Profet (Job. 1, 23 f.;

Mt. 11, 9f.; 21, 26), og en Profet. ikke af den
lille Art, som Josefos uaevner enkelte Eksempler
paa fra Tiden kort for Deberen og Herren,
men af den Art, som var kendt fra Israels

gamle Historie. >Den, som kommer efter mig,
er kommen foran mig; thi han var for end jeg<

(Joh. 1, 15); hvorledes denne dunkle og fler-

tydlge Udtalelse af Deberen end i det enkelte

skal forstaas, maa den i alle Tilfelde indeholde,

at Johannes feler sig staaende i og baaret af

den samme profetiske Historie, som havde
baaret hans Forlebere, de gamle Profeter. Baade
gennem dem og ham gik den historiske Ud-
viklings Traade, og baade de og han levede og
talte ud fra denne Historie, der paa ssregen
Vis af Aanden blev levendegjort i dem. Men
der var den Forskel paa dem og ham, at den
levende Strom, som de alle stod i, kunde de
gamle ikke se til Enden paa, men det kunde
han ; for hans Blik standsede den ; den lob ud
i det, som hele denne Strom stadig havde lobet

hen imod: Guds Rige. >Men Profeternc og
Loven indtil Johannes profeterede; men han
er Elias, som skal komme< (Mt. 11, 13).

Paa dette historiske Grsenseskel mellcm det
gamle og det nye staar Deberen, og >alt Folket<

kommer til ham og dobes af ham; da sker
det, idet alt Folket kommer, kommer ogsaa
Jesus og vil dobes (Lk. 3, 21). Som en af alt

Folket kommer han, delagtig med det i dets

Fortid og i dets Fremtid; som alle de andre
kommer han for med dem at gaa igennem
-Grsenseskellet mellem det gamle og det nye;
som Johannes ser paa Tiden, ser ogsaa han
paa den, at det gamle snart er forbigangent,

og at det nye snart vil bryde frem. Derfor
kommer han for at gaa den af Gud anviste
Vej. Hans Svar paa Indvendingen fra Johannes
mod at dobe ham, en Indvending, som har

Kirke-Leksilon for Kordea. IL

sin tilstrsekkelige Forudsntning i Fnendskabet
mellem disse to (Lk. 1, 36) og derfor ikke bar
behov at opfattes som en paafelgende Tids
Vsrdssttelse af dem, viser dette: > saaledes

bor vi fuldkomme al Retfaerdighedi (Mt. 3,

15). Det er Lydighed, han forlanger af dem
begge, af Johannes som Dorvogter for Ind-
gangen til den nye Tid, af sig selv som den,

der ikke af egen Magt vselger sin Vej, men
maa gaa, som Gud viser. Der kan ligge mere
i disse Ord om >al Retfxrdighed< ; men hvad der
end mere vilde kunne paavises, er det sikkert

nok, at det her fremhicvede ligger i dem, og
dette er her nok. Guds Raads Vej ind i Frem-
tiden forer gennem Johannes-Daaben for det
hele Folk, og da ogsaa for ham, eftersom han
var en af dette Folk.

Hvor naer den nye Tid var ved at begynde,
vidste Johannes ikke; han forventede stadig dens
Frembrud, og der var sagt til ham: >den, som
du ser Aanden stige ned over og blive over,

ham er det< (Joh. 1, 33). Han forventede stadig

at se den nye Tids ferste Tegn, og da, efter

at han har debt Jesus, og denne staar bedende
for ham (Lk. 3, 21), ser han det: Himlene
aabnes, og Aanden daler ned i siu hele Fylde
over Jesus og bliver over ham, samtidig med,
at det lyder fra Himmelen : •Denne er min Sen,

den elskede, i hvem jeg har Velbchag«. Den
Aand, som havde fyldt Profeter og Konger med
sin Kraft og sine Syner, kom nu over ham,
der var bleven 'debt og bad, og blev over ham,
fordi den i ham fandt det, den hidtil havde
savnet, den ubetingede Lydighed, Villighed,

Renhed: >Min Son, jeg ventede dig 1 alle Pro-

feter, at du skulde komme, og at jeg kunde
hvile i dig; thi du er min Hvile< (Hebneer-
evangeliet hos Hieronymus til Jes. 11). Forst

her fandt Aanden sin Hvile; thi ferst her
i Slaegteus lange Levnedslob fandt den det,

som den fufdt kunde gaa sammen med, ud-

temmc sig i og udforme, indtil den flk herlig-

gjort Herren (Job. 7, 39). Imellem disse to

Tidspunkter, Daaben og Herliggorelsen, ligger

nu den Udvikling af Forholdet mellem Aanden
og Jesus, der bctegnes ved, at Aanden ferst

er det overmsegtige, der driver Jesus ud i

0rkenen, men slutter med at va:re Jesu Kristi

Aand. Dette er den nye Tid, der skulde komme

:

der bliver skabt og fodt et nyt Menneskeliv ud
af den. Men dette Menneskeliv vokser frem
gennem en egen Livsgerning, som Aanden ferer

til ; ikke adskilt fra det ovrige Liv og ikke ene
vokser det op til sin fulde Hejde; det vokser

kun i Forhold til, som det lever for Folket.

Derfor er Aandens Komme over Jesus it med
hans Kaldelse (Lk. 4, 18; Joh. 10, 36). og fra

dette Tidspunkt horer hans Liv den Gerning
til, som han skulde udfere; det kan ikke Uengere

leves 1 Skjul i Nazareth, men maa frem i

Dagens Lys.

Hvad han blev kaldet til, sigcr Rosten fra

Himmelen: til at leve sit Liv som Guds Son.

Saaledes som Johannes og Jesus horte Ordene,

laa der i dem en Tilbagevisning til den gamle
Pagt ; ferst til Ps. 2, 7, hvor der siges til den
over Zion indsatte Konge: »Du er min Sen<.

Det er til at vaerc Jedernes Konge, Herren
blev salvet med Aanden. Men denuest hen-

vises til Jes. 42, 1, til Herrens Tjener. i hvem

40
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626 Jesus Kristus.

Guds Velbehag er, og heri siges, at det Konge-
liv, sora nu trader frem for Lyset, er et Tjener-

Jiv: dets Kongegerning er en Tjenergeming.
Med disse Ord fra Himmelen siges saaledes,

hvad Jesus ved sin Daab er kaldet til: han
skal paa Jorden leve som Guds Son. Hvad der
som Forudsaetning ligger i dette Udsagn, er,

at han maatte vaere fodt som Guds Son ; om
der i selve Navnet ligger mere, end her er

fremhaevet, kan paa det ncervaerende Punkt
ikke afgores. Derimod kan her klart nok af-

gores, at Herren i alle Tilfselde fra sin Daab
liar vidst sig kaldet til at vaere » Kristus, den
levende Guds Son* . Den Antagelse, der i enkelte
nyere Behandlinger af Jesu Liv trader frem,
at han forst under Udovelsen af sin profetiske

Virksomhed er naaet til sin messianske Bevidst-

hed, har intet Tilhold i de foreliggende Kilder.

Men mon han ikke har vaeret sig bevidst som
Kristus, for han kom til Daaben, saa at denne
maa anses som Faderens Bekrseftelse paa, hvad
han under sin Udvikling til dette Punkt, under
sin Forfremmelse i >Naade, Alder og Visdom*,
var naaet til? En psykologisk Paavisning og
Udredning af en saadan Udvikling har man vel

forsagt at give, uden at det dog er muligt at

bevise dens Rigtighed; men at den har vaeret

til Stede, fremgaar dog uden Tvivl af Samtalen
med Doberen. Med Forhistorien til Forudsaet-

ning maa dette betragtes som selvfolgeligt ; men
selv bortset fra den, viser han sig straks i sin

forste Fremtraeden som den, der er fuldt klar

over sig selv; at denne Klarhed paa det nejeste

haenger sammen med bans allerede for Daaben
erhvervede store og dybe Skriftkundskab, be-
liever nseppe nojere Bevis : ad sin menneskelige
Udviklings Vej ved ban, hvem han er, for han
i Daaben faar det bekraeftet. (Om Jesu Daab se

liornemann, Die Taufe Christi durch Johannes
in der dogmatischen Beurteilung der christi.

Theologen der vier ersten Jahrhunderte, 1896). —
Udtrykket for den nye Ticks Begyndelse er,

at Aandens Fylde vedvarende er bleven knyttet
til et Menneskeliv, saa at dette stadig leves i

Aanden og udfoldes ved Aanden. Til den Be-
givenheds Indtraedelse i Slsegtshistorien, hvor-
ved dette Forhold blev knyttet, er fojet Fortael-

lingen om Herrens Fristelse i Orkenen. Det er

utvivlsomt den Begivenhed, som heri er med-
delt, der henvises til i en senere ejendommelig
Udtalelse af Herren om den stserkere, der gaar
ind i den staerkes Hus og binder ham (Mk. 3,

27), som der vel ogsaa fra et Udsagn ved en
Dsemonuddrivelse maa henvises til det samme
(Mk. 2, 24). At den Skikkelse, i bvilken de
enkelte Fristelser foreligge, er meddelt Discip-

lene af Herren selv, maa antages, da han alene
oplevede det, der fortselles. Her skal nu ikke
redegores for de Afvigelser, der findes imellem
de tre Beretninger om Sagen; disse hore til det
ejendommelige ved de enkelte Evangelier og
maa forklares i Sammenhaeng med dette; hvad
her skal fremhaeves, er det, der er Hovedsagen
i den hele Begivenhed og Kernen i liver enkelt
Fristelse.

Hovedsagen er angivet deri, at det er Aanden,
der driver Herren ud i 0rkenen, for at han
skal blive fristet af Djsevelen (Mt. 4, 1). Naar
Fristelsen i det tredje Evangelium er indrammet
mellem de to Udtrj-k, at Jesus dreves af Aanden

i 0rkenen, og at han vendte tilbage til Galila?a

i Aandens Kraft (Lk. 4, 1. 14), er heri ret tyde-
ligt angivet, hvad Aanden sigtede paa med
Orkenopholdet: at Jesu Forhold til den kunde
forandres fra, at vaere en Tilstand under Aanden
til at blive en Tilstand i Aandens Kraft. Det
er Tilegnelsen af den Gave, der er givet i Daaben,
og Indordningen af Livet under den, der er

Fristelsens Formaal. Denne Tilegnelse og Ind-
ordning sker vel under alle de 40 Dages Orken-
ophold, men sker dog ferst og fremmest gennem
de tre Fristelser.

Af disse stiller den forste det Sporgsmaal til

Herren, om ikke et Menneske og navnlig da
et saa betydningsfuldt Menneske, som det maa
vaere, der har faaet Navn af Guds San, om
ikke et saadant Menneske, hungrig efter den
lange Faste, tor saette dette som det forste af

alt, at skaffe Brod til at stille sin Hunger og
opholde sit Liv ved? Herrens Svar, at Men-
nesket ikke blot lever ved Brod, men frem for

alt lever ved hvert Ord, der udgaar af Guds
Mund, viser, at for ham kan det nsevnte Sporgs-
maal ikke skilles ud fra alt andet i hans Liv
og stilles op for sig. For ham er Hovedsagen,
selv under de Omstaendigheder, han da er stillet

under, Trangen til Gud, til Ordet af hans Mund

;

denne Trang er ham den overste, den, der
gaar gennem al anden Trang hos ham og ud-

gor Enheden i hans Natur. I Aandens Drift be-

krsefter han denne Enhed og afviser Fristelsen,

og i hele hans folgende Liv er denne Stilling

bevaret. Der er for ham nojagtigt taget kun
et, der for Menneskelivet er nodvendigt (Lk.

10, 42), Trangen til Gud og Tilfredsstillelsen

af den, alt andet kan undvseres og maa tilsidst

undva-res (Lk. 12, 20), alt andet er kun Tilgift

til det, der er Hovedsagen (Mt. 6, 33). Der-
for kan han forlange af et Menneske, hos hvem
denne rettc Livsorden ikke er, at ban skal

skille sig af med alt sit jordiske Gods (Lk. 18,

23); derfor kan han sige til sin Apostelkreds:
»Stelger det, I have, og giver Almisse* (Lk. 12,

33); derfor stiller han det Krav til alle dem,
der ville folge ham, at de skulle forsage alt

det, de have (Lk. 14, 33). Dette er ikke ebioni-

tisk, et fattigt og skaevt S3^n paa Jordens Ting

;

det er Haevdelsen af den rette, sunde Ordcn
i Menneskets Natur.
Men atter stilles der et nyt Sporgsmaal til

ham. I det religiose Liv er der to Led, der

staa i Forhold til hinanden : Gud og Mennesket,
og det rette Forhold er dette, at Gud stilles

foran Mennesket. Kunde der nu ikke i Livet

indtraede Tilfaelde, der vare af den Art, at Men-
nesket maatte handle ud fra sig selv, af eget

Valg, og saa faa Gud til at tjene sig; med
andre Ord : kan Mennesket, saerligt naar dette

Menneske er >Guds Son«, ikke bruge den ham
givne Frihed efter eget Tykke og da vaere over-

bevist om, at Gud er med ham ? Er et Spring

af eget Valg fra Tempeltinden ikke i sinOrden?
Herpaa svarer Herren under Aandens Drift af-

gjort nej. Dette vilde vaere at friste Gud,
hvilket ikke er den rette Orden i Forholdet

mellem Gud og Mennesket, og det Nej, som han
paa dette Sporgsmaal svarede, viser hele hans
folgende Liv som en fast Regel; de enkelte

Gange, der fortaelles om, at hans Hjertes Be-

gaering stod til at gaa en anden Vej end den,
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som Faderen viste, bejer han sig ind under
sin Faders Vilje (Mt. 26, 39. 42; Joh. 12,

27. 28); han siger, at Sonnen kan intet gore

af sig selv, og at han altid gor det, som behager
Faderen (Joh. 5, 19; 8, 29), og han siger, at

Mennesket knn har sin Frihed og kun kan
v«re selvsttendigt, naar det bliver i Sandheden,
i det af Gad ved Skabelsen givne Forhold
(Joh. 8, 32).

Endelig er der endnn et Punkt, paa hvilket

ban under Aandens Drift skal forseges. Han
bar faaet Aandens Gave og det, som Aanden
nn har fort ham ind i, det ferste Trin paa
Vejen, er Orkenens ede Vildhed : »han var med
de vilde Dyr< (Mk. 1, 13); derfra skulde Vejen
gaa videre ind i et Tjenerliv, som skulde ende
med, at >Hvedekornet faldt i Jorden og dade<

;

men den uafbrudte og umiddelbare Folge af

en saadan Tjeneste var Vaeksten fra Herlighed
til Herlighed, indtil han var herliggjort og havde
•Magten over alt Ked«, >Magten i Himmelen
og paa Jorden «. Denne Herligheds Fylde stod

ved Vejens Slutning. Men nu, paa Graense-

skellet mellem Aandens Verden og denne Ver-

den, modes han af et Tilbud: Verdens Rlgers

Herlighed samles for hans Blik, og han ser

den ; der siges til ham : »Alt dette vil jeg give

dig, om du vil falde ned og tilbede mig«. Al
Verdens Herlighed over for Aandens Herlighed,

og straks, forud for Arbejde og Gerning, over for

det, der forst kommer igennem et Arbejde til

Deden; paa brutal Vis stilles dette over for

hinanden her paa Grsenseskellet mellem de to

Verdener ; men atter her gaar Herren ind under
Aandens Drift og tilbageviser alt videre Forseg
fra Fristerens Side: »Vig fra mig Satan !< en
Tilbagevisning, som han htevder gennem hele
sit Liv, og som han ordret ved given Lejlighed

maa gentage over for en af sine Apostle (Mt.

16, 23).

Med Kaldet til at vasre Kristus, den levende
Gods Sen, gaar Jesus bort fra Doberen; som
Guds Sen tiltales han i 0rkenen; han svarer

ud fra sin Plads i Menneskeverdenen : Men-
nesket lever af Guds Ord. Hans Krisiusliv skal

fares igennem paa Menneskelivets Grand, men
paa det Menneskelivs Grund, der overholder
de faste Grtenser for det af Gud og i Guds
Billede skabte Menneskeliv, de faste Granser,
der betegne Skellet mellem Aandens Verden
og denne Verden. Ind i et Tjenerliv under
Aanden gaar Herren under sit 0rkenophold;
han vaelger Aandens Verden, og >Englene kom
til ham og tjente ham<. Da vendte han i Aan-
dens Kraft tilbage til Galilsea (en nojere Be-

grnndelse af ovenstaaende Opfattelse af Frist-

elsen findes i A. Andersen, Mennesket, S. 25 f.

1898).

2. Imellem denne Tilbagevenden til GaliUea

og Frlstelsen ligger der imidlertid et Tidsafsnit,

under hvilket Jesus opholdt sig dels i Kana
og Kapernaum, dels i Jerusalem og i Nasrheden
af Deberen ved Jordan (Joh. 1, 29—4, 43).

Font da Johannes er kastet 1 Faengsel, kommer
han til Galilsea som den, der optager Doberens
Gerning og fortssetter den (Mk. 1, 14. 15);

ikke af sig selv vselger han Tiden for sin aabne
Fremtrsden med Forkyndelsen af Guds Riges
Nserhed, men venter, til det utvetydige Tegn
er givet. Da dette gives, optager han som den

fuldt berettigede Arving (Mt. 21, 23 f.) den be-
gyndte Gerning, og han optager den i Galilsa,
fordi >en Profet ikke har Mrt i sit eget Fsedre-
landc (Joh. 4,44), fordi under et saadant For-
hold det personlige Spergsmaal ikke kommer
til at trade i Forgrunden, men den Sag, som
skulde bteres frem.

>TIden er fuldkommet, og Guds Rige er kom-
met n«er« (Mk. 1, 15). Det er Johannes-For-
kyndelsen, som atter lyder til Vidnesbyrd om,
at hvad Gud havde begyndt, skulde fortsaettes.

Som Deberen forstod den Tid, i hvilken han
traadte frem, at den var Grsenseskellet mellem
det gamle og det nye, saaledes ogsaa Jesus;
kun vid han endnu klarere end Johannes, at
det nye er begyndt. Endnu har det vel ikke
taget Skikkelse udad til, det er endnu kun
kommet naer; men Begyndelsen er der fra det
0jehlik af, da Aanden fandt det Menneskeliv,
som den kunde blive over, og som i Lydighed
vilde lade sig udforme af den. Dette er Guds
Riges Begyndelse, og Guds Rige det nye, der
ved Herrens Daab holdt sit Indtog i Verden,
og som igennem hans Gerning og hele Livs-
ferelse flk sin grundlseggende Historie blandt
Menneskene. Med dette Udtryk betegner Herren
selv fra ferst til sidst 1 sit Liv Enheden og
Omfanget af alt det, som han var kaldet til

at udfore, og baade hans Gerning og hans per-
sonlige Udfoldelse rummes deri. Det frembyder
sig derfor af sig selv som Rammen for Frem-
stillingen af hans Historie.

Ferst sparges da: hvad betyder Guds Rige,
sproglig set? Det kan betyde, at Gud hersker,
hans Herredom; saaledes bruges det 1 det G.
T. og i den jediske Literatur (Edersheim, The
Life and Times of Jesus, I, S. 265 f. og Wunsche,
Neue Beitrage, S. 17); det kan ogsaa betyde det,

som Gud hersker over, det samtlige Indhold
af det, der staar under hans Herredom, og
saaledes maa det nsermest forstaas paa de
fleste Steder i Evangelierne. Hvor vel nu dette

sidste her er det mest fremtnedende, fore-

kommer det dog den herende eller hesende, at

det ferste staerkere eller svagere stadlg lyder
med, dette, at det er Guds Vilje, der sker
og lydes paa Jorden, som den sker og lydes
i Himmelen. Begge Opfattelser maa saaledes

snarere forenes end holdes ude fra hinanden, selv

om den ene oftest maa trade i Baggrunden for

den anden. Fra Udtrykket >Himmelens Rige<
kan hverken hentes Bekreftelse eller Bensegt-

else heraf, da Himmelen i denne Forbindelse
ikke bruges af Jesus i Stedet for Gud, saaledes

som hans Samtid omsatte disse Ord. Det er
den ferste Evangelist, der bruger denne Be-
nsevnelse, Himmelens Rige, medens den ikke
findes hos nogen af de andre; men da han
ogsaa bruger >Guds Rige«, og Benasvnelsen til-

lige er brugt i Hebneerevang., maa det snarere

antages, at den stammer fra Herrens Brag, end
at Evangelisten har lndfert den i Evangeliet.

Som den staar, betegner den, at Guds Rige er
himmelsk, til Stede i Himmelen, fer det kom-
mer til Jorden, at det under sin Indgang og
Fremvaekst paa Jorden ikke taber sit him-
melske Praeg, men vedbliver at vaere Himme-
lens Rige, i hvilket Guds Vilje nu ogsaa gennem-
feres paa Jorden som i Himmelen (smlgn. Mk.
1, 10; Joh. 3, 13).

40»
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Dernaest: hvilkcu er Arten af Gads Rige efter

Herrens Brag af det? At det i sit Vaesen staar

i Modsaetning til Verdeusrigeme, var fra Daniels

Tid(Dan. 2, 44 ; 7, 13. 14)almindeligerkeudt; men
heri ligger endnu intet Svar, sclv om det kan
skennes, at det i sin Art er encstaaende. Det
cr, som det foregaaende liar vist, Himmelcns
Rige: det kommer fra Himmelen og er him-
melsk. Det kommer fra Himmelen og saettes,

da Tiden er fuldkommen, iud i Verden af Gud,
af den levende Gud, som har styret de frem-
farne Tider mod dctte Maal og nu lader Riget

blive til som Udtryk for sin Fadervilje. Det
er ikke Retfaerdigheden, ikke Helligheden, ikke

den senere Jededoms hejt over Verden op-

hojede Herremagt, der her er i Forgrunden,
men det, som vel havdc vaeret fremme paa
enkelte Punkter i Israels Historie (5 Mos. 14,

1 ; 32, 6; Ps. 2, 7; 2 Mos. 4, 22), uden dog at
spille nogen sserlig Rolle i Folkcts Aandsliv,

at det inderste, det dybeste i den almxgtigc og
levende Guds Vaisen er Faderkaerligheden. Det
er denne, der setter Guds Rige ind i Verden, den,

der giver Jesus Navnet : min Sen, den elskcde;

i Faderen, ud fra Faderen bliver alt hans Ltv
til, og Faderen er i ham (Joh. 14, 10); saa sikker

som han er paa sit eget Liv, er ban sikker paa
dette. Her igennem leves Guds Rige ind i Ver-
den som Faderkierlighedens Rige, ferst i Sennens
eget Liv og dernaest i dcres Liv, som ved Sennen
komme til Faderen, til hvem ingen kan komme
uden ved Sennen (Joh. 14, 6).

Guds Rige er Faderkierlighedens Rige, og det
liar den Ejendommelighed ved sig, at det ikke

kommer ind blandt Menueskene ved en blot

naturlig Udvikling af de Knefter, som vare i

Bevaegelse forud for dets Tilblivclse. Det er

Himmelcns Rige, hvorfor dets Indtnedelse i

Verden ogsaa betegncs ved, at det kommer,
kommer naer, kommer i Kraft, at det gives,

arves, beredes, at der gaas ind i det, at det
soges og Andes (Mt. 6, 10; 3, 2; 21, 43; 25,

34; 6, 33; Joh. 3, 5). Og som det er med dets

Tilblivclse, er det med dets Fuldendelse: den
kommer med Sennens Tilkommelse fra Him-
melen (Mt. 24, 27). Skent der Ueggcs Vaegt

paa, at Menueskene maa soge det og vindc det
og bsere dets Frugt, er det altsaa dog ikke
gennem dette, at Riget bliver til eller fuld-

endes, men igennem det, der kommer oven
fra. Det cr selvfelgelig fuldt berettiget, at frcm-
drage og eftersege Forbindelsestraadene mellem
Riget og de Bevacgelser i Folkelivet, der ere
til Stede forud for dets Komme; dette kan
ikke undlades og er ogsaa indeholdt i enkelte
af ovenanferte Henvisninger; men ganske mod-
sat Herrens Opfattelse vilde det dog were, om
man forsegte at forstaa og forklare det nye,
der nu blev til, ud af Samtidens historiske Liv,

saaledes som det ikke sjaeldcn ses gjort 1 nyere
Bchandlinger af dette Emne; heller ikke kan
det siges, at dlsse Forseg paa, at se Herrens
Liv »bag fra<, i Stedet for gennem Evange-
lierne for fra, i nogen Maade have bidraget
til en virkelig Forstaaelse af det.

Oven fra kommer Guds Rige, og det kommer
til Verden i og med Aanden. Dette er alleredc

traadt frem ved Herrens Daab, hvor det nye
i Slaegtens Historie viste sig at vsere dette, at

Guds Aand fandt sit stadige og blivende Hjem

paa Jorden i et Menneskeliv, der kunde og
vilde gaa sammen med Aandens Liv. Det viser

sig atter i Udsagnet af Herren til Farisaeerne:

>Dersom jeg uddriver Djaevle ved Guds Aand,
da er jo Guds Rige kommet til eder< (Mt.

12, 28); og det viser sig i noglc Udsagn af ham
til Disciplene om hans snart forestaaende Gen-
komst til dem, om hans Overdragelse til dem
af Riget, om Kraften fra det heje, som de
skulde modtage (Mt. 10, 23; Lk. 22, 29; 24,

49), Udsagn, der utvivlsomt vise hen til det,

der fra gammel Tid stod som Udtryk for Rigets

Komme (Joel 2, 28 f.), Aandens Udgydelse; her-

med maa ogsaa sammenholdes Ordcne i det
fjerde Evang. om Aanden (Joh. 14, 26; 15, 26;
16, 7f.; 20, 22).

Ved Aanden kommer Riget, og dette er der-

for ikke ferst Udtryk for en Tilstand, men for

en Bevaegelse, en Energi, der dog samtidig ferer

til og baerer en Tilstand i sig: det er baade
Bevjegelse og Hvile. Hvad der i og ved Aanden
bliver til, benaevnes med en Raekke Udtryk,
der pegc i begge de ruevnte Rctninger, men som
allc lebe sammen i det ene: Liv, evigt Liv.

At gaa ind i Riget er It med at gaa iud til

Livet, og det sammc, der ved Herrens Daab
viste sig som det nye i Slaegten, trader atter

frem her: det er et nyt Liv, der bliver til, et,

som ikke har vueret fer, et, som ikke skal for-

gaa, men vare evigt, ford! det i sig selv cr evigt.

Fra den Tid af, da > Tid en er fuldkommet«,
trader dctte nye kendeligt frem i Slaegtens

Historie, skent det endnu kun havde og har
Skikkelse og Magt som det, der >er inde i<

Menneskene (smlgn. Kostlin, Religion und Reich
Gottes, 1894; Lutgert, Reich Gottes, 1895).

Men atter: er dette Guds Rige med denne
egne Art allerede kommet, eller skal det ferst

komme? Hvilken er Herrens Opfattelse heraf?
Saerlig paa dette Puukt er Forseget gjort paa
at vise, hvorledes denne Opfattelse hanger
sammen med og paavirkes af den samtidlge

Jededoms, saaledes som denne forelaa i den
almindelige Folkeforstaaelse og i en Raekke
apokryflske Skrifter. Der kan ikke vacre mindste
Tvivl om, at denne forestillede sig Guds Riges

Komme som en endelig og afgjort Katastrofe

for alle Verdensrigcr, en Oprejsning i ydre,

politisk Henseende for det udvalgte Folk. Har
Herren haft samme Opfattelse heraf? I alle

Tilfaelde ikke i denne udvortes Skikkelse. Men
har han set Rigets Komme som rent cskatolo-

gisk? Herpaa svares der ofte ja (J. Weiss, Die
Predigt Jesu; Schmoller, Die Lehre v. Reiche
Gottes), og der henvises ikke alene til hans
Taler og Ord om de sidste Ting, men ogsaa
til Udtryk, som han brugtc, da han traadte

frem, at Guds Rige var kommet naer. Imidlertid

maa det ud fra det hidtil anferte hatvdes, at

saafremt Aandens Komme over Jesus er Ud-
tryk for den nye Tids Indtnedelse i Verden,
da kan Herren ikke have set paa Guds Rige
blot fra den Side, at det ferst skulde komme;
det maa da vaere til Stede i ham og komme
til Stede i dem, der ved hans Virksomhed
knyttes til ham. At dette er hans Opfattelse,

fremgaar af de alt anferte Udtalelser Lk. 17,

21; Mt. 12, 28, som ogsaa af Ord som Mt
11, 12. 13; Lk. 16, 16, samt af Lignelserne om
Sseden. Den nye Tid er brudt frem med Herrens
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Daab og i hans Virksombed; indc i Menne-
skene ere Rigets Kraefter i Gang og faa ved
>Kraften fra det heje* nyt Tilskud. Men Fuld-
endelsen af det, der er begyndt, finder ferst

Sted, naar >Menneskets Sen koramer i Him-
melens Skyer«. Dette herer med Nodvendighed
til Herrens Forstaaelse af Rigets Komme. Oro
der i hans Fremstilling af de sidste Tider kan
findes Tra?k, der minde om, hvad 4. Esra og
Henok have sagt om disse Ting (Haupt i >Die
eschatologischen Aussagen Jesu«, 1895), hvilket

dog er ret tvivlsomt, ligesom det overhovedet
er tvivlsomt, om disse og andre apokalyptiske
Skrifter have haft synderlig Indgang i pahesti-

nensisk Jededom, saa herer selve Sagen, Rigets

Afslutning med Herrens Genkomst, saa nod-
vendig ind i hans Opfattelse, at der nden denne
Slutning ikke vilde kunne tales om Guds Rige
paa Jorden; den kan ikke loses ud fra hans
Forstaaelse som en Form, der er bestemt til

at falde, for at Sagen selv kan trsede klarere

frem (Harnack, Wesen des Christenthums, 1900).

Og endelig: ser Herreu paa dette Gudsrige
som det, der sserlig angaar det udvalgte Folk,

og Hedningefolkene kun, for saa vidt som de
holde sig til dette Folk? Der er Ord af ham,
som kunde tyde paa, at dette var hans Syn.

Svaret til den kanaanaeiske Kvinde, Befalingen

til Apostlene ved deres Udsendelse, Svaret til

Grsekernc, da de i Templet begasrede at se ham
(Mt. 15, 24. 26; 10, 5; Joh. 12, 23 f.), tale

klart nok om, at han i sin Virksombed felte

sig bundet til det Folk, hvis Ked og Blod han
bar, og hvis Kongetrone han ved sin Afstam-
ning var bestemt til at arve. Han felte sig

bundet herved som ved en Gnense, der var sat

bam af Faderen. >Frelsen kommer fra Jederne*

,

og dem maatte den ferst bydes. Men hvis man
herud fra vilde slutte, at det gik her, som det
gik hos Grsekerne og Roroerne, der i deres

Syn paa Menneskene ikke naaede ud over deres
egne Stammegrenser, saa at ogsaa hans Op-
fattelse var >partikularistisk<, vilde dette dog
vaere en stor Misforstaaelse. Ikke alene taler

ban fra Begyndelsen af om Syreren Naaman og
Enken i Sarepta, og ikke alene viser han i sin

ferste Virksomheds Tid hen til de mange, der
skulle komme og sidde til Bords med Fsedrene
i Guds Rige, men han taler ogsaa om Faarene
af en anden Sti, om de mange spredte Guds
Bern, som skulde samles, og om at Hvedekornet
maa do for at boere megen Frugt ; og han ender
med at befale alle Folkeslags Optagelse i Riget.

Den Gnense, der for Tiden i hans Kods Dage
var sat ham, vilde og kunde han ikke over-

skride; men hans Syn naaede langt ud her-

over: som det naaede til Tidens Ende, Verdens
sidste Dag, naaede det ud til alle Verdens Folk,

ikke blot dem i Byen, men ogsaa dem ved
Gaerderne og dem ved Vejskellene.

Saaledes var det Rige beskaffent, som Herren
begyndte at forkynde, da han i Aandens Kraft
vendte tilbage til Galikea: det var Guds Fader-
vilje, der satte det ind i Verden, det kom oven
fra, kom i Aanden og skulde naa ud over al

Tid og alt Rum. Det var dybt og staerkt, stort

og rummeligt og bestemt til at grundlsgge og
gennemfere den nye Tid, >den sidste Tid< i

SUegtens Historie. Der maa sparges : hvilke
Betingelser vare til Stede blandt Jedefolket til

at modtage det ? Hvad kraevede det for at blive

medtaget og. i Forbindelse hermed: bvorledes
naas der ind i det, og hvilket Maal sigtes der
paa for dem, der ere komne ind deri?
Hvad det ferste Punkt angaar, skal ikke her

gores Rede for, hvorledes Jedefolkets aandelige
Tilstand var paa den Tid, da Guds Rige traadte
ind i Verden; der maa i saa Henseende hen-
vises til de forskellige Artikler om de herhen
herende Enuier. Kun skal her fremharves, at

den saeregne Forstaaelse af Gud, den Lovret-

ning og Gerningsretning, der var herskende i

det davserende Aandsliv, lagde Modtagelsen af

det nye, som Herren bragte, store Hindriuger
i Vejen, ligesom der ogsaa medte ham store

Hindringer fra Folkets uaandelige Liv. For-
staaelse medte han fra dem, der kom til ham
fra Doberen, der saaledes viste sig at vaere

>Engelen foran hans Aasyn<, og Forstaaelse

medte ham paa mange Punkter fra Folkelivet.

Det var Johannes-Disciple, Toldere og Syndcre,
de, der >forventede Israels Trest<, der droges

til ham. Faelles for disse var > Hunger ogTerst
efter Retfierdighed*, >Fattigdom i Aanden <, og
faelles for disse var, at de hos Faderen havde
Inert Lamgsel og Savn at kende og saaledes

bleve dragne til Sennen (Joh. 6, 44. 45; 3, 21).

De trcengende, de arbejdende og besvasrede for-

stod ham; han kalder dem dc enfoldige (Mt.

11, 25), han kalder dem de smaa (Lk. 17, 2),

ja, han siger til Disciplene, at de maa om-
vende sig og blive som Bern for at kunne ind-

gaa i Riget, og siger, at Bern herer Guds Rige
til (Mt. 18, 3; Mk. 10, 14). Selv om der
nu henvistes til en anden Raekke Udtalelser,

i hvilken Retffeerdigheden fremhaeves som Be-

tingelsen for at indgaa i Riget (Mt. 5, 20;
Mk. 10, 19; 12, 28 f.), lyder det dog til den
skriftklogc, der liar prist Budet om Kasrlighed

som det hejeste: >Du er ikke langt fra Guds
Rige* (Mk. 12, 34) og til alle: >Seger Guds
Rige og hans Retfserdighed< (Mt. 6, 33). Det
er Trangen til Retfserdighed, der er Kernen i

den Retfserdighed, som er narr ved Riget, og
det er derfor atter her Barnet og kun Barnet,

som Guds Rige herer til. Betingelsen for at

forstaa Herren og modtage Riget er, at al den
Trang til Livet, til Faderen, som heri er ud-
trykt, og som er Menneskets medskabte Vsesen,

er levende.

For det andet Punkts Vedkommende maa
der ferst henvises til, at den omtalte Trang
nok ferer til Guds Rige, eftersom dette > herer

saadanne til*, i hvem Trangen er levendegjort

;

men det ferer ikke ind i Riget, da der kun
kan gaas ind i dette ved Kraft og ikke ved
Trang. Dernsest maa fremhaeves, at denne Kraft

er til Stede i Herren, da Riget er til Stede i

ham, hvorfor ogsaa alle de traengende maa
komme til ham, for at han kan give dem,
hvad de trcenger til, og hvad han giver dem,
er netop >Magt til at blive Guds Bern* (Joh.

1, 12). Ad anden Vej end gennem ham gives

ikke Indgang i Riget (Joh. 14, 6); der kan ikke

ad anden Vej faas Magt bertil. I sit Keds Dage
gav han ved sin Kaldelse og ved sit Ord alle

dem, der kom til ham, denne Magt (Joh. 6, 67

;

Mt. 11, 28); men alterede da henviste han
Nikodemos til det Middel, ved hvilket han
efter sin Bortgang vilde give Magt til at ind-
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gaa til Livet (Joh. 3, 3. 5) ; ved Vand og Aand,
saaledes som Nikoderaos kendte disse hver for

sig fra Johannes-Daaben og som >Israels Laerer*

fra Folkets Levnedslob, og saaledes som Herren
havde set dem samlede ved sin Daab, ved disse

skulde Menneskelivet fades for fra og saaledes
indgaa i Riget. Denne Adgangsdor til Guds
Rige Andes nu ikke omtalt mere fra Samtalen
med Nikodemos og til Jesu Ded. Forst efter

hans Opstandelse siges han at have givet Be-
falingen til at debe (Mt. 28, 18-20). Om
Paalideligheden af denne Efterretning er der
rejst Tvivl, saerlig paa Grund af, at Aanden her
er fojet til Faderen og Sennen og paa Grand
af, at der i den ferste Aposteltid i Felge Ap. G.
blev debt til Jesu Navn og ikke til Faderens,
Sonnens og Aandens. Hvorledes der blev debt
i Aposteltiden er imidlertid vanskeligt at faa

Klarhed over efter de korte Antydniuger i Ap.
G. ; men sikkert er det, at Befalingen hos Matth.
ikke kan opfattes som en Debeformel, saa at,

selv om det var afgjort, at der Pinsedagen debtes
i Jesu Navn alene, vilde dette ikke vaere i Mod-
strid med Daabsbefalingen. Heller ikke kan
dette, at Aanden er jaevnstillet Faderen og
Sennen, rokke ved Beretningens Paalidelighed,

da Herren afgjort ikke har opfattct Aanden
som blot en Guds Kraft, men som en Person-
lighed, der havde et bestemt Maal og en be-
stemt Vilje. Til dette maa fojes, at den korte
Udtalelse i det andet Evang. (Mk. 16, 16) be-
kraefter Daabsbefalingen; efter det Lys, der 1

nyere Tid er kastet over dette Evangeliums
Slutning, at den indeholder mundtlige Med-
delelser til Papias af hans Laerer, Herrens Di-

scipel Aristion, kan denne Udtalelse ikke forbi-

gaas (Conybeare i >The Expositor* 1893 og 95

;

Zahn, Einleitung, II, 227 f. og Forschungen, VI,

219, Anm.).
Ved Daaben, som Herren talte med Nikode-

mos om ved Begyndelsen af sin Livsgerning,
og som han indsatte ved dens Slutning, har
han ved Menneskelivets Indfejning i det tre-

foldige Navn givet det Grundlag, paa hvilket
Livet kan tages op og leves for fra, og heri
ligger Svaret paa, hvilket Maalet er for dette
fornyede Liv. Paa den ene Side vcdbliver det
at vaere levende, omfattende, til Grunden for-

dybet Trang, paa den anden Side at maettes

og fyldes med det, der tnenges til. Paa Grand-
lag heraf vokser det nye Menneske frem. Det
er en Vaekst i fordybet Trang, saa at der kun
bliver 6t, der er nedvendigt, saa at i denne Trang
Livet saettes ind og saettes til, at alt det, der
indtager en Plads, som ikke tilkommer det,

saettes ned paa sin rette Plads, forsages (Lk. 10,

42; 14, 25. 26. 33). Og det er en Maettelse med
Rigets Kraefter, med Retfaerdighed, med Trest,
med Fred og Hvile, med Magt til at blive Guds
Born (Mt. 5, 5. 6; 11, 28; Joh. 1, 12). Ud
herfra vokser det nye Menneskeliv frem med
Magt til at blive fuldkomment som Faderen i

Himmelen er fuldkommen (Mt. 5, 4. 7. 8.

9. 48). Bern vcdblive Menneskene under de nye
Forhold at vaere; dette vokse de ingen Sinde fra;

deres Maal er, at blive fuldkomne Born, om
dette end ikke kan naas, for Faderen paa ny
griber ind, saa at de som >Opstandelsens Barn
blive Guds Bern< (Lk. 20, 36). De leve, fordi

Herren lever (Joh. 14, 19); den nye Tid kom

med ham, men den fortsaettes med dem, efter-

som de leve og ere It i Faderen og Sennen;
det nye Liv er Kendemaerket paa den nye Tid
(Joh. 17, 21).

3. >At Verden maa tro, at du liar udsendt
mig<. Dette vil Herren have lagt frem for

Slaegten. Men Kendemaerket er ikke her 1 ferste

Linie nye Tanker, nyt Udtryk, nyt Livssyn,

ny Verdensopfattelse ; skent alt dette Andes
i hans Forkyndelse af Gudsriget, er det ikke
herpaa, at han lsegger Hovedvaegten ; denne
falder overhovedet ikke paa den inteilektuelle

Side af Sagen, skent denne nok kunde frem-
laegges til >Vidnesbyrd for Verden*, men paa
Livet (smlgn. Delitzsch, Jesus u. Hillel ', 1867).

Ikke blot en Forkyndelse om Guds Rige vilde

Jesus baere frem, men han vilde ved sit Liv
og sin Gerning fare dette Rige ind i Shegten.

saa at det kunde blive kendeligt ud fra det

nye Liv, som heraf fremgik, at Gud havde
sendt ham. Det var det nye Liv, det evige

Liv, han sigtede paa, og hvor det paa Grund
af hans Ord brad frem, der lod han det ikke
skette sig selv og blive til, hvad det i sin En-
lighed kunde; men han samlede det sammen
om sig til en samlet Enhed og kaldtc denne
sin Menighed efter det Navn, Gud havde kaldt
sit Folk i Orkenen med (5 Mos. 23, 2. 3, LXX).
Denne Menighed blev til ved Rigets Kraefter,

den var og er den Skikkelse, i hvilken Guds Rige

lever paa Jorden under Slaegtens Udvikling,

for til Slutningen at naa sit Maal ved Rigets

Konge, der har >al Magt i Himmelen og paa
Jorden*.

Derfor begyndte Herren samtidig med For-
kyndelsen af Rigets Naerhed at samle Disciple

om sig. De ferste kom til ham paa Grund af
Deberens Vidnesbyrd; de >kom og saa< og blev

hos ham (Joh. 1, 35 f.). De fulgte ham til Kana.
hvor de ved Bryllupet >saa hans Herlighed og
troede paa ham< ; de fulgte ham til Kapernaum,
til Paaskefesten i Jerusalem og tilbage til Ga-
lileea igen gennem Samaria (Joh. 2, 2—4, 54).

Men da kalder han dem til at felge sig til

Stadighed som Disciple (Mt. 4, 18 f.), og her-

med begynder Riget at vinde ydre Skikkelse.

Hans Kaldelse til dem er ikke blot Kaldelse

til at blive Laerlinge, saadanne, som en Profet

kunde samle om sig, som Deberen havde samlet,

men ferst og fremmest til at blive Disciple

af Riget (Mk. 2, 17; Mt. 13, 52). Han, der
kalder, har selv Himmerigets Negler (Mt.

16, 19), og gennem sin Kaldelse aabner han
Rigets Der for den, han kalder; han tager en
saadan op i sin Vilje og tilegner sig ham, og
han vil, at de, som Faderen gav ham, skal vaere

der, hvor han er, dele Vilkaar med ham (Joh.

17, 24). Gennem sin Kaldelse delagtigger Herren
i Rigets Liv; men om det for den, der kaldes,

bliver til Liv, beror paa, om han i Tro og
Lydighed modtager Ordet, der lyder til ham.
Hans Navn skrives da i Himmelen (Lk. 10, 20),

han kommer gennem det nye Liv ind i et nyt
Slaegtskab, Herrens Slaegtskab (Mk. 3, 31—35).
Det er dette Slaegtskab, der kaldes Menigheden
(Mt. 16, 18; 18, 17), et Navn, som der Ingen

Grund er til at frakende Herren og tillaegge

Paulus, da Betingelserne for Brugen af det er

til Stede paa det Tidspunkt, paa hvilket det

efter Beretningcrne udtales. Dette nye Slaegt-
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-skab lever indad til i fielles Kserlighcd og er

udad til .Verdens Lys< (Mt 18, If.; Lk. 18,

-9f.; Job. 13, 34; Ht. 5, 16).

En fastere Skikkelse faar det begyndende
Samfund ved Apostelvalget (Mk. 3. 14). De
tolv, som ban udvselgcr til at ba;re Rigets

Evangelium til Verdana Ende, bliver den Kerne,

om hvilken han vil sarnie sin Menighed af alle

Folkeslag (Mt 19, 28; Job. 17. 20). Derfor
kalder han disse tolv til sig, ferst for at de
skulde gaa hen og btere megen Frugt (Job. 15,

16), og deriuest for at de skulde paa uterraeste

Hold se Rigets Udfoldelse i hans Liv. Derved
kom de selv til at btere Frugt, og derved fik

de Betingelsen for at kunne vidne om bam.
Men hvad de saa, og hvad der formede sig i

deres Sind af Tanker og Forstaaelse over for

bam, kom ikke ad menneskelige Overvejelsers

og Slutningers Vej: Faderen aabenbarede for

dcm, hvem Sennen var, som ban aabenbarer
for alle enfoldige, hvem Sennen er (Mt. 16; 11,

25). Hvad Faderen paa denne Maade gennem
sin Sens Liv og Gerning aabenbarer om Sennen,
det er fast og sikkert, en Klippegrund, der

ikke rokkes. Paa denne Grund lean Herren
bygge sin Menighed, den kan Helvedes Porte

ikke rokke. I Peter bred den ferst igennem,
deriuest 1 hans Medapostle; fra Pinsedag bryder
den med >Kraften fra det beje< igennem over-

alt, bvor Evangeliet forkyndes; men hvor den
bryder igennem, samles stadig Acre til Menig-
heden, »som lade sig frelse<.

Fremskaffelsen af dette Samfund var Maalet,

-som Herren sigtede paa under de Forhold, der
forelaa for ham. Det forekom Oeberen, at dette

var noget lidet, saafremt han da ellers var den,

der skulde komme (Mt. 11, 3); hans Disciple

syntes det samme; de ventede stadig paaRiget
i dets ydre Magt og Herlighed, Stenen, der
skulde fylde den hele Jord (Dan. 2, 35). Det
er ikke underligt, at Folkelederne med Folket

intet forstod; alt, hvad de haabede paa og
dremte om, gik i en hel anden Retning; det

«r heller ikke underligt, at de samtidige jediske
Forfattere intet saa af det, der foregik. Herren
selv ser og ved, at denne Begyndelse kun er

lille og uanselig; den er som Sennopskornet,
det mindste af alle Fre; den er som Saede-

kornet, der kastes i Jorden ; men han ved ogsaa,

at det, han har bragt ind i Verden, er som
Surdejen, der vil gennemsyre det hele, er en
lid, der er kastet ind i Slasgten, og som vil

bryde ud i lys Lue fra Shegt til Slsegt indtil

Jordens Ende. Himmelen og Jorden skulle

forgaa, men hvad han har begyndt skal ikke
forgaa.

4. >Mig er given al Magt 1 Himmelen og
paa Jorden ; gaar derfor ud og gerer alle Folk
til mine Disciplec. Hans Tanke og Vllje gaar
ud til alle Folk under Himmelen, og det, han
vil bruge al sin Magt til, er dette, at fere alle

ind i Livet. Begyndelsen hertil gjorde ban i

sit Keds Dage, da han gav sin Discipelkreds

det evige Liv; dertil var han sendt, og dette

var over for dem bans Opgave. Der maa nu
sparges: ved hvilke Midler samlede han Di-
sciple og Folk om sig, ved hvilke Midler kunde
ban give dem Del i det Liv, der var i ham
selv? Evaugelierne give herpaa dette Svar:
gennem hans Ord og hans Gerninger.

Ferst og sasrligt gennem hans Ord. Hvor-
ledes de bleve til, har han lejlighedsvis oplyst

om. I sin Samtale med Nikodemos siger ban,
at han kun taler, hvad han ved, og det, han
ved, har han set (Jon. 3, 11). Han vil kun tale

det, der er sandt, ikke Drem eller Fantasi;
for sin egen Skyld, fordi han kun elsker Sand-
heden, det faste, paalidelige, og for Menne-
skenes Skyld, at de ved ham kunne naa til

fast Bund. Som han saaledes selv bevidner sit

Forhold til Sandhedeu I sin Tale, bevidne hans
Modstandere det samme (Mt. 22, 16). Men
hvad han ser og derfor efter sit Sinds Beskaf-
fenhed kan tale om, ser han hos Faderen (Joh.

1, 18; 6, 46; 5, 30; 8, 28; 12, 50); da han ferer

sit Liv saaledes, at han altid er 1 Faderen, som
Faderen er 1 ham (Joh. 14, 10), taler han intet

af sig selv, men kun, hvad ban herer. Alle

hans Ord ere fremgaaede af hans Liv, og som
hans Liv er, er ogsaa hans Ord ; da nu Faderen
har givet ham at have det evige Liv 1 sig selv,

er ogsaa det Ord, som ban taler, Aand og Liv
og kan meddele Aand og Liv. Altid tales hans
Ord med den Livets Magt og Myndighed, der
er i ham selv; men altid tales det tillige 1

Lydighed mod Faderen, aldrig uden for Sam-
fundet med ham, aldrig uden 1 Aanden. Heraf
hans Ords Magt og Uopleselighed : »de kunne
aldrig forgaa«.

Hvorledes de led, hvilken Form de fik, have
Evangelierne talrige Oplysninger om. Her skal

ferst fremdrages den Skikkelse, som de have
i de tre ferste Evangelier, der indeholde hans
Forkyndelse for Folket saaledes, som denne
atter er bleven forkyndt og lagt frem af Apost-
lene under deres Virksombed. Denne Forkynd-
else kan i det hele og store deles i tre Afsnit:

det ferste med Pnedikenen om Guds Riges Nasr-

hed og med Kaldelsen til Riget, det andet med
Undervisning om Rigets Natur, dets Indgang
og Vffikst i Verden, hsngende samraen med
den Skikkelse, som Guds Rige liar faaet i

Apostelvalget, og det tredje om de sidste Ting,

hengende sammen med Herrens Udgang af

Verden ; dog maa der fejes til, at hvad der er

ejendommeligt i ferste Afsnit ogsaa kan paa-

peges i andet og tredje, som ogsaa det sasregne

i andet Afsnit Andes 1 tredje.

Hvad der nu er san-ligt fremtredende i den
ferste Pnedikens Tid, og som ligger bagved og
paa Bunden af al den felgende Prxdiken, er
de korte, fast formede Ord. En Tale som Bjerg-

prsedikenen bestaar af saadanne, og ligeledes

Talen ved Udsendelsen af de tolv, da de skulde
gaa ud og forkynde Rigets Nserhed. Der er her
det ene Udsagn fejet til det andet uden Over-
gange, uden ydre logisk Forbindelse; bvert
Udsagn er ttenkt for sig selv, formet for sig

selv, ofte paa en ordsprogagtig Maade, saa at

det let fester sig i Sindet. Det slutter sig om
sit Indhold saa neje, at det bliver det natur-

ligste, klareste Udtryk herfor, og dette Indhold
er det dybeste, mest almenmenneskelige, der
overalt, hvor det naar hen, vedkendes og kan
forstaas af alle. Det er derfor Udsagn, som
ikke asides, ikke forgaa; de gere det samme
Indtryk af Liv og Myndighed den Dag i Dag,
som da de bleve talte. Det er ikke Skolesprog,

der her meder to, og ikke Metode, hvorefter

Udsagnenecredannede; det er Folketale, dannet
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med den allerstorste Kunst, Kraft og Myndig-

hed, fri for alle uvedkommende Trick, saa at

hver Tanke paa ethvert Punkt faar sit en-

foldigste, men tillige mest betegnende Udtryk.

Og dog faar man ikke Indtryk af, at her kan
tales om et Princip, om noget, som Herren
havde dannet sig til og sigtede paa: at >naa

den sterste Klarhed ad den korteste Vej< (Wendt
i >Lehre Jesu«). Stterkere faar man Indtryk af,

at denne Maade at tale paa, hsenger paa det

nejeste sammen med det, han taler om, Livet

og det evige Liv, og saerlig htenger paa det

nejeste sammen med hans eget Liv, bans egen

Maade at ttenke og leve paa. Der kunde hen-

vises til, at saaledes talte de gamle om Livet,

de gamle jodiske Vismsend, — Salomoskrifterne,

Sirak, Rabbinerne, Pirke Aboth — , de gamle
graeske Vise —, de lakoniske Ord i Platons Pro-

tagoras 28 — ; om det sarame Emne talte de paa
samme Maade, som Herren. Hos ham har
Maaden at tale paa dog kendelig nok sin Grand
i Maaden at leve paa : han horte disse Ord hos
sin Fader, og som fedte af hans Liv kunde de
facstne sig i Menneskesindene, aabne dem til

at modtage det Liv og den Aand, som de vare

Bserere af.

Til Udforelse af denne Tjeneste bidrog ogsaa

dette ved de korte Ord, at de ofte vare formede
saaledes, at de maatte vsekke Overraskelse og
Modsigelse. Hvad de indeholdt, syntes, saa

lsenge Ordet saas for sig selv, at vsere en
Umulighed, en Urimelighed, der ikke lod sig

omsaette i Livet; og alligevel var det blevet

formet paa denne Maade og blev ikke sendret.

Endvidere dette, at et Udsagn sluttede sig til

et andet, udtalende det samme paa en anden
Maade, for ved en saadan Parallelisme at under-

strege det sagte. Og endelig dette, at Udsagnene
ofte bleve meddelte i billedlig Tale eller belyste

ved et Billede. Alt dette gjorde Ordene levende,

malende, slaaende, saa at >Folket forundrede
sig«.

Medens Indbydelsen til Riget nu fortstettes,

og Brugen af de korte Ord fortsaettes dels paa
selvstaendig Vis, dels som Underlag for den
felgende Forkyndelse, traeder i andet Afsnit en
ny Form for Prsedikenen i Forgrunden, nemlig
Lignelserne. Fra ferste Fserd af brugte Herren
billedlig Tale til Sammenligning (Mt. 10, 16),

til Oplysning gennem Sammenstilling (Mt. 7,

24 f), til Eftertanke, idet der anferes et Bil-

lede i Stedet for selve den Sag, der taenkes

paa (Mt. 7, 3); men fra et bestemt Tidspunkt
af udvides disse Billeder med de enkelte

Trek til en Billedreekke, en Fremstilling i

Form af en Kortaelling, og disse forttellende

Billeder, Lignelserne, brages nu ikke som Illu-

stration i en Udvikling, men til at fremstille

en Undervisning om Rigets Art, dets Indgang
og Fremgang i Verden. Det er om Himmeriget,
at Herren taler paa denne Maade, og det be-
maerkes, at han til Folket kun talte i Lignelser

herom, saaledes som dette kunde here (Mk.
4. 33. 34). Er nu Billedtalen i den Tid, der
gik forud for Talen i Lignelser, blevet benyttet
til at belyse, bringe Forstaaelse, og bruges Lign-
elser i den felgende Tid over for Folket til at

belyse, ligger det nser nok at slutte, at ogsaa
Lignelserne om Rigets Art ere blevne dannede
til samme Brag. Herpaa svarer Herren efter

Evangelierne afgjort nej: han forkynder for

Folket i Lignelser, for at det ikke skal forstaa;

det skal blive staaende ved det ydre, fordi det

ikke har hert og forstaaet lndbydelsesbudskabet;

det skal here og ikke forstaa; det kan ikke

forstaa, da den Livsbevaegelse, der skulde have

gaaet forud, ikke er til Stede. Denne er der-

imod til Stede hos Disciplene, fordi de have

oplevet Rigets Begyndelse : hvad der fremstille

i den ferste Lignelse, der er Grundligneisen

om Riget (Mk. 4, 13), er, hvad de have op-

levet. Derfor er det dem >givet at forstaa

Rigets Hemmeligheder<, selv om Lignelsen Trek
for Track maa forklares for dem (Mk. 4, 1 1 f.l

Idet Herren tager det andet Skridt fremad i

siu Forkyndelse, maa han fuldfere denne Dom
over Folket (Mt. 13, 14), en Dom, som har

sin Rod og Grund i selve Livsudviklingen. og

saint Id ig hermed bruger han Lignelsen til Be-

lysning af Riget for Disciplene.

Det er heraf forstaaeligt, at Talen i Lignelser

ikke kan here eller har hert til det ferste Af-

snit af Herrens Virksomhed, og at den udvidede

Billedtale ikke skal bruges til at belyse, men
til at skjule for Folkets Vedkommende. Andcr-

ledes knnde det ikke vaere i Felge det evige

Livs egne iboende Love: her forstaas der kun,

som der leves til (Joh. 1, 4), og en blot intellektuel

Forstaaelse er ingen Forstaaelse. >Den, der har,

skal gives, og den, der Ikke har, skal fratagts

det, han har< (Mk. 4, 25). Der er derfor ingen

Grund til at opfatte Apostlenes Forstaaelse

af Formaalet med Brugen af Lignelser som

en grundig Misforstaaelse over for Herren (JO-

licher, Die Gleichnissreden Jesu, I * II, 1899).

I al deres Knaphed, Enfoldighed, Kraft og

Klarhed ere de Vidnesbyrd om, at han under

de Forhold, der da forelaa, knnde faa sagt

netop det, han maatte sige, og faa det sagt i

den Form, der bedst tjeute hans Gerning. Om
Rigets Hemmeligheder taler han. Selv levede

han sit Liv i Riget og fasrdedes deri som Sonntn

i Huset (Mk. 12, 6); han kendte af sit eget

Liv dets Natur og Art; men hvorledes faa Mrn-

neskene til at forstaa det, som forudsatte for-

staaende Liv? Saa tager han med sikker eg

fast Haand ud af det, der er alle tilgaengeligt.

ud af Naturlivet og Menneskelivet, Track og

Begivenheder, og frcmstiller der Igcnnem, h«d
der er ligt med og parallelt med det, der fore-

gaar, idet Guds Rige gaar ind i Menneskellret

Undertiden er det et enkelt Track, et enkelt

Punkt af Rigets Liv, og alt skal tjene til at

belyse dette; men undertiden er det en he!

Raekke af Punkter, der skal belyses; de enkelte

Billeder i Lignelsen ere valgte med Hensyn

hertil; den »ene elskede Son*, som Vlngaards-

ejeren tilsidst sendte, er et klart Eksempd
herpaa, ligc saa vel som Valget af Brudgommen
til en af Hovedskikkelserne i en Lignelse (Mk.

2, 19). Sactningen, at en Lignelse ikke skal for-

klares, da den tjener til at forklare (Julicher).

kan her ikke fastholdes, lige saa lidt som Sart-

ningen, at det kun er et enkelt Punkt, der

sigtes paa i hver enkelt Lignelse (B. Weiss),

At der da kan komme ret stor Uoverenssteta-

melse ind i Opfattelserne af de enkelte Track,

eftersom Herren kun undtagelsesvis har med-

delt, hvad han ved dette og hint sigtede pa*,

kan ikke undgaas; dog inaa det tillige be-
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mserkes, at overalt, hvor det Liv er til Stede,

af bvilket Lignclsen giver et Billede, vil det
ogsaa forstaa det, som det kan genflnde sig selv

i (Goebel, Die Parabeln Jesu, 1879; Steinmeyer,
Die Parabeln des Herrn, 1884).

Medens Herren no vedbliver at tale i Lign-

elser om Rigets Hemmeligheder til Folket og
Disciplene og i Lignelser til Oplysning om det,

der ikke angaar selve disse Hemmeligheder,
og medens han vedbliver at tale de korte Ord,
trader atter noget nyt frem i det sidste Af-

snit af bans Forkyndergerning. Det er om >de
sidste Ting< han her taler, efter at han paa
Vejen fra Galiliea til Jerusalem har talt til

Disciplene om sin egen Udgang af Verden.

Ferst om det, der ligger naermest, saa at sige

lige for Ojnene, om Tolderes og Synderes Ind-
gang 1 Riget og Borttagelsen af dette fra Jode-
folket, om Neden og Trangslen over Disciplene

;

saa om det fjernere: Jemsalems Undergang,
og derpaa om det fjerneste: den sidste Dag, og
hvad derpaa felger. Det saeregne her er ferst

den Knaphed og Korthed, der cr over hans
Udtalelser, navnlig angaaende det sidste Punkt.
Samraenlignet med de jodiske Apokalypser er

det knn saare lidet, han siger. Han taler knn
det, han v£d, det, han ser; og det, han ser, er

saare vanskeligt at forstaa for Mennesker, hvad
enten det udtales 1 Ord tiler 1 Billeder. Og
dernaest er det steregne den profetiske Hejhed
og Myndighed, med hvilken han taler. Som
den, der er flyttet uden for det hele og I Aanden
ser, hvorledes det vil gaa til, naar Jerusalems
Dage ere talte, hvorledes det vil gaa til, naar
Menneskets Son kommer i Himmelens Skyer,
og alle Jordens Folk forsamles om hans Dom-
stol, men atter som den, der staar midt 1 Be-
givenhederne med den dybeste Omsorg for

sine, at de maa Andes vaagne og kunne bestaa
— saaledes afslutter Herren sin Forkyndelse.

Til denne Fremstilling af Jesu Praediken efter

de ferste Evangelier maa no fejes en Hen-
visning til, hvorledes han taler efter det fjerde

Evangellnm. Den Maade, som han her fremstilles

talende paa, er ikke lidet forskellig fra det

oven for meddelte. Elementerne i dette Andes
vel atter her, de korte Ord med deres Saer-

egenheder, Lignelsen, det profetiske, alt dette

dog paa ejendommelig Vis; men Talens Grund-
tonc er forskellig fra Tonen i de ferste Evange-
lier. lmidlertid er der ogsaa her Tilknytninger,
saaledes navnlig til Ordene om Forholdet mellem
Faderen og Sennen (Mt. 11, 25—30). Heraf
fremgaar, at Grundtonen ikke kan opfattes som
Evangelistens, men maa tillasgges Herren selv.

Dens Ejendommelighed bestaar i den staerke

Stemning, der baerer alle Udtalelserne, en Stem-
ning, der hidrerer fra, at Baggrnnden, ud fra

hvilken der tales, altid er neervasrende og le-

vende i den talendes Sind; men Baggrunden
er Himmelen, i hvilken Menneskets Sen er,

Faderen, hos hvem Sennen lever med hele

sin Kaerlighed, hos hvem han ser alt og horer
alt det, han taler. Ud fra denne Baggrund skal

Ordene sendes ind i den urolige, stridende,

lidende Menneskeverden ; med Evigbeden bag-

ved sig faa de dette Prag af Lys, af Vemod,
af Laengscl, af staerk Kaerlighed, det dvselende

ved og kredsende om det hver Gang foreliggende

Emne, de ejendommeligt samlende Ord og Ud-

tryk (Westcott, Introduction to the Study of
the Gospels 1

, 260 f.). Og Emnet for dlsse Taler,

der alle ere meddelte ud af en Mands Erin-

dringer fra Samlivet med Herren, og med et

Par Undtagelser ere tagne fra Oplevelser i Je-

rusalem, er Samlivet mellem Faderen og Sennen,
Forholdet imellem disse, eller Sennens Samliv
med Disciplene, eller Sennens Undervlsnlng
over for enkelte om den Gave, han kan give
Menncskcne i Felge sin Stilling til Faderen,
netop de Emner, i hvilke ogsaa efter de ferste

Evangelier den steregne Stemning traadte frem,

den, der var Felgen af, at Sennen >frydede sig

i Hellig-Aanden< (Lk. 10, 21).

I sine sidste Samtaler med Disciplene siger

Herren: »dette har jeg talet til eder i Lign-

elser; der kommer den Time, da jeg ikke mere
vil tale til eder I Lignelser, men frit ud for-

kynde eder om Faderen* (Job. 16, 25). Be-
gyndelsen til al hans Tale i Verden er hans
Samliv med Faderen; i dette lever han uden
Lignelser og Billeder, frit ud ; vender han sig

mod Verden for at tale det, som han ser og
barer, staar hans Trang til at tale frit ud;
som han lever frit og aander frit hos Faderen,
vilde han aande frit i sin Tale til Menneskene.
Dette kan han ikke, selv ikke over for Di-

sciplene; der er Ting, som han ikke kan sige,

da de ikke vilde kunne here det, og det, han
kan sige, maa han sige i Lignelser og Billeder

(Job. 16, 12. 25); men i disse og bagved disse

kan den Virkelighed naas, som han taler om.
Ud fra sit frie Samliv med Faderen trader
han frem for Verden og taler om Faderen og
Sennen og om, hvad Sennen bringer til Verden

;

og Evighedens staerke, brede Stemning ligger

over hans Ord. Endnu laengcre frem, midt ud
i Verden trader han og taler om Riget som
Kongen og Profeten med Aandens Myndighed

;

og Ordene minde vel endnu om den Stemning
og det Samliv, de ere fedte af; men det mest
fremtnedende ved dem er dog deres Sluttethed,

deres Kraft, deres Myndighed. Men hvad enten
han er traadt helt frem for Verden og taler

derfra, eller han er traadt tilbage I Faderen
og taler derfra — altid er hans Ord Aand og
Liv, Baereren af Riget ind i Menneskesindene.

Dernsest hans Gerninger. Det, der ferst falder

i Ojnene ved denne Side af hans Virksomhed,
er den Hjaelp, de bragte til dem, for hvem de
gjordes. At blinde saa, og halte gik, at spe-

dalske rensedes, og dove herte, at dede opstod

(Mt. 11, 5), alt dette var Hjaelp i Neden, og
saaledes blev det ogsaa opfattet af Samtiden.
Men efter Jesu eget Udsagn vare hans Ger-

ninger mere end Hjaelp; foruden den saerlig

iejnefaldende Side ved dem, at de paa under-

fuld Vis afhjalp Neden, er der en anden Side,

som de alle have lige saa fuldt som den ferst-

naevnte : de ere Tegn og tilsigte en Forkyndelse

;

de ere Lignelser, satte frem for Samtiden paa
underfuld Maade, ogmaa saaledes sammcnstilles
med Oi-det. De ere optagne i Forkyndelsens
Tjeneste, men tydelig nok ger Herren selv stor

Forskel paa Ord og Gerninger, idet han med
Hensyn til de sidste ofte holder tilbage, naegter

at gore Tegn, ger andre end dem, der for-

ventedes (Mk. 1, 35; Mt. 13. 58; Joh. 4, 48;

Mt. 16, 2f.; 11, 2f.; Joh. 7. 31). Grunden
hertil maa seges i, at, medens hans Ord var
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Baerer af Li vet, kunde Gerningcrne ikke vaere

dette; de vare Billeder paa det, som han var
kommet for at gore, men i sig selv havde de
ikke Livet. De kunde vise, at Guds Rige var
kommet, vaekke Opmaerksomhed, stotte en be-
gyndeude Tro; hvad de afbildede, kunde de
ikke meddele.
Som Ordet have Gerningerne deres Udspring

fra Sennens Samliv med Faderen. Selv om han
har Livet i sig selv, og selv om det ser ud, som
om han har Magten i sig selv til at virke Undere
(Joh. 5, 26; 6, 57; Mt. 8, 26; 9, 21; Mk. 3,

10), kan han dog intet gore af sig selv: han
maa vente, til Timeu kommer, han maa bede
om at gore denne og hin Gerning, ja, ret ud-
trykt, er det Faderen, der ger sin Gerning i

ham (Joh. 2, 4; 11, 41. 42; 14, 10). Baade
maa der vises ham de Gerninger, som han
skal gore, og gives ham Lov og Magt til at
gore dem; ved at gore dem tjeuer han ingen
Sinde sig selv, soger ingen Sinde sin egen JEre,

men tjener og serer sin Fader; ja, i det 0jeblik,

han ger dem, er det for ham Faderens Vilje,

der gaar igennem ham, og Faderens Magt, der
genneinstrommer ham. Og dette, hvad enten
det er Helbredelser, der sker ved ham, eller

han udferer ved given Tid og Lejlighed den
Raekke Gerninger, der kunne samles under Ud-
trykket Naturundere. Begge Arter gaa paa £n
Gang ud paa, at afhjtelpe en foreliggende Ned
og at vaere Tegn paa den Gerning, som han er
sendt til at gere, og begge bore de uadskillellg

til Fremstillingen af Herrens Liv. Forseg paa
at udskille dem af Kilderne som noget, der
ikke herer til, ladcr sig ikke gere; de ere saa
indvaevede 1 Fortaellingen, at de ikke kunne
loses ud ; og dette gaelder ikke mindre for

Naturundernes Vedkommende end for Helbred-
elsernes, en psykologisk Forklaring naas der
ikke igennem med (Bruce, The miraculous Ele-

ment in the Gospels; Trench, Notes on the
Miracles of our Lord).

Foruden de Midlertil at meddele Livet igennem,
som her ere naevnede, Ord og Gerninger, maa
endnu henvises til et tredje Meddelelsesmiddel,
som ferst i Slutningen af Herrens Samliv med
Disciplene blev givet disse, og som derfor ferst

efter hans Bortgang 6k sin fulde Betydning,
nemlig Nadveren. At denne ikke blot er et

Tegn, fremgaar af Ordene, som Brodet og Vinen
ledsages af og af dens Plads ved Paaskemaal-
tidet. Den vil efter dette vsere en Aflesning

af det gamle Maaltid, som den nye Pagt ved
Blodets Udgydelse trader i Stedet for den
gamle. Hver den, der aeder Brodet og drikker
Vinen, kommer derved i Livssamfund med
Herrens Legeme og Blod. Saaledes forstaas det
i de paulinske Menigheder (1 Kor. 11, 20 f.),

og saaledes er det utvivlsomt forstaaet i Jeru-
salem (Ap. G. 2, 42); samme Vej peger ogsaa,

hvad Herren et Aar for Indstiftelsen udtalte 1

Kapernaum (Joh. 6, 26 f., 53 f.). Derfor gen-
tages og gentages Nadvermaaltidet, og der er
over for denne Kendsgerning ikke megen Sand-
synlighed for, at Ordet om Gentagelsen : »Gerer
dette til min Ihukommelse<, gennem Paulus
skulde vsere kommet ind i Evangeliets Beret-

ning, selv om det er sikkert nok, at Frem-
stillingen hos Lukas for det paagaeldende Steds

Vedkommende er ujaevn (Lk. 22, 19; se ievrigt

hos Tischendorf og Westcott-Hort hertil og
til Mt. 26, 26-28). Det nye Maaltid vil da
efter Herrens Ord og Tankegang vsere ved-
varende Meddelelsesmiddel for hans Liv, ja
Hejdepunktet af hans Selvmeddelelse : det var
ham ikke nok at give Aanden og Livet; hans
dybeste Trang stod til at meddele sig selv.

5. Spergsmaalet er nu, bvem han var, der
havde det evige Livs Ord og talte i Myndighed,
saa at alle forundrede sig, og saa at det kunde
lyde midt ud af Folkeskarerne: >Saligt det Liv,

der bar dig, og de Bryster, du diede?< Hvem
han var, der gjorde vcl alle Vegne ved kraftige

Gerninger, saa at det maatte siges: >saadant
er ikke sket i Israel hidtll ?< Hvem han var,

der tilsidst afsluttede alt det gamle, fremstil-

lede og gav sig selv som vedvarende Offer-

maaltid, >indtil det nye var fuldkommet i

Guds Rige<? Selv sagde han fra Begyudelsen
af intet herom, men lod sit Ord og sine Ger-
ninger tale for sig. Dlsse vidnede for ham og
bevidnede, at han var sendt af Gud; ellers

»vilde han slet intet kunue have gjort<. Men
hvilken Udsending var han? En Profet, Elias,

Jercmja? Intet var klarere, end at han var
en Profet; men der var mere hos ham, end
der kunde gaa op 1 det, at vaere Profet. En
Konge? Mangen Gang bred det igennem hos
Folket, at han var en Konge, den forjsettede

Konge; men atter forsvandt disse Lysglimt;
det var en anden Slags Konge, end han viste

sig at vaere, som de forventede. Men hvad da
Disciplene, som stadig fulgte ham? En Tid
varcde det, for han spurgte dem, og da svarede
de: »Du er Kristus, den levende Guds Sen«,
et Svar, som han vidste, at han ikke selv havde
givet dem, men Faderen. Han traf her det
samme, som ogsaa var medt ham ved Daaben

:

>Du er min Sen, den elskede<, og begge Gange
kom det fra Faderen. Han var kaldet til at
gere den forjsettede Davids Sens Gerning, og
Faderen bekraeftede denne Kaldelse for ham
gennem Disciplenes Mund, gennem de enfol-

dige, hvorfor han ogsaa >frydede sig i Aanden*

;

han var Davids Sen, den, som det udvalgte
Folk havde faaet sikkert Tilsagn fra Gud om,
at han skulde komme. Var han ikke denne
forjaettede Sen, kunde han ikke vaere kaldet
til at gere hans Gerning. Hvad han engang i

Jerusalem stredes med Farisseerne om (Mt.

22, 41—46), var ikke dette, at Kristus maatte
nedstamme fra David ; dette var baade han
og de enige om. Han vidste om sig selv, at
han var Davidssennen, >som Loven og alle

Profeterne havde talt om<, han vedkendte sig

det ved sit Iudtog i Jerusalem, han vedkendte
sig det for Raadet og for Pilatus, han dede
som Jedernes Konge med Davids, sin Faders,
Ord i sin Mund, og efter sin Opstandelse traadte
han frem som den, hvem al Magt i Himmeleu
og paa Jorden var givet.

Han >arvede Davids, sin Faders Tronec, men
som Konge paa denne Trone, til hvilken han
blev salvet med Aanden, traadte han ikke frem
saaledes, som Folket forventede det, ikke i

ydre Maigtudfoldelse, i ydre Herlighed. Davids
Trone blev i hans Haand forvandlet; som den
traadte frem i de gamle Beretninger og igeanem
de gamle Profeter, var det en jordisk Trone,
grundlagt paa himmelsk Grand; dens inderste
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Kerne var himmelsk. Ud fra sit Samliv toed

Faderen drog Herren nu deone Kerne frem i

Forgnmden : Kongen felte sig som Tjener, folte

sig i Gaeld til det bele Folk (Mk. 10. 45), hver
Israelit kunde begaere Hjselp af Davids Sen (Mt.

9, 27; Mk. 10, 48), og han felte sig som Barnenes
Brad (Mt 15, 24. 26). Han var af sit Folks Red,
>kom til sine egne« og grund&estede sin Trone
i deres inderste, der modtog ham. Inden fra

begyndte han, >for fra* ; hvad han sigtede paa
at naa var, at alt dette indre skulde blive ydre,

sknlde slaa igennem og blive en ydre Herllghed,

naar han kom igen og satte sig paa sin Herlig-

heds Trone i Igenfedelsen (Mt. 19, 28). Davids
Kongetrone gjorde han til Ssedet for al Magt
i Himmelen og paa Jorden.

Som for Joderue, saaledes for Herren: kun
den, der var fedt som Davids Sen, knnde arve

Davids Trone, og for saa vidt ligger Svaret paa,

hvem han var, heri. Men ingen Davids Sen
havde hidtil gjort eller knnnet gere den Ger-
ning, som han gjorde; her var mere end Sa-

lomo. Hvorledes dette mere var kommet ind

i en Davidssens Gerning og ind i bans Liv,

kunde Jederne ikke svare paa (deres Opfattelse

kan ses hos Schottgen, Jesus der walire Messias

og Bertholdt, Christologia Judseorum); der kan
heller ikke svares derpaa ud fra dette Navn
alene. Det ligger da mer at ty til den Be-
nsevnelse, som Herren ssedvanlig brugte at be-

tegne sig selv med, Menneskets Sen. Det Andes
brugt et stort Antal Gange i Evangelierne (over

«0), uden for disse i N. T. kun en Gang (Ap.

G. 7, 56), og det bruges kun af Jesus selv; det
er ikke kendt i den Betydning, i hvilket han
bruger det, af Foiket (Job. 12, 34), hvorfor
Billedtalerne hos Henok (Kap. 37 f.), om de
ere blevne til fer Jesu Tid, ikke kunne an-
vendes til Forklaring af det. Som han bruger
det, er det ikke Udtryk for Davids Sen, saa

at begge skulde betyde det samme (Mt. 16,

13. 15), eller kunde saettes i Stedet for hin-

anden; det kan ikke viere laant fra Daniel
eller fra Psalmerne (Dan. 7 ; Ps. 8 ; smlgn. Hebr.
3, 6; 5, 5), da det saeregne ved det ikke Andes
disse Steder. Det maa antages at vtere valgt

og dannet af ham selv; desto sterre Betydning
faar det for Besvarelsen af, hvem han var.

Ganske vist, hvis den Betragtning var rigtig,

at Herrens ejendommelige Ord og Udsagn maa
forstaas ud fra det aramaiske Sprog (A. Meyer,
Jesu Muttersprache, 1896, og G. Dalman, Die
Worte Jesu, 1898), og at paa dette det tilsvarende

Ord til Menneskets Sen kun er Udtryk for et

Menneske, vilde Betydningen ikke vsere sserlig

stor. Men at denne Betragtning ikke er i Stand
til at belyse Brugen af Navnet i vore Evange-
Iier, fremgaar alene deraf, at Herren en enkelt

Gang (Joh. 5, 27) udtrykker sig paa denne
ubestemtere Maade, at et Menneskes Sen bliver

det samme som et Menneske, men ellers over
alt bruger det bestemte, i begge Led betonede
Navn; den samme Undtagelsesbrug viser ogsaa,

at det ikke blot er det ferste Leds Batoning,
men ogsaa det andets, der skai Uegges Maerke til.

Ses der paa Navnet selv, er det ferste, som
det udtaler, at Herren har felt sig og vseret sig

helt igennem bevidst som Menneske; hvad
enten han taler om sig selv til Nikodemos som
den, der er i Himmelen, eller til Disciplene

som den, der fer har vseret der, hvor han atter

vil fare op, eller til Raadet som den, der vil

komme i Himmelens Skyer, er det om Men-
neskets Sen, han taler. Hans Bevidsthed om
sig selv er Menneskebevidsthed. Men dernaest

siger det, at han er sig bevidst som Sennen,
der stammer fra Mennesket. Det er en arvet

Natur, han baerer; han haenger paa det nejeste

sammen med andre Mennesker; han staar i

Rsekken ikke som den ferste, men som den
anden, som Sen over for sin Fader.
Hvem er da bans Fader? hvem er Mennesket?

Herpaa svarer selve Navnet ikke ; det giver kun
det bestemte Udtryk: Mennesket, ikke: et Men-
neske. Der maa da sparges, om der ikke enten
inden for Evangelierne eller i Brevene skulde
vsere Fingerpeg, som kunde lede til Forkla-
ringen. Nu sammenstiiler Paulus enkelte Gange
Adam som det ferste Menneske og Kristus som
det andet og stiller disse to i et neje Forhold
til hinanden (Rom. 5; 1 Kor. 15); den samme
Tanke Andes i den Slaegtebog, som Lk. med-
deler (Lk. 3, 23—38) ; endelig Andes endnu et Vink
i et Udsagn af Herren: 'Abraham saa min Dag
og glcedede sig< (Joh. 8, 56), tilligemed Ordet:
>Fer Abraham blev, er jeg< (V. 58). At ban
ved den Dag, Abraham saa med Glaede, tanker
paa den forjeettede Sens Isaks Fedsel, fere

Ordene af sig selv til, ligesom ogsaa en Ud-
talelse af ham noget forud : >Nu sage I at slaa

mig ihjel; dette gjorde Abraham ikke< (V. 40);

han er derfor Abrahams Sen derved, at han
er fedt i Isak; hans Menneskebevidsthed er

ved Fortasllingen om denne Fedsel blevet le-

vendegjort og har derl genfundet sig selv. Men
endnu laengere tilbage raekker den, til Adams,
Menneskets, Tilblivelse: han er Adams Sen,
det ferste Menneskes, Menneskets Sen.

Og han er ikke blot en Adams Sen, men
Sennen, hvilket, naar den Forklaring seges,

der ligger i selve Ordet, vil sige, at han er
Sen i saa dyb og omfattende Skikkelse, at

dette, at vtere San, har i ham naaet sit Maal.
Han er ikke Sen og Fader, et Gennemgangsled
for Slaegtens Fortssettelse, men ene og alene

Sen. Paa saa dyb og bred en SIsegtsgrund er
han stillet i sit Liv, og paa saa dyb og bred
en SIsegtsgrund Ander og genAnder ban sig selv,

at hans Sind ikke kan blive staaende ved ham
selv eller ved det naermest foregaaende Led,
men maa gaa tilbage gennem hele SUegten til

det ferste Menneske; ferst her Andes det, der
svarede til, hvad der rerte sig i ham ; han er

Sennen af det ferste Menneske, fedt ud af den
Natur, der blev til i ham, og som bares af

alle Adamsbern. En arvet Natur, Sonnenaturen,
har han; han er ikke den ferste. Og da han
er Sennen, drives han efter sin Natur til at

elske den Natur, fra hvilken han stammer, elske

den over alt og i alle, og dette Ikke med en
Sens, men med Sennens Kaerlighed. Havde
dette, at vtere Sen, naaet sit Maal i ham, naaede
ogsaa Sennekaerllgheden sit Maal: han maatte
elske Naesten som sig selv, og han maatte tjene

sin Skegt.

Denne Forstaaelse er den, der ligger i selve

Navnet, og der er ingen af de Udtalelser, Herren
knytter til dette, som modslger den og intet i

hans Liv, som ikke kan gaa ind under den.

Er den saaledes at anse for rigtig, sperges,
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hvorvidt Svaret paa dct, som Messiasnavnet
ikke kunde forklare, er givet heri ? Jesus Kristus

er ikke blot en Davidssen, men Davidssennen,
den i hvem dette, at veere Son af David, havde
naaet sit Maal; men dette var han som Men-
neskets Son; thi derfor naaedc Davidssennen
sin Fuldendelse i ham, fordi det, at vcere Adams
Sen, i ham naaede sit Maal. Det sidste giver

en bredere Grand at staa paa, end det ferste,

og i dette sidste er angivet Grundlaget for

>Hejden og Dybden, Breden og Lsengden af

Hcrrens Kierlighed«, for de store Synspunkter
i hans Liv, de omfattende Tanker, men ogsaa
for det enfoldige, det almenmenneskelige, det

til alle Tider og Slsegter nckkende. At netop
denne Davidssen blev til med dette brede
Grundlag i sig, kan lige saa lidt forklares, som
det kan forklares, hvorledes det gaar til, at

Mennesker med de dybe og brede Grundlag i

sig nctop fedes til den Tid, der har Brug for

dem. Dette ligger alt inden for Guds Forsyns-
styrelse; for den var Tidens Fylde kommet,
da Menneskets Sen skulde trade ind i Slaegten.

Men ligger nu ogsaa i det anferte Navn For-
klaringen paa den Fylde af Liv og Krsefter, der
var i Herren, en Fylde, der i alle Hensecnder
svarede til hans Kterligheds Storhed, til hans
Synspunkters Omfang? Hvad der kan ligge i

Menneskets Natur, naar denne uhindret af Synd
og Dod kan faa Lov til at udforme sig, er der
ingen Erfaringer om; men dog synes dette at

vsere vist. at den ikke kan give det evige Liv
til andre, da den kun har dette paa den Maade,
at den modtager det; og det er lige saa vist,

at kun Herren kom til at sidde paa Davids
Kongetrone. Han felte sig som Menneske, viste

sig i alle sine Livsytringer som Menneske;
hvorfra stammer den store Magt, der laa i

dette Menneske?
Her maa da endnu peges paa et tredje Navn,

med hvilket han blev nsevnet, for deri at segc
og flnde Svaret: han blev ogsaa kaldet Guds
Son. Betydningen af dette Navn er efter Evange-
Jierne flerfoldig. Ferst er der en Rrekke Ud-
sagn, i hvilken det er knyttet til Kristus, til

Davidssennen; Peters Bekendelse er det fuldc

Udtryk herfor; men det Andes ogsaa ved Daaben,
under Fristelsen, ved Forheret hos Raadet; det
findes i det fjerde Evangelium som Navn paa
den, der er helliget og udsendt (Joh. 10. 34—36).
Det er paa disse og lignende Steder en Mindelse
om det. der blev sagt til David, da han blev
Konge(Ps. 2): >Du er min Sen<. Kongestillingen

inden for Israel er Guds egen, Udtryk for hans
Herlighed og Mre; overdrager han den til et

Menneske, gor han denne delagtig i sin jEre,

saetter ham ved sin hejre Haand; han ger ham
til sin Sen og salver ham med sin Aand. Er
da Jesus kaldet og salvet til at leve sit Liv
som et Kristusliv, er han dcrved ogsaa Guds
Sen, sat i et eget og enestaaende Forhold til

Gud. Men demaest maa fremhieves, at Gud
kalder ingen i sin Husholdning til en Gerning
uden den, som han har ladet blive til med
denne Gerning for 0je. Da Pilatus sperger Jesus,

om han er en Konge, svarer denne: >Jeg er
dertil fedt og dertil kommet til Verden, at jeg
skal give Sandheden Vidnesbyrdi (Joh. 18, 37),

overensstemmende med Engelens Ord til hans
Moder: >Hellig-Aanden skal komme over dig

og den Hejestes Kraft overskygge dig; derfor
skal ogsaa det hellige. som fades af dig, kaldet
Guds Sen. (Lk. 1, 35). Han er blevet til ved
Hellig-Aanden og den Hejestes Kraft, paa ene-
staaende Maade; herpaa hviler hans Liv, heri

ligger, at det blev til med den brede, dybe
Grand, at han blev Menneskets Sen. Som Gods
Sen blev han til, derfor blev han kaldet til at

leve Guds Sens Liv. Og til dette kommer endelig.

at al hans Livsudvikling udgaar fra og fore-

gaar i Samlivet med Faderen. Til Undfang-
elsen og til Kaldelsen svarer al hans Leven.
I mange Former taler han, sterlig efter det
fjerde Evangelium, om sit Senneforhold til

Faderen; af dem alle fremgaar, at han ogsaa
her feler og erfarer sig som den anden, ikke
som den ferste, som Sennen, som Barnet. Alt

hvad der er i ham, alt hvad der lever, bele
hans Sind, alt hvad han ved om sig selv, er
blevet til og bliver stadig til ved Faderen;
derfor kender ingen Faderen uden Sennen, og
ingen kender Sennen uden Faderen (Mt. 11, 271

>Jeg er dertil blevet fedt«. I en Strid med
Jederne udtaler han til Begrandelse af, at han
kan give de dede, der here hans Rest, evigt

Liv: >thi ligesom Faderen har Liv i sig selv.

har han ogsaa givet Sennen at have Liv i sig

selv* (Joh. 5, 26). Hvad han her siger, borer
det til mierkeligste iblandt alt det, som han har
sagt. Al menneskelig Erfaring gaar ud paa, at

ingen har Livet 1 sig selv, at dette hos alle

er i en andens Haand, end Menneskets; hans
Erfaring har givet ham, at skent han stadig
maa leve paa Grand af Faderen (Joh. 6. 57 v.

ere Livskilderne i bam selv, og han har Magt
over sit eget Liv (Joh. 10, 18). Han >er fodt
til dette< ; det undtagelsesvise her maa have
sin Grand i en undtagelsesvis Ttlblivelse. i

hvilken hans Natur ikke blot blev renset og
gjort til >det hellige, der skulde fedes«, men
i hvilken der ogsaa ved Aanden og den Hejestes
Kraft blev lagt ind i hans Tilvsrelse nye, ikke
gennem Slsegten nedarvede, Livskrsefter. Han
blev stillet lige gennem sin Undfangelse med
et eneste Menneske, Adam: men fedt inden
for Slsegten som en Adamssen blev han atter

gjort forskellig fra ham: den >levende SjaH« i

Adam blev i ham til den »levendegerende Aand*.
Heri ligger Granden til, at han havde Livet I

sig selv og knnde give andre evigt Liv, til. at

han havde Krsefter i sig, der neje svarede til

Omfanget af, hvad hans Kaerlighed ferte ham
til at vllle.

Det kan nu siges, hvem han er. Det Nam,
som han tidlig og sent gav sig selv, Men-
neskets Sen. er ikke blot Udtryk for hans Op-
gave, at tjene Menneskene, men ogsaa for hans
Natur. Han feler sig selv som Menneske I alle

sine Livsytringer, i sit Hjertes inderste. men
som det enestaaende Menneske, Menneskets
Sen. Dette er han, fordi han er Guds San.
Ved denne Betegnelse henvises til hans Stil-

ling i Sltegten over for Gad og til hans Op-
rindelse,: han er blevet til ved Guds Kraft og
Aand, ved hvilken der tilferes ham Pasvirk-
ninger og Krsefter, som ikke ligge i Slaegten.

Herved bliver hans Natur ikke en anden, end
den er i alle andre Mennesker; den vedblrver
at veere Menneskesennens: den kan modtage
og rumme dette nye og derved dog vedbUre
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at vcere sig selv, ja bliver paa denne Maade
sig selv i alleregentligste Forstand. Saa langt

aom Menneskesannen med sit Sind, med shi

Kjerlighed, med sin Tanke rsekker frem mod
Slsegtens Afslutning og tilbage til dens Begynd-

else, saa hejt og dybt ban raekker, omfattende
det hele og den enkelte, bseres og fyldes ban
til alle Tider af Gudssennens Kraft og Liv.

Skent Svaret bermed er givet paa det, der
blev spurgt ora, maa der endnu henvises til

nogle Udtalelser, som ikke kunne rurames
inden for de Bestemmelser, der bidtil ere frem-

haevede. Alterede i en Del af de Ord, der oin-

tale Forholdet mellem Faderen og Sonnen,

faar man Indtryk af en Fylde, der viser dybere
ned og hojere op, end det ger, der bidtil er

sagt. Hertil kommer nu de omtalte Ord, Ord,

der stille Faderen, Sennen og Aanden paa lige

Linje med hverandre, Ord om Sennen som Dora-

mer, Ord om, at ban far bar vseret bos Fa-

•deren og bar vseret 1 Herlighed >fer Verdens
Grundvold blev lagt<. Det er lsngere tilbage

end til Undfangelsen, han her gaar, og hojere

op end til sit Samliv paa Jorden med Faderen

;

men der er, idet han taler paa denne Maade,
ikke noget Spring i nans Bevidsthed om sig selv

at mserke. Det er ikke, somom ban berved sagde

noget nyt, forskelligt fra al bans evrige Tale,

og ikke, som om han her paa en vis udvortes

Maade fejede noget til: det nye trader frem
belt inden fra som det, der ligger paa Bunden
af bans Bevidsthed, paa Bunden af hans stadige

Samliv med Faderen ; dette Samliv har for ham
efter sin Art ingen Begyndelse og ingen Ende;
men i dette Samliv ved han om sig som Men-
oeskets Sen, at han har haft en Herlighed hos
Faderen far Verdens Tilblivelse. Forklaringen

herpaa, saa vidt det kan klargeres, kan kun
soges it Sted, i Undfangelsen; ved de Kraefter,

der da vare i Virksomhed, og som gav ham
Livet, er Forbindelsen med Evigheden givet.

I hans Bevidsthed om sig selv er den til Stede

;

denne hans Selvbevidsthed hviler altid i og
omsluttes af hans Bevidsthed om Faderen.

Men hvorledes den omtalte Forbindelse nejere

er at oprede, er ikke til at se, da Menneske-
erfaringerne ikke have noget tilsvarende. Evan-
gelierne og Apostelbrevene sige herom kun, at

Ordet var hos Gud, var Gud og i Guds Skik-

kelse, og dernest, at det blev Ked.
Et saadant Menneske med et saadant Bevidst-

hedsindhold er det, som Kilderne henvise til,

naar de udsperges om, hvem han var. Det
kan med god Grund siges, at en Forstaaelse

ad almindelig psykologisk Vej og med alminde-
lig historisk Maalestok her ikke er mulig. Kun
«t Stykke af Vejen kan han felges med disse

Midler, og paa dette Stykke kan han ses ret

klart; men han naar langt laengere frem, og
bun Menneskehjertets enfoldige AnelserogTrang
kunne her felge efter og sande, at Vejen fort-

ssetter i samme Retning, som Psykologi og
historisk Forstaaelse havde la?rt at kende. At
besluere og beklippe, saa at de almindelig
brugte Maal kunde slaa til, vilde v«re det

samme som at opgive at forstaa. Naar han
siger til en spedalsk: >Jeg vil; bliv ren<, og
det sker, er en Forstaaelse af selve det af-

gerende Ojeblik ikke muligt: hvad det er, der
da sker i hans Sind, hvorledes hans Vijjes og

Ords Magt kan virke i den spedalske. Og
denne Gerniug er dog saa at sige noget ret

dagligdags hos ham ; men er det saaledes med
det daglige, er det ikke forunderUgt, at det
samme meder en paa Hejdepunkterne. Han
maa staa, soin Kilderne have fremstillet ham,
en enestaaende, nekkende ud over alt, hvad
der er kendt i Menneskelivet, Menneskets Sen
og Guds Sen (A. Andersen, Menneskets Sen;
Grau, Das Selbstbewusstseln Jesu, 1887 ; balden

-

sperger, Das Selbstbewusstsein Jesu 2
, 1892).

6. Intet er nu sikrere end, at han, der kaldte
sig Menneskets Sen, bar haft Magt til at give

Mennesker evigt Liv: >Af bans Fylde have vi

alle modtaget, og det Naade for Naade<, er
en Bekendelse fra Aposteltiden (Joh. 1, 16);
fordi han havde Livet i sig selv, kunde de,

som herte hans Rest, naa til at leve. Ved bans
Ord og hans Gerninger blev Guds BJge levet

ind i Menneskene. Men det er lige saa afgjort,

at for at kunne give andre evigt Liv, maatte
han ferst selv besidde det, og for at han kuude
leve Guds Rige ind i Verden, maatte det ferst

leves ind i ham selv. Da han begynder sin

Forkyndelse, siger han, at Guds Rige er kommet
nter, og da han udsender sine Disciple, byder
han dem at sige det samme; ferst senere siger

han: Guds Rige er kommet til eder (Mt. 12,

28). Den ferste og vaesentligste Grund her-
til maa seges i hans egen Livsudvikling, i Ud-
foldelsen af Rigets Krafter i ham selv, en Ud-
vikling, som der ogsaa er bentydct til i det
fjerde Evangelium i Omtalen af de mindre Ting,
som Faderen ferst viser Sennen, for bagefter

at vise ham sterre Ting (Joh. 5, 20; smlgn. 7,

39). Som han ikke kan fere Guds Rige ind i

Verden ved et Magtbud, men taalraodig lade

det blive til i sine Disciple ad Livets Vej, maa
det ogsaa blive til i hans Liv ad Livets Vej
og er ikke fra ferste Fserd af til Stede, fuldt

udformet. Paa hans Liv, paa Indlevelsen af
Guds Rige i ham, hviler det hele. Da han
blev kaldet, var det til at leve sit Liv som et

Kristusliv, hvilket ferst vilde sige som et Tjener-
liv; som han tjente til, vilde han vokse til

(Mk. 10, 43—45); under dette Tjenerliv skulde
hans egne Livskrafter udforme sig, og da han
i 0rkenen afgjort har sagt ja til, ikke at

ville leve paa anden Maade, vender han til-

bage til GaliUea i Aandens Kraft. Dette Punkt
genoptages nu atter her, for derudfra at give

en Paavisning af Rigets Indlevelse i Herrens
Liv og dermed den dybeste Begrundelse af, at

han kunde fere andre ind deri.

>Jeg er ikke kommet for at lade mig tjene,

men for at tjene «. Heri har Herren sammen-
fattet sin Forstaaelse af den Livsopgave, som
han maatte udfere. Ved at lese den, leste han
ogsaa sit eget personlige Livs Opgave. Denne
bestod i, at det evige Liv i ham blev saaledes

udformet, at det blev det sejrende. >Jeg er
Livet «, >Opstandelsen og Livet«, >jeg leverc,

disse Udtryk fra Slutningen af hans Liv pege
alle paa det, der nu er ved at foreligge som
afsluttet At leve og fere Livet ud over Til-

lebene, Begyndelserne, og fere det til Maalet,

havde ingen hidtil formaaet. Her laa Opgaven
for hans personlige Livs Vedkommende.

Det ferste, han da gjorde, var at finde til-

bage til Livets Kilder inden for Menneskelivet.
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Hans Liv blev et indadgaaende, indadvendt
Liv. Ind i sig selv gik ban, og dette med al

sin Besluttethed og Kraft, og ban naaede ind

til det, der laa paa Bunden af alt, hvad der
var i levende Bevtegelse i ham, til selve Kilden

til hans Liv, >Himmelens og Jordens Herre«,

>den levende Fader<, >den ene, sande Gud<.
I ham levede han stadig, her formedes hans
Liv, saa at der intet var i ham, nden det alt

tilsammen her havde sin Oprindelse. Derfor
kendte han Faderen, og Faderen kendte ham;
derfor vidste han ud fra alt det Liv, der var
i ham, at han var Sennen. Det andet, han
gjorde, var, at han herfra flk 0je paa og satte

sig et stort og hejt Maal, at vcere fuldkommen
i alt sit Liv ligesom Faderen. Ikke blot at

overvinde alt det, der ellers edelagde Menneske-
livet, al Fristelse og Lokkelse, under hvor store

Former det end traadte ham i Mode, om det
saa end var al Verdens Herlighed; men i alt

at vtere fuldkommen, fuldkommen i Renhed,
i Sagtmodighed, i Enfold, ferst og sidst i Ksjr-

lighed, en stor Kicrlighed, der knnde rumme
alle i Suegten. Imellem hint Udgangspunkt og
dette Maal laa det, som Menneskelivet kunde
blive til; ud over dette kunde det ikke naa.

Det tredje, som han gjorde, var, at han samraen-
holdt og beherskede alt det, der inden fra le-

vede op i ham, og alt det, der uden fra medte
ham, saa at hans Udvikling blev en Enhed
uden Brud og Spring, en harmonisk Tilcgnelse

og Udformning selv over for det, der fra farst

af truede med at overvselde hans modtagelige,

levende Sind. Det blev alt tilsammen fejet

ind til at tjene Livet fra Begyndelsen til Slut-

ningen (Ullmann, DieSfindlosigkeitJesu, 1863 7
).

Men denne hans personlige Livs Opgave
maatte loses derlgennem, at han tjente Slsgten.

Kun i Forhold til, som han tjente, kunde han
naa frem. Det er ikke ferst 1 Slutningen af

hans Liv, at Udfoldelsen af den Livets Herlig-

hed, der laa i ham, bliver kendelig; den vokser
med hans Tjeneste lige fra Begyndelsen af.

Naar han under sin Tjenergerning talte og
handlede, kunde Disciplene se hans Herlighed

(Joh. 1, 14; 2, 11; 17, 22); dens Vsskst var
Vidnesbyrd om Rigets Indlevelse i hans Liv.

Alle hans Tjenerdage vare tillige >Optagelses-

dagec, som det hedder: >det skete, idet hans
Optagelsesdage vare ved at fuldkommes< (Lk.

9, 51), og en egen Bekrwftelse herpaa aflaegger

hans Forklarelse. Denne srettes af Evangelist-

erne i nojc Forbindelse med Udsagnet om, at

>Guds Rige er kommet i Kraft «, at >Men-
neskets Son er kommende i sit Rige< (Mk.

9, 1; Lk. 9, 27; Mt. 16, 28; 17, 1), og maa for-

staas som Udtryk for, at Rigets Knefter nu ere

blevne saaledes indlevede i bam, at de, da
han tager det sidste Skridt, der ferer til Deden,
kunne inden fra bryde igennem og gore >hans
Ansigt skinnende som Solen, bans KlaVder hvide
som Lyset<. Denne voksende Herlighed er hans
Livs Vsekst, er Udfoldelse og Udformning af

det evige Liv i ham. Han kom til at leve med
Herlighedens Myndighed, fordi han altid kunde
faa sig selv med til at tjene og altid magtede
denne Tjeneste; og som han gik frem i denne,
blev Guds Rige til i ham.

Det nye Led i Herrens Livsndvikling, For-
kiarelsen, ferer, ligesom de foregaaende, en ny

Forkyndelse med sig: »fra da afbegyndte Jesus
at vise sine Disciple*, at han skulde lide, de
og opstaa (Mt. 16, 21), ja, det kan siges, at

Forklarelsen er Svaret paa, at han nu optog.

det sidste Led af sin Tjenervcj i sine Tanker
(smlgn. Lk. 9, 31). Det er hele Fremtiden, som
Herren nu forkynder om, hvad der vil ske
snart, og hvad der vil ske tilsidst Det er det,

der er ntercnest for Haanden, hans Nedgang i

Deden, som han nu med Flid ferer Disciplene
ind i. Det kunde antages, at den tre Gauge
gentagne, bestemt formede Forndforkyndelse
af Deden og Opstandelsen (Mt. 16, 21; 17,

22; 20, 18. 19) havde mod taget sin nuvaerende
Skikkelse gennem Menigheden, saafremt Jesus
nu ferst ud af Tidsforholdene begyndte at

skimte sin Udgang. Paa denne Maade vilde

det kunne forklares, at Apostlene eftcr hans
Ded slet ikke synes at have ihukommet Ordet
om hans Opstandelse. Dette sidste lader sig

imidlertid ad psykologisk Vej nok forstaa uden
denne Antagelse, og hvad der i Getsemane
Have bliver talt til Peter om, at Skrifterne
kun kunne opfyldes igennem Herrens lndgang
1 Deden (Mt. 26, 54; smlgn. Lk. 24, 46), viser,

at han er kommet til Tanken om at de ad en
anden end den angivne Vej. Denne Tanke
har vsret i hans Sind fra ferst af (Mk. 2, 20

;

Joh. 2, 19, 21), og ad hvilken Vej han er
kommet til den, ses deraf, at han paa Korset
udtrykker sin Smerte med Davids, sin Faders
Ord (Mt. 27, 46); det herer Davidssennen til,

at han maa lide og do, og det er Fuldfer-

elsen af Tjenergerningen, der herved sker:

uden at Livet blev givet for de mange, havde
denne ikke naaet sit Maal. Kun for Discip-

lenes Skyld kan han have holdt igen med
denne Forkyndelse, indtil de havde faaet Svaret
paa, hvem han var. Fra da af siger han dem
det, og fra da af vender han sig mod Jerusalem.
Hans Indtog er ikke et Forseg paa at vende
Sagens Gang, og hans Udraab paa Korset ikke
Udtryk for skuffede Forventninger: som han
havde sagt forud, skete det. At han da, som
Tiden narmer sig, kan sngstes (Mt 26, 36 f.;

Joh. 12, 27 f.) er kun Vidnesbyrd om, at han
var et levende Menneske.

Det er for at fuldfore sin Tjenergerning, at

Herren maa gaa i Deden. For Lesningen af
sin egen Livsopgaves Skyld var dette ikke ned-
vendigt for ham. Han havde Livet i sig selv,

og ingen og intet havde Magt til at tage det;
af sin Fader havde han faaet dette Bud, at
han kunde sstte det til af sig selv, med sin

egen Vilje, og at han atter kunde tage det (Joh.

10, 18). Han levede evigt Liv og magtede at
leve det; kun for saa vidt han selv vilde gaa
i Deden, kunde denne faa Magt over ham, og
dette endda kun til en bestemt Granse (Ap.

G. 2, 24. 31); han valgte at de for at give sin

Tjeneste dens dybeste Udtryk, for at opfylde
Skrifterne.

Men hvad han vil opnaa ved sin Ded, an-
giver han paa to Maader. Ferst, at han vil

give sit Liv »til Genlesning for de mange<
(Mk. 10, 45; Mt. 20, 28). Guds Rige kan ikke
faa fast Fod i Verden, uden at >en vil de for
alle<, uden at en er saa stor, at ban i sin
Kserlighed omfalter alle og da giver sit eget
Liv for alle. Alle ere bundne i Synden, alle ere
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bundne til Deden ; gaar den ene, som hverken
er buaden ved Synd ellcr til Ded, Menneskets
Sen, i sin Tjenergerning saa vidt, at nan giver

sit Liv for alle, da er Gnds Rige, den nye Tid,

kommet og har knn faa Skridt tilbage, for det
staar lyslevende i Verden. Uden et saadant
Livs Offer knnde det ikke komme ind i Verden,
og uden at hver enkelt af de mange faar Del
i dette Offer, faar Syndernes Forladelse, kan
ban ikke komme ind i Riget. Men dernsest

siger han : >Uden at Hvedekornet falder i Jorden
og der, bliver det alene; men hvis det dor,

barer det megen Frugt« (Joh. 12, 24). Vilde
han fastholde sit Liv og gaa nden om Deden,
blev der intet af evigt Liv for Sbegten; hvad
han havde vteret, vilde afssette en Bevtegelse,

som vilde tabe sig og ikke mere; ferst naar
han forte sin Kserligheds Tjeneste til Maalet,

saa at han opgav sig sfelv og alt sit, gik til

dette, at blive intet for sig selv, men alt for

andre, saa vilde der blive evigt Livs Fnigt.

>Naar jeg bliver ophojet fra Jorden, vil jeg

drage alle til mig; men dette sagde han, for at

betegne den Ded, han skulde do< (Joh. 12, 32. 33).

Naar bans Tjenergerning endte i en saadan
Selvopgivelse og derved fik sit fuldkomne Ud-
tryk, vilde alle tro paa den Kterlighed, der
omfattede dem, og som gik saa yderlig, som
der knnde gaas.

Disse to Maader at omtale Deden paa mod-
sige ikke hinanden. Ved den ene viser Herren
hen til sin Tjenestes Fuldendelse : Hvedekornet
falder i Jorden, gaar ud af Verden og dor;

der vindes dette derved, at der ad af det, inde
i Sindene, spirer mangfoldig Frugt frera; ved
den anden viser han hen til, hvad Hvede-
kornet paa denne sin Vej vinder. Loaning af

alle i Synden bundne, Udslettelse af deres Skyld.

Men Hvedekornet fortssetter sin Vej: gennem
Deden frembserer det nyt Liv for sig selv og
andre. Ad denne Vej leser Herren sin egen
Livsopgave; han gaar i Deden, derfor elskede

Faderen ham; han gav sit Liv i Deden, for

atter at tage det (Joh. 10, 17). Gennem Dodens
Has gik ban uskadt; han tilintetgjorde ikke
Dedens Magt, hverken for sit eller for de
mange andres Vedkommende; dette vil ferst

ske ved Dagenes Ende; den horer no med til

Menneskelivets Vilkaar; men han havde det i

sig selv og gav andre at have det samrae i

dem, som Deden ikke knnde naa, fordi det
var og er evigt Liv (Joh. 5, 25. 28; 11, 25. 26).

> Levendegjort i Aandenc i Dedsriget pnedi-
kede han for Aanderne (1 Pet. 3, 18), men op-

stod paa tredje Dag. Med evigt Livs Magt tog
han sit Legeme igen fra Graven; hvad For-
klarelsen havde spaaet om, var nn sket: han
bavde Magt til at leve, til at lose den Opgave,
som han ved sin Fedsel havde faaet, og lose

den gennem den Tjenergerning, som han blev
kaldet til at ndfore. Deden havde ingen Magt
over ham; >hvad ban dede, dode han in Gang
for alle; men hvad han lever, lever han for

Gudc. Himmeriget havde nn i nans Opstandelse
aabenbaret, hvad der laa indent inde i det,

evigt Liv, og at evigt Liv er Sejr. Den aabne
Grav og hans Aabenbarelser for Apostlene bragte
>Lfv og Uforkrankelighed for Lyset<. For hans
eget Vedkommende beted det Lesningen af den
Opgave, der laa ferst for ham, Gnds Riges Ind-

levelse i hans eget og der igennem i Sltegtens

Liv; for dem, der troede paa ham, beted det
»det levende Haab ved Jesn Kristi Opstandelse
fra dede< (1 Pet. 1, 3). Det var en belt ny
Kendsgerning, der her for deres 0jne traadte
ind i Historien, en Kendsgerning, som blev
Midtpunktet i deres Forkyndelse som i deres
Liv. Der var intet vissere i Verden for dem,
end dette, at Herren legemligt var opstanden;
de havde set ham, folt paa ham, taget paa
ham med deres Hsender, han havde talt til

dem, spist for deres 0jne. Som det er for de
ferste Apostle, er det for Panlus: Sagen staar

afgjort fast, og de vide, hvad den betyder (West-
cott, The Gospel of the Resurrection og: The
Revelation of the Risen Lord).

Men sperger man om, hvorledes det gik til,

tie de stille; kun det vide de, at Graven var
torn, og at de havde set ham og modtagetBe-
falinger af ham angaaende Gads Rige. Sperger
man fremdeles om deres Beretninger om, hvad
de have oplevet, fortaelle de hver sit, den ene
det og den anden det, og der er endda efter

det, der kan skennes af, hvad Panlus beretter,

ikke lidet, som de ikke fortaelle. At stille de
fire Beretninger op saaledes, at de to ferste

knn mevne Galilaea som Stedet, hvor Aaben-
barelserne for Apostlene fandt Sted, og de to
sidste Jerusalem og ncermeste Omegn (se f. E.

Loofs, Die Anferstehungsberichte and ihr Wert,
1898), lader sig ikke gore uden kritisk Vil-

kaarlighed ; Joh. 21 fortteller ogsaa om en Aa-
benbarelse i Galiliea, og indeholder, som der
for er henvist til, Mk. 16, 9f. aegte Over-
levering, fortselles her sandsynligst om en Aa-
benbarelse i Jerusalem. Hvad der gaelder for

jaevnsldes lebende Beretninger i den Del af
Historien, der gaar forud for Opstandelsen,
gaelder ogsaa her: en harmonisk Sammenord-
ning af Enkelthederne lader sig ikke danne,
da hver Evangelist fortaeller det, der falder ind
under Synspunktet for hans hele Beretning.

Endnu er der imidlertid et Trin tilbage, for

Herren ved Aanden er fort til sin fulde Her-
liggorelse: hans Himmelfart, ved hvilken han
gaar ind til Ssedet ved Faderens hejre Haand.
Efter denne Hjemgang lasngtes han, i alle Til-

faelde trader saadant frem 1 enkelte Trak fra.

et bestemt Tidspunkt i hans Liv. Efter For-

klarelsen, da han er kommet neden for Bjerget

og staar i Skaren omkring den maanesyge
Dreng, udbryder han : > Hvor lsenge skal jeg vaare

bos eder! hvor laenge skal jeg udholde eder!<

(Lk. 9, 41); og endnu senere (Lk. 12, 49. 50)

siger nan: »Ild er jeg kommen at kaste paa
Jorden, og hvor vilde jeg, at den allerede

var optsendt; en Daab har jeg at debes med,
og hvor er jeg i Trtengsel, til det er fuld-

byrdetc ! Hertil kan vel ogsaa henfores, hvad
han Paaskemorgen siger til Maria: >Jeg farer

op til min Fader* (Joh. 20, 17); felgende Bon
herer ogsaa til Vidnesbyrdet om denne Laengsel

:

>Herligger mig nu, Fader, med den Herlighed,

som jeg havde hos dig for Verdens Grnndvold
blev lagtc (Joh. 17, 5). Nu er Tiden kommet,
og fra Oliebjerget stiger han op til Himmelen
(Ap. G. 1) og saetter sig paa den Kongetrone,

fra hvilken Menneskets Sen med al Magt i

Himmelen og paa Jorden indfejer Styrelsen af

sit Rige i Faderens Verdensstyrelse.

Digitized byGoogle



€40 Jesus Kristus.

Og dog er dette end ikke Slutningcn: far

sin Ded talte han til Disciplene om, at der
endnu stod en Gerning tilbage for ham at gore

:

han maatte komme igen for at damme alle

Folkeslag og alle Mennesker. At han maatte
komme igen, var givet, da han i sit Keds Dage
kun naaede den farste Del af sin Gerning, at

faa Guds Rige level ind i Shegten ; han maatte
fuldfere, hvad han havde begyndt, og han viste

Disciplene hen til, at han maatte komme for

at aflese denne Verden med Guds Rige, at

dette ogsaa kunde trade freni i udvortes Skik-

kelse. Men ingen vidste, naar Tiden var for-

haanden, intet Menneske, end ikke Sennen,

kun Faderen (Mk. 13, 32); endnu den Dag,

da Herren forlader Jorden for at saette sig ved
Guds hejre Haand, siger han: >Det tilkommer
ikke eder at vide Tider eller Stunder, hvilke

Faderen har fastsat i sin egen Myndighed<
(Ap. G. 1, 7). Derfor kan han heller ikke til

sine Disciple have henvist til nogen bestemt
Tid, inden for hvilken bans Dag vilde falde;

det kunde ske, sagde han, i forste og anden
Nattevagt, men det kunde ogsaa ske i tredje

(Lk. 12, 38), ja vilde snarest ske i tredje, da
Landet, hvortil han skulde rejse, laa langt

borte (Lk. 19, 12). At Apostlene have ventet

ham i deres Levetid, er givet; der er Ytringcr

nok af dem heroin; men da han ikke kom,
bleve de ikke i mindstc Maade usikre over

for ham, et Vidnesbyrd om, baade, at bans
Udsagn om Genkomsten have foreligget, og at

de have foreligget i den Skikkelse, som her

er fremhsevet; at henvise dem til en senere

Tid og forstaa dem som en Menighedsdigtning

med Mk. 13, 7—9. 14—20. 24—27. 30. 31 til

Kerne (forst Colani, Jesus Christ et les Croy-

ances Messianiques de son Temps, og dcrpaa

Weiffenbach, Der Wiederkunftsgedanke Jesu,

1873), lader sig ikke gore. Menneskets San maa
komme igen for at fare sin Gerning til Maalet

gennem Doruraen. Naar dette er sket, kan han
overgive Gud og Faderen Riget, at han maa
blive alt i alle (1 Kor. 15, 28) og forst der,

dybt inde i Fremtiden, gennem Omvaltningen
i Himmelen og paa Jorden, ender det, som tog

sin Begyndelse den Dag, da Jesus kom gaacnde

til Daberen vcd Jordan for at dobes af ham
sammen med alt Folket.

Det er denne Fremstilling og Forstaaelsc af

Jesu Kristi Liv, som vore Evangelicr meddele,

og som har levet i Apostel-Menighederne. Den
har efter sig en attenhundredaarig Historie,

som kun kan forstaas ud fra den, og som be-

krafter dens Rigtighed. Paa begge Sider af

sig har den vseret ledsaget af TiUeb, snart

stserkere, snart svagere, til andre Forstaaelser,

en tilsyneladende hajere liggende og en afgjort

fattigere; men ingen af disse har kunnet give

en tilfredsstillende Lesniiig af det, der foregik

i Jadeland, da Jesus af Nazaret levede (Fair-

bairn, Christ in Modern Theology 5
, 1894).

7. Efter Evangeliernes Fremstilling blev her
begyndt med Herrens Kaldelse; som han selv

gik frem, skulde bans Gerning fere til Be-

svarelsen af, hvem han var. Men naar dette

var givet, maatte det ogsaa blive naturligt, ja

nadvendigt, at gaa tilbage bagved hans Kaldelse

og sparge om hans Oprindelse. Dette er ogsaa

sket i Aposteltlden, og en dobbelt Overlevering

foreligger med Svar herpaa, idet det forste

og det tredje Evangelium uafhaengig af hin-
anden hver meddeler sin Beretning om denne
Sag. Det maa nu vel erlndres, at i alle fire

Evangeliers Fremstilling omtales ret ofte Her-
rens SlKgtskabsforhold (Mk. 6, 3; Mt. 13, 55;
Lk. 4, 22 ; Joh. 6, 42). Hertil svarer, at i >For-
historienc tales der om hans Foraeldre, hans
Fader og Moder, ja Maria siger: >Din Fader
og jeg< (Lk. 2, 27. 41. 43. 33. 48), og end-
videre, at der er meddelt SUegtregistre, af hvilke
i alle Tilfslde det ene ferer fra Abraham til

Jesus igennem Josef (Mt. 1, 1—17). 1 alt det
her anferte synes der at skulle ligge som en
naturlig Forudsretning, at Jesus var kommet til

Verden paa almindelig Menneskevis som Sen af
Josef og Maria.
Og dog ere begge Evangelister fuldt enige

om at berette. at Jesus blev undfangen ved
Hellig-Aanden og saaledes fedt af Jomfru Maria
(Mt. 1, 18; Lk. 1, 35; smlgn. Joh. 1, 13).

Ikke ad den almindelige SlKgtsvej, ad hvilken
Menneskene komme til Verden, blev han til;

for at kunne blive Menneskets Sen, maatte
han helliges, og maatte han have Livskilder,

gennem hvilke han stod i umiddelbar For-
bindelse med den levende Gud ; men han blev
alligevel til som en Menneskesen, blev ikke
skabt som noget belt nyt og uden fra fejet til

Slegten; han blev et Led af den Skegt, som
han skulde tjene. Han var i Felge sin Und-
fangelse Guds Sen og i Felge sin Titel Men-
neskets Sen, for at han kunde kaldes til at

leve Menneskesennens Liv og udfore Davids-
sennens Gerning.

Endnu skal her tilfejes, at det tredje Evange-
lium stserkt fremhrever den Vtekst og L'dvik-

ling, som Herren gennemgik som Barn. Om
hans Udvikling gennem Ungdomstideu er der
den dybeste Tavsbed, og ikke et Trek er op-
bevaret her til Vejledning. Kun kan det af
hans Ord og Gerning fra hans 30. Aar sluttes,

at ogsaa han har brugt de for Jedefolket al-

mindelige Midler til aandelig Udvikling: Besog
i Synagoge og Tempel, Fordybelse i Skrift og
Ban. Men om hans Udvikling i Barneaarene
fremhseves, at ban >vokste og blev sticrk, fuld

af Visdom, og GudsNaade var over ham< (Lk.

2, 40), og atter, at han >tog til i Visdom, i

Alder og Yndest hos Gud og Mennesker (V. 52).

Det er, sammen med hans legemlige Udvik-
ling, det indadvendte Liv, der her fremhaeves,

Visdommen og Ynden, det, der fik Udslag i

Ordet til hans Moder: »Vidste I ikke, at jeg
bar vrere i min Faders< (Lk. 2, 49), hvilket

Ords Opriudelighed og Dybde bans Foreldre
ikke forstod; det var vokset frem i hans eget
Hjerte og pegede fremad mod alt det, der
skulde vokse frem i ham paa samme Vis.

Undfanget ved Aanden vokser han et Meu-
neskes Vsekst.

8. Der staar tilbage at frerahsve enkelte
Punkter paa Tidsbestemmelsens Omraade, ikke
just fordi de have nogen saerlig Betydning for

Forstaaelsen af Herrens Liv, men fordi de here
med til den Ramme, i hvilken hans Liv er
fejet ind.

Det farste angaar hans Fadselsaar. Han er
fedt, medens Herodes endnu levede (Lk. 1, 5;
Mt 2, 1). Efter Josefos maa Herodes vere
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ded i Aaret 750 efter rom. Regning, tidlig paa
Aaret (Sevin, Chronologte des Lebeus Jesu 8

);

heraf folger, at Jesus ikke kan vtere fedt efter

750 (ikke 754, som vor nuvterende Tldsregning
angiver); men er han fedt for dette Aar, og
da hvor meget for? I Lk. 3, 23 angives hans
Alder til at v«ere omtrent 30 Aar, da han be-
gyndte sin Gerning; da det nu i 3, 1 siges, at

Doberen traadte frem i Tlberius's 15. Regeriugs-
aar, synes her at vtere givet et ret godt Holde-
punkt. Augustus dade i Aaret 767, og Tlberius's

15. Aar bliver da 782; Herrens Fedsel vilde

da falde efter Herodes's Dod. Nu blev imidler-

tid Tiberius Medkejser 2 Aar tidligere, 765;
regnes der herefter (Wieseler, Beitrage), vilde

Jesus vcere fedt 750. Det samme naas, naar
Udgangspunktet tages i Job. 2, 20, hvor Joderne
sige til Jesus: >i 46 Aar er der bygget paa
dette Tempel<; Josefos fortaeller (Ant. 15, 11,

1 og Bell. Jud. 1. 21. 1), at Herodes i sit 18.

Kegeriugsaar, det 15. efter at vtere anerkendt
fra Rom som Konge, begyndte at bygge, det
vil sige 734; de 46 Aar vil da fore til 780.

Idet Beregningen udfra Qvirinlus's Statholder-

skab her forbigaas som omstridt, skent dette

Punkt i nyere Tid er.kommet stterkere i For-

grunden (se Ramsay, Was Christ born at Beth-
lehem? 1898), og ligeledes den astronomiske Be-
rcgning om Stjernen, der lod sig til Syne, forbi-

gaas, skal her endnu blot henvises til Bereg-

ningen ud fra Abia Skiftes Forretning af Tempel-
tjenesten, da Deberens Fedsel blev bebudct
(Bengel, Ordo Temporum). Saafremt Skifterne

ere fulgte regelmcessigt efter hinanden, vil der
naas til Aaret 749, og, da hvert Skifte to Gauge
om Aaret forrettede Tjenesten, til Juni eller

December i dette Aar, hvilket sidste vilde falde

saramen med den fra Rom i 4. Aarhundrede
udgaaede Bestemmelse afDecember som Fedsels-

maaneden. Altsaa 749 eller 750; naermere kan
der ikke naas.

Dernast: Varigheden af Herrens Virksomhed.
Det Stof, som de tre ferste Evangelier med-
dele, folder 1 to store Hovedafsnit : fra Daaben
til Jerusalems-Rejsen (Mt. 3, 1—18, 35; Mk.
1, 1--9, 50; Lk. 3, 1—9, 50); og fra dennes
Begyndelse til Deden og Opstandelsen ; imellem
disse to Dele har Lukas indfojet en tredje,

Rejsen paa Grsensen af Samaria til Penea (9,

•51—17, 11). Hvad den forste Del, og hos Lukas
de to forste Dele, angaar, er det ikke muligt
at finde nogen Tidsorden i dem; noget mere
af en saadan Andes i den sidste Del, navnlig
for den sidste Uges Vedkommende. Men i det
hele taget er det ikke Tidsordenen, der er
fulgt. Heller ikke kan det paapeges, at den
ledeiide Traad i ForUellingen skulde vtere Ud-
viklingen af Forholdet mellem Herren og Folket.

Dette skulde da fremtrtede gennem Beretning-
erne som Akterne i et Drama : forst er alt godt;
efter en Tids Forleb med stigende Modstetning
korame de store Sammenstod, der faa deres
Afslutning ved Korset

Noget af dette Andes der nu sikkert nok,
men noget er ogsaa lagt ind i Sammenhsengen,
og denne Traad er i alle Tilftelde ikke den
ledende i Ordningen af Stoffet; dertil er den
altfor lidet fremtreedende. Den Traad, som
igennem det hele er paaviselig, cr hverken Tiden
«ller Modstanden, men Rigets trinrise Udfold-

Kirke-Leltsikon for Nordea. II.

else; hcrpaa er Opnuerksomheden fsstet, og
Tids- og Stedsbestemmelser faa kun rent lejlig-

hedsvis nogen Betydning. Derfor er det ikke
muligt ud fra de ferste Evangelier at sige, hvor
lang Tid Herrens Virksomhed varer, om £t

eller flere Aar. Hos Kirkeftedre Andes Varig-

heden oftere anglvet til £t Aar, navnlig vel

med Hensyn paa Lk. 4, 19, og enkelte nyere
have fulgt dem heri, om end af andre Grande.
Det synes dog vanskeligt at forstaa, hvorledes
alt det, der fortslles, skal kunne vtere fore-

faldet inden for et Aars Grtenser, og der Andes
Henvisninger, som tyde paa, at Herren oftere

har vseret i Jerusalem (Mt. 23, 37; Lk. 10,

38; 19, 42), altsaa vel ogsaa har vjeret der ved
flere Paaskefester end den sidste, der for-

Uelles om.
Dette er nu sikkert nok efter det fjerde

Evang. Skent Forbellingens Gang lige saa lidt

her som i dets Forgsengere er ordnet efter tids-

historisk Hensyn, er der iejlighedsvis frem-
draget flere Holdepunkter med Hensyn til Tiden,
end disse indeholde. Ferst en Paaskefest, der
faldt i den Tid, som gik forud for Herrens
Optrseden i Galihea med Budskabet om Rigets
Nserhed (Joh. 2). Hvor lang Tid, der ligger

mellem Daaben og denne Optrseden, er og maa
blive et aabent Spergsmaal. Det er rimeligt,

at lrenseos hertil henhegger de omtrent 10 Aar,
som han efter Presbyternes Vidnesbyrd antager
maa ltegges til det stedvanligt antagne Tal af
Herrens Leveaar (>Imod Ha?retikerne« 2. 22. 5).

Denne Overlevering staar imidlertid ganske
alene og stottes af intet uden af Jedernes Ud-
sagn Joh. 8, 57. Nogen Tid ligger der nu dog
imellem de ntevnte to Punkter, hvor lang eller

kort den saa har vseret. I Joh. 5, 1 ntevnes
atter en Fest, der kaldes Jodefesten. Da den
ikke omtales som en Fest, en af de flere og
mindre Fester, som Jederne fejrede, men som
Festen, ligger det nter nok, at ttenke paa Hoved-
festcn, som Paasken uimodsigelig var; det er

ikke muligt ved nogen Beregning (ud fra 4, 35)
at afgere dette; der er kun den Maade, som
Festen er betegnet paa, at holde sig til. lre-

nseos gaar ud fra, at det maa vtere Paasken.
Derefter ntevnes i 6, 4 en Paaskefest, ved hvilken
Jesus ikke var nsrvterende i Jerusalem, men
opholdt sig i Galihea ; og endelig fortselles om
den sidste Paaske i Jerusalem (13, 1). Regnes
Jodefesten i 5, 1 med, bliver der saaledes Are
Paaskefester omtalt i det fjerde Evang., og
Herrens Virksomhed vilde da have strakt sig

over tre paa fjerde Aar; regnes den i 5, 1

ntevnte Fest ikke med, da over paa tredje.

Gaas der nu, efter hvad der oven for er frem-
htevet, ud fra, at Herren traadte frem i sin

Alders 30. Aar, vilde den forste Paaskefest falde

i Aaret 780, i Aaret 26 efter vor nuvsrende
Tidsregning og den sidste Paaskefest, i hvilken

han levede, i Aaret 784 eller 783, vor Tids-

regnings Aar 30 eller 29.

Herrens Dedsaar vilde herefter vtere at ssette

til Aar 29 eller 30. At gaa stort ltengere op i

Tiden lader sig ogsaa vanskeligt gore paa Grund
af Tidsregningen i Paulus's Liv. Efter en Over-
levering, som Andes hos Tertullian (adv. Ju-

dteos) og enkelte andre Kirkeftedre, led Herren
Korsdoden i det Aar, da de to Gemini vare

Konsuler. Disse beklsedte Konsulcmbcdet Aar
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781—782, hvilketvil sige vor Tidsregnings Aar
29. Denne Overlevering synes ikke at kunne
have sin Kilde i nogen Tidsbestemraelse hos
Evangelisterae og kan derfor vcere en Stad-

faestclse af det, som deres Beretninger fare til.

Fuld Sikkerhed lader sig lige saa lidt naa her,

som for Fedselsaarets Vedkommende, et Vidnes-

byrd til de mange andre om, at Evangelist-

ernes Interesse ikke skal sages paa det blot

historiskes Omraade.
Der skal tilfejes angaaende Dedsdagen, at

alle Evangelierne her nsevne Fredagcn ; om der
ved Undersegelse af det jadiske Kalendervaesen

vil kunne naas nojere og fastere Besteminelse

af Aaret, maa anses for tvivlsomt (Listen hos
Sevin S. 142 over Nymaanedsdagene i Aarene
29—36). Den tilsyneladende Uenighed om Maa-
nedsdagen horer det ikke herhen nojere at om-
tale (O. Mailer, Jesu Dadsdag, Kbhvn 1899).

Foruden den Literaturanvisning, der er givet i

Fremsttllingen, skal her henvises til falgende

Arbejder: for Samtidshistoriens Vedkommende

:

Schurer, Geschichte des judischen Volkes jm
Zeitalter Jesu Christi, 1—

3

8 (Leipz. 1898); Lan-
gen, Judenthum in Palastina zur Zeit Christi

(Freiburg 1866); Derenbourg, L'histoire et la

geographic de la Palestine (Paris 1867); Weber,
Judische Theologie" (Leipz. 1897); Hilgenfeld,

Die judische Apokalyptik (Leipz. 1857); for Her-
rens Livshistories Vedkommende : Neander, Das
Leben Jesu Christi (Hamb. 1852 5

); Lange, Leben
Jesu (Heidelb. 1844 f.); Riggenbach, Vorlesungen
fiber das Leben des Herrn Jesu (Basel 1858);

NOsgen, Geschichte Jesu Christi (Munchen 1891);

Pressensl, Jesus Christ (Paris 1865); Farrar, The
Life of Christ (London 1874); Edershelm, The
Life and Times of Christ (London 1892 f.); Didon,
Jesus Christ (Paris 1891); A. M. Fairbairn,

Studies in the Life of Christ (London 1896 ");

endvidere: de to >Leben Jesu« af Weiss og Bey-
schlag, endelig: Kahler, Dogmatische Zeitfragen

(Leipz. 1898); af kritiske Arbejder sierlig Keim,
Geschichte Jesu von Naznra (Zurich 1867 f.) og
sammes Geschichte Jesu, ubersichtllch erzShlt

(Zurich 1875); Hase, Geschichte Jesu (Leipz.

1865 s
); hvortil fajes: Schenkel, Das Charakter-

bild Jesu (Wiesb. 1864); Strauss, Leben Jesu
og Folkeudgaven af samme og Renan, Vie de
Jesus; for Tidsregningeus Vedkommende: for-

uden Wieseler, BeitrSge zur richtigen WOrdi-
gung der Evangelien und der evangelischen Ge-
schichte (Gotha 1869); Caspari, Chronologisch-
geografische Einleittfng in das Leben Jesu Christi

(Hamb. 1869) og Zumpt, Das Geburtsjahr Christi

(Leipz. 1869); A. Taylor Innes, The Trial of

Jesus Christ, a legal Monograph (Edburgh 1899);

Mynster, Samlede Skrifter 6. — Se forevrigt

Art. Jomfrufadselen, Kenose og Kristologi. A. A.
Jesus-Kristus-Orden hed en spansk Ridder-

orden, grundet 1216. Den blev under Pius V
(1566—72) forenet med St. Peter Martyrs Kon-
gregation.

jesus-Maria-Orden er et andet Navn paa
Eudisterne (I, 817).

Jesus Slrak, se Sirak.

eter. 1. Den samme som Jetro (Jitro), Moses
Svigerfader. Kun i 2 Mos. 4, 18. — 2. Gideons
addste Son (Dom. 8, 20). Da hans Fader, som
havde en Blodhan-n mod de 2 fangne midiani-

tiske Konger, Sebah og Salmunna, bod ham

dr«be dem, vovede Drengen ikke at gore det.

Rimeligvis er det i Dom. 8, 4—21 fortalte Gi-
deons ferste Bedrift, som nu ikke staar i sin

rette Sammenhamg og i V. 4 (de 300) og 10 har
faaet en Tilstetning fra den store Midianiter-

kamp (jvfr. S. 215). Paa denne Maade forstaar

man ogsaa bed re, at en saa ung Dreng er mellcm
Krigerne, idet Gideon den ferste Gang (efter

hans Bredres Drab) vel jog afsted efter Fjenderne
med Husfolk og noermeste. — 3. Fader til Absa-
lons Feltherre, Amasa (1 Kong. 2, 5. 32 ; 1 Kron.
2, 17; i 2 Sam. 17, 25 kaldet Jitra). Maafke
fra det judseiske Jisreel, i det sydlige Juda,
som nsevnes Josva 15, 56 (1 Sam. 25, 43. 27, 3);

i 2 Sam. paa anforte Sted er Lsescmaaden uklar
(af Kronisten 1 1 Kron. 2, 17 opfattet som >Is-

maelitc), men i nogle af OversaHtelserne Andes
det efter Sagens Natur vistnok rigtige: fra Jis-

reel (i Nutiden ogsaa Dsk Overs.). — 4. En
Judicer af Jerahmeeliterne (1 Kren. 2, 32). —
5. En anden Judseer (1 Kren. 4, 17). — 6. En
0verste i Asers Stamme (1 Kron. 7, 38; = Ji-

tran i V. 37). — Jvfr. ogsaa Jitran (1 Mos.
36, 26) og Jitriter, en judsisk SUegt i Kirjat-

jearim (1 Kren. 2, 53), hvortil maaske Ira og
Gareb (Jitriter) blandt Davids Helte (2 Sam.
23,38; 1 Kren. 11,40) skulle henregnes. L.G.

Jetet, edomitisk Sleegtseverste (1 Mos. 36, 40;
1 Kren. 1, 51). I LXX vakler Loesemaaden
mellem J. og Jeter. L. G.

Jetream, se Jitream.
jetro (Jitro, kun 2 Mos. 4, 18 >Jeter< ; LXX

7o#o^), Prwstefyrste hos Midianiterne i Nrerh.

af Sinai og Moses Svigerfader (Datteren Sippora).

Det synes, som om denne i et af Kildeskrifterne

(E) er kaldet Jetro (2 Mos. 3, 1. 4, 18. 18, 1 f),

1 et andet (J) Re'uel (2 Mos. 2, 18; 4 Mos. 10,

29) ; i saa Fald kunde Jetro vaere hans Vrerdig-

hedsnavn (= Fortrin, den cervsrdige). Andre
identificere Jetro og Hobab, Re'uels Sen (4 Mos.
paa anforte Sted), men se herom under Hobab.
Differensen er gammel: hos Josefos og LXX
Re'uel, i Jonatans Targum Re'uels Sen.

Efter Opholdet hos J. begyndte Mose sit

Folks Befrielse og forte Israeliterne til Sinai.

2 Mos. 18, 5 og 8 vise, at det var her, J.s i

dette Kapitel omtalte Beseg forefaldt. I religies

Henseende var det J., der bejede sig for Israels

Gud (V. 10f.), men han lserte Mose at lndfore

en bedre Ordning af Folkets Domssager, ved
efter hans Raad at indsrette Styrere (tillige Dora-
mere), maaske efter midianltisk Forbillede.

Jetur, se lturtea.

Je'uel, se Je'iel. Desuden en Judteer (1 Kren.
9, 6).

Je'us. 1. Edomitisk Stammeeverste, >Sen<
af Esav og hans horitiske Hustru Oholibama
(1 Mos. 36, 5. 14. 18; 1 Kren. 1, 35). — 2. En
benjaminitlsk 0verste (1 Kren. 7, 10). — 3. En
Efterkommer af Saul (1 Kron. 8, 39). — 4. En
levitisk Overste blandt Gersoniterne (1 Kren.
23, lOt). — 5. En Son af Kong Rehabeam (2

Kren.11,19). — 6(etymolog.forskelligtfral— 5).

En benjaminitisk Overste (1 Kren. 8, 10). L.G.

Jewel, John, eng. Biskop, f. 24. Maj 1522,
kom 1535 til Merton College i Oxford og senere

til Corpus Christ College. 1 548 da Pietro Martyr
slog sig ncd i Oxford, blev J. stserkt paavirket af

ham. 1551 var han pnesteviet. Under Maria
den blodige mistede han sit Fellowship i Ox-
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ford, og 1555 flygtede han til Frankfurt, hvor
John Knox saa skaevt til ham, fordi han havde
underskrevet >rom. Artikler« for at undgaa For
felgelsen under Maria. Han besegte Pietro Martyr
i Strassburg og var med ham i ZOrich, raaaske
ogsaa i Padova. Efter Marias Ded (1558) rejste

J. tilhage til England. Hans Breve fra den
falgende Tid ere en vigtig Kilde til Englands Kirke-
historie. 1559 blev han Biskop af Salisbury, og
som Biskop optraadte han straks som Polemiker
mod Romerk. og forsvarede sin egen K. i Apologia
pro Ecclesia Anglicana, der blev overs, paa Eng.
og erkendt for en fortrinlig Fremstllling af det
anglik. System. Senere blev han indviklet i en
lang teol. Strid med Thomas Harding (S. 347);
1570 skrev han, 1 Anledn. af Dronning Elisabets

Ekskommunikation, A View of a Seditious Bull,

der dog ferst blev offentliggjort efter hans Ded
(23. Sept. 1571). Hans mange Skrifter og Pne-
dikener ere udg. i 4 Bd. af Ayre (London 1850),

og denne Udg. er indledet med en Biografi.

Jezirah, se Kabbala.
Jibhar, en af Davids Sanner, fedt i Jerusalem

(2 Sam. 5, 15; 1 Kron. 3, 6. 14, 5). L. G.

Jibleam, en By i Vest-Manasse (Josva 17,

1 1), men denne Stamme fordrev ikke Kana'anae-
erne derfra (Dom. 1, 27). Judas Konge Ahasja
blev dncbt paa sin Vogn ved Opgangen til Gur
tat ved J. (2 Kong. 9, 27). Senere blev den
sidste Konge af Jehus Slaegt draebt paa omtrent
samme Sted, i selve J. (2 Kong. K, 10 efter

den oprindelige Lsesemaade, hvoraf Spor i LXX,
i Stedet for >i Folkets Paasym). 1 Kron. 6,

55 [70] kaldes J. Bileam. Paa det tilsvarende

Sted i Josva 21, 25, hvor den hebr. Tekst ved
en Fejlskrift paa Grand af V. 24 har Gat-
rimmon, maa med LXX laeses Bileam (Jibleam).

Det nuvserende Sted Bel'ame sydl. for Djenln
er ajensynlig det gl. J. L. G.

Jibneja, eftereksilsk benjaminitisk 0vcrste
(1 Kron. 9, 8), i Jerusalem. L. G.

Jibnija, en af Forfaedrene til den eftereksilske

benjaminitiske Overste Mesullam (1 Kron. 9, 8).

Jibsam, Slaegtseverste i Issakar (1 Kron. 7, 2).

Jidala, By i Sebulons Stamme (Josva 19, 15),

ifelge Talmud det senere Hirje, som Conder
identificerer med Huvara, S. for Beit-lahm. L. G.

_ idbas, judasisk Sltegtseverste (1 Kron. 4, 3).

iddo, se under Iddo.

idlaf, araimeisk Stammeeverste blandt Naho-
riderne (1 Mos. 22, 22).

ifdeja, benjaminitisk Slaegtseverste (1 Kron.
8, 25).

Jiftah (samme Navn som Jefta), By i Juda
Lavland (Josva 15, 43); ukendt.

Jiftah-el, Dal (og By) paa Sebulons Graense

mod Aser (Josva 19, 14. 27). Stedet identificeres

af adskillige med det nuvserende Djefat, det af

Josefos's Forsvar bekendte Jotapata ellerJode-

fat, i Bjergene nordlig for Battofsletten ; Dalen
antages da at vaere Vadi-abillin. Conder for-

kaster Identiflceringen med Djefat og taenker
ved Dalen paa Vadi-el-karn langt nordligere ved
Dabse (Dabbeset, V. XII). L. G.

Jigdalja, Fader til en >Guds Mand< (a: Profet)

Hanan (Jer. 35, 4).

Jigeal (Jig'al). — 1. En af de 12 Spejdere

(4 Mos. 13, 7). — 2. En af Davids Helte, San
af Natan fra Soba i Syrien (2 Sam. 23, 36, der
synes at maatte foretnekkes for 1 Kron. 11,

38, hvor J. ved en lille iEndrlng er Itest som
>Joel<). — 3. En Mand blandt Kong Jekonjas
Efterkommere (1 Kron. 3. 22). L. G.

Jim, se Ijim.

Jimenez, se Ximenes.
Jimla, Fader til en Profet Mika paa Akabs

Tid (1 Kong. 22, 8. 9; 2 Kron. 18, 7: 8).

Jimna. 1. Sen af Aser (1 Mos. 46, 17; 4 Mos.
26, 44; 1 Kron. 7, 30); Jimniternes Shegt
4 Mos. paa anfarte Sted. — 2. Fader til Leviten
Kore (2 Kron. 31, 14). — 3 (etymolog. forskel-

ligt: Jimna'). En 0verste i Asers Stamme (1

Kron. 7, 35). L. G.

Jimra, en Overste i Asers Stamme (1 Kron.
7, 36).

Jiron, By i Naftali (Josva 19, 38), det nu-
vserende Jarun S. V. for Kedes.

Jirpeel, By 1 Benjamin (Josva 18, 27), muligvis
Ruinerne Rafat N. for Gibeon.

Jisbah, en Judaeer, Estemoas >Fader< (Grand-
er), 1 Kron. 4, 17.

Jisbak, >San< af Abraham og Ketura (1 Mos.
25, 2; 1 Kron. 1,32). Et hertil svarende Land
Jasbuk i Nordsyrien omtales 1 Kileskriften. L.G.
JUbi-benob (2 Sam. 21, 16). I Stedet for

dette meningslese Ord maa Teksten rettes til

en Ssetning: jesebu be-gob a: de vare lejrede

i Gob (Wellhausen, Driver) ; jvfr. V. 18. 19. L.G.
Jisei (Jis'i). 1. En Jerahraeelit (1 Kron. 2,

31). — 2. Eu judaeisk 0verste (1 Kron. 4, 20).

— 3. En Overste i 0st-Manasse ved Aar 734 f.

Kr. (1 Kran. 5, 24). — 4. En simeonitisk 0verste
(1 Kran. 4, 42). L. G.

Jisbar, levitisk Slaegtseverste, Kahats Sen (2

Mos. 6, 18 ; 1 Kron. 5, 28 [6, 2] osv.). Jisharit-

erne naevnes f. E. 4 Mos. 3, 27 ; 1 Kran. 24, 22.

— II Kron. 4, 7 Andes et herfra etymolog.
forskelligt Jishar, som i K're gengives ved >ve
Sohar< a: og Sohar. L. G.

Jiska, Lots Sester, Harans Datter (1 Mos.
11, 29). Josefos, Targum o. a. mene, at hun
er den samme som Sarai, hvilket er i Strid

med Ordlyden, med 17, 17 (hvorefter Sarai

ikke kan vaere Datter af Abrahams yngre Broder)
og med 20, 12. L. G.

Jislia, benjaminitisk Slaegtseverste (1 Kron.

8, 18).

Jisma, en Judaeer (1 Kran. 4, 3).

Jismaja, Sebulons 0verste paa Davids Tid
(1 Kron. 27, 19).

Jismakja, en Levit paa Kong Hiskias Tid

(2 Kran. 31, 13).

Jismerai, benjaminitisk 0verste (1 Kran.

8, 18).

Jispa, benjaminitisk Overste (1 Kron. 8, 16).

Jlspan, benjaminitisk Overste (1 Kron. 8, 22).

Jisrahja, en Overste i Issakar (1 Kron. 7, 3).

Samme Navn er Serahja. Slaegtsnavnet >Jis-
rahiten< (1 Kran. 27, 8) er det samme som
Serahiten (V. 11. 13). L. G.

Jisreel (Jizre'el). 1. By i Issakars Stamme
(Josva 19, 18), sydestl. i den store sydgaliheiske

Slette, beliggende foran den brede Dal, der
med betydelig Saenkning ferer ned til Betsean
og Jordan. Sletten selv, der ogsaa kaldes

med andre Navne, f. E. Megiddos Slette (2

Kran. 35, 22; Sak. 12, 11) eller »den store

Slette< (1 Mak. 12, 49), hedder Here Steder i

G. T. Jisreel (f. E. Josva 17, 16; 2 Sam. 2, 9;
Hos. 1, 5. 2, 24 [22]; Judit 1, 8 [Esdrelomj).

41*
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Det for Slettens Frugtbarhed betegnende Navn
J. (o: Gud saar Saeden; jvfr. Udtryk som >Guds
Bjergei, >Guds Cedre<) maa vel ferst ;have

vaeret knyttet til det enkelte, bestemte Sted,

Byen, og derfra have faaet den naerliggende,

videre Anvendelse. Den gr. Gengivelse af J. er

Jesrael eller Esdrelom, Esdrelon; dette

sidste er nu Slettens almindelige Navn. Arab-
erne kalde deu Merdj ibn-'Amr. Byens gl. Navn
er endnu bevaret i den ringe Landsby Zer'tn

(i Stedet for Zer'tl, smlgn Beittu = Betel).

Israeliternes Beslddelse af J. har vel hart til

Frugterne af Baraks og Deboras store Sejr (Dom.
5). Ved Foden af Gilboa, tkke langt fra Byen J.,

var Kilden Harod, hvor Gideon udvalgte sine

Maend (Dom. 7, If.; jvfr. 6, 33), sandsynligvis

det nuvaerende 'Ain Djalud (den af Korsfarerne
nsevnte Kilde, Tubania, genfindes rettere i 'Ain

Tuba'un ikke langt derfra). Ogsaa den 1 1 Sam.
29, 1 naevnte Kilde er vel Harod. Byens Omegn
var 1 det hele vandrig. Det er derfor let for-

staaeligt, at dette frugtbare og skonne Sted,

beliggende paa en Hejde o. 200' over Sletten

raed vide Udsigter lige til Karmel, af Akab og
hans Efterfelgere kunde blive valgt til kongelig

Residens. Hermed fulgte naturligvis en Maengde
Ba'alspnesters Nservaerelse (2 Kong. 10, 11).

Elijas store Dag paa Karmel endte med haus
hastige Lob til J. forud for Akab (1 Kong. 18,

45. 46), men Isabels Trods sejrede over Kongen
(19, 1 f.). Det kongelige Palads har vistnok
ligget nser ved Byens ostl. Port med Udsigt ned
over Dalen, der forte til Jordan, ad hvilken
Vej Jehu drog op for at overrumple Akabs
Sen, Joram (2 Kong. 9, 16 f. 30); hermed stemmer,
at Nabots Vingaard (1 Kong. 21, If. 18 f.) laa

t«t udenfor den ostl. Port (2 Kong. 9, 21). Her
traf Bloddommen over Akabs Hus Kong Joram,
og i Paladsets Gaard fandt Isebel en ynkelig
Dod. Paa Skraaningerne udenfor Byens 0st-
side ses endnu gl. Vinperser huggede i Klippen.
Alt, hvad der herte til Akabs Hus og Hof, ud-
ryddedes i Byen (2 Kong. 10, 21 ; jvfr. ogsaa
2 Kong. 10, 7 f.). Der heres ikke senere noget
af Betydning om J. Ved Jehus blodige Daad,
som det viste sig, at der ikke stod nogen sand
og varig aandelig Kraft bagved, fik J.s Navn en
ildevarslende Klang (Hos. 1,4). — Af de mange
Kampe paa og ved J.s Slette, Palsstinas store

Valplads, kan mindes om Barak tilligemed
Debora (Dom. 4. 5), Gideon (Dom. 7), Sauls
sidste Kamp (1 Sam. 31) og Kong Josijas Neder-
lag mod £)gypterne (2 Kong. 23, 29; 2 Kron.
35, 20 f.), og siden Korsfarerne, Napoleon o.

m. a. — 2. En judseisk By sydlig for Hebron
(Josva 15, 56), ikke naermere bekendt; jvfr. 1

Kron. 4, 3 (Judseeren J.). Fra dette judaeiske

J. var formodentlig Davids Hustru Ahinoam
(1 Sam. 25, 43. 27, 3 o. fl. St.), vel ogsaa Jitra

(2 Sam. 17, 25). — 3. Profeten Hoseas seldste

Son (Hos. 1, 4), hvis Navn skal minde om den
forestaaende Straf for Blodskylden i J. ; se under
Nr. 1. Til sidst skal J. dog blive et ghedeligt
Omen (Hos. 2, 2 [1, 11]. 2, 24 [22]. L. G.

Jisri, 0verste for et af Sangerskifterne (1

Kron. 25, 11). i V. 3 kaldet Seri (Sri). L.G.
Jissija (i Dsk Overs, ogsaa Jesija, Jisija o. 1.).— 1. En Overste 1 Issakar (1 Kron. 7, 3). —

2. En af Davids Maend fra Sauls Forfolgelses-

tid (1 Kron. 12, 6). — 3. En Levit (1 Kron.

23, 20. 24. 25). — 4. En anden Levit (1 Kron.
24, 21 ; kaldes 26, 25 Jesa'ja). — 5. En af dem,
der havde taget fremmede Hustruer (Esra 10, 31).

Jisva, San af Aser (1 Mos. 46, 17; 1 Kron.
7, 30).

Jisvi. 1. Sen af Aser (1 Mos. 46, 17 o. a.

St.); Jisviter uaevnes 4 Mos. 26, 44. — 2. Son
af Kong Saul og Ahinoam (1 Sam. 14, 49). I

Henhold til Lukians LXX ('Itaetoi) har Navnet
lydt Isjo a : Isjahu og dsekker altsaa det hertil

svarende Isba'al eller Esba'al (1 Kron. 8, 33),

som en senere Tid sendrede til Isboset, se

dette Navn. L. G.

Jitla, By i Dans Stamrae, luer ved Aijalon

(Josva 19, 42), ukendt.

Jitma, en afDavids Helte, en Moabit (1 Kron.
11, 46).

Jitnan, By i det sydl. af Juda, i Naerh. af
Sif (Josva 15, 23). ukendt. Maaske Judaeeren
Etnan (1 Kron. 4, 7) har med den at gere. L. G.

Jitra, Jitran og Jitriter, se Jeter. I 2 Sam.
23, 38 kunne i Stedet for >Jitriten< gentagne
Gange de samme Konsonanter vokaliseres ander-
ledes, nemlig >Jattiriten< a: fraJattir, hvilket

nogle foretrekke (1 Sam. 30, 27). L. G.

Jitream, Sen af David og Egla (2 Sam. 3. 5;

1 Kron. 3, 3). Nogle forraode, at der i 2 Kron.
11, 18 er Tale om J., hvis Navn skulde laeses

i Stedet for den ellers ukendte >Jerimot«. L. G.

Joab. 1. Davids beremte Feltherre og Ullige

hans Sestersen. J.s Moder, Seruja (2 Sam. 2,

18: 1 Kron. 2, 16), maa have vaeret aeldre end
David; hendes Mands Navn kendes ikke (2

Sam. 2, 32). J.s Bredre varc Ahisai og AsaeL
Den forste af disse neevnes allerede 1 Sam. 26, 6
hos David, for denne blev Konge i Hebron;
rimeligvis har ogsaa J. tidlig fulgt med David

:

i Krigen mod Sauls Sen Isba'al (Isboset) er

J. den judteiske Hsers Anforer (2 Sam. 2, 13.

3, 22. 23). I Krigens Begyndelse forefaldt Ftegt-

ningen ved Gibeons Dam (2, 13 f.), hvor J.

sejrede over Isba'als Feltlierre Abner; under
Forfolgelscn faldt imidlertid J.s unge Broder
Asael for Abners Haand. Dette haevnede J. paa
en skammelig Maade ved at snigmyrde Abner
(3, 27 f.), der havde iudfundet sig i Hebron for

at underhandle med David om at overdrage
denne Isba'als Kongemagt. Af ganske Hjerte

afskyede David denne Gerning (3, 28—39; 1

Kong. 2, 5), men kunde ikke skille sig af med
J., som var ham uundvaerlig. Sin Tapperhed
og Snildhed gav J. snart eftcr et glimrende
Bevis paa under Angrebet paa Jebusiternes

formentlig uindtagelige Faestniug paa Sion; til

Len forfremmedes han til Ovcranforer over
hele Davids Haer (1 Kron. 11, 6). Som saadan
naevues J. 2 Sam. 8, 16. 20, 23. I de paafeigende

Krige udmaerkede J. sig ved samtidig at slaa

Ammoniterne og disses syriske Hjaelpctropper

(2 Sam. 10, 7— 14). Aaret efter forefaldt maaske
de i 1 Kong. 11, 15. 16 (jvfr. 2 Sam. 8. 13. 14;

1 Kron. 18, 12. 13; Ps. 60, 2) omtalte Begiven-

heder i Edom, der synes at have benyttet den
israclit. Hsers Fravserelse i det fjerne Nord mod
Hadadeser til en Rejsning (Edom var maaske
blevet skatskyldigt samtidig med Moabs Be-
tvingelse, 2 Sam. 8,2); nu kvalte J. med blodig

Strenghed al Modstand. Endelig fik J. i det

3. Aars Felttog knaekket Ammoniterne (2 Sam.
11. 12), men overlod med klog Ajrbodighed
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David at haste JEren for deres Hovedstads
Erobring. Under denne Krig havde J. vseret

David behjelpelig med uden mange Skrupler
at rydde Krigeren Urija, Batsebas Mand, af

Vejen. Derimod gik J. nodig med til efter

Kongens Forlangende at foretage den skcebne-

svangre Folketnelling (2 Sam. 24, 2 f.). I Davids
huslige Forhold greb J. ind ved at ndvirke
Tilladelse for Absaion til at vende tilbage fra

Landflygtigheden i Gesnr (2 Sam. 14), hvad han
under de felgende politiske Begivenheder med
Absalons Oprer slkkert bittert har fortrudt.

Selvfelgelig blev J. sin Konge tro under Oproret.

Bedre end David forstod J. den politiske Ned-
vendighed af at draebe Absaion, da han under
dennes Flugt traf ham indviklet i Tweets Grene
(2 Sam. 18, 14. 15; 19, 5f.). Det var unsgteligt

krtenkende for J., at David tog Overbefalingen
fra ham og gav den til en anden af sine Sester-

senner, Amasa (Abigails Son), der nys havde
vteret Oprerernes Anferer (2 Sam. 19, 13 ; 17, 25).

Ham forstod J. snart at skille sig afmed (2 Sam. 20,
8— 10), paa lignende forrsedersk Vis som tidligere

med Abner ; derefter undertrykte han med Kraft

det begyndte nye Oprer af Seba (2 Sam. 20, 13 f.).

I Tronfelgespergsmaalet mod Slutningen af

Davids Liv stod J. paa Davids neldre Sen Adonijas
Side (1 Kong. 1, 7), med hvem han vel mente
Dynastiet bedst tjent, ihvorvel det vidstes, at

David enskede sin unge Sen, Salomo, til Efter-

felger; J. deltog (1 Kong, 1, 9f. 41) i Offer-

festen ved Kilden Rogel, der flk saa brat en
Afbrydelse. J.s Optraeden i denne Sag var, som
hans Karakter i det hele, cgenmiegtig og har
maaske bidraget til at bringe Davids Taalmodig-
hed med ham til at briste; paa Dedslejet raadede
David Salomo til ikke at skaane J. (1 Kong. 2,

5. 6). Adonijas ukloge Optraeden efter Salomos
Tronbestigelse(l Kong. 2, 13 f.) forte til etOpger
fra Salomos Side med hele hans Parti, og J.

maatte lade Livet, idet Benaja drcebte ham ved
Altret (1 Kong. 2, 34), en tragisk Afshitning

paa denne blodplettede, men dog ogsaa sedlere

anlagte Helteskikkelses Liv.

2. En Judaeer, Sen af en Seraja og Stam-
fader til det saakaldte Ge-harasim (>Haand-
vaerkernes Dal<) i Naerh. af Lydda (1 Kren. 4,

14; jvfr. Neh. 11, 35). — 3. En Familie af de
hjemvendte (Esra 2, 6. 8, 9; Neh. 7, 11). — Atrot-

bet-joab (>J.s Slaegts Atarot<) hed en judieisk

By i Narh. af Betlehem (1 Kren. 2, 54). L. G.

Joachim. Kurfyrster af Brandenburg.
J. I, f. 21. Febr. 1484, overtog 1499 Regeringen
i Mark Brandenburg efter sin Fader Joban
Cicero. I Beg. var han ret venlig sindet mod
Ref. og navnlig virksom for Udbredelsen af

Luthers Overs, af det ny Test., men allerede

i Worms (1521) viste han sig som en ivrig

Fjende af Ref. og raadede til at bryde det

Lejde, der var givet Luther. I Augsburg var

han saa heftig i sit Fjendskab til de Evange-
liske, at selv Kejser Karl V blev betienkelig.

Hans Hustru Elisabets(I, 744) Sympati for den
loth. Lcere, forte til et Brad mellem JEgtt-

fatllerne, og 1528 flygtede hun til sin Morbroder,
Kurfyrsten af Sachsen. J. I dede 1535 efter

at have taget det edelige Lefte af sine Senner,
atjde og deres Lande skulde holde fast ved
den"rom.-kat. Bekendelse. —

J. II, f. 9. Jan.

1505, arvede Brandenburg 1535 ved Faderens

Ded. I et Par Aar overholdt han samvittigheds-
fuldt det Lefte, han havde givet sin Fader,
men 1539 gav han efter en indtroengende Opfor-
dring Tilladelse til, at Nadveren maatte uddeles
under begge Skikkelser i hans Land. Tillige

udtalte han dog, at han ikke vilde skille sig

fra Romerk., at den biskoppelige Magt skulde
opretholdes, og at han vilde underkaste sig et

Koncilium. Den brandenburgske Kirkeordning
af 1540 lod nsesten alle de gamle Ceremonier
og Riter blive staaende, men lagde Vaegten paa
Retferdiggerelsen af Troen som Kernen i Lasren
og paa Nadver under begge Skikkelser som
Hovedpunktet i Gudstjenesten. J. II betragtede
Lederne af det schmalkaldiske Forbund som
Oprerere, men gik dog efter den schmalkald.
Krigs Slutning i Forben for dem hos Kej-

seren og spillede i flere Aar en maeglende Rolle
mellem de stridende relig. Partier. Han var
ogsaa meget virksom ved Afslutningen af Augs-
burger-Freden (I, 170). J. II dode 1571.

Joadda (Jehoadda), en Efterkommer af Saul

(1 Kren. 8, 36); >Jaera< i 1 Kren. 9, 42 er
vist en Fejlskrift.

Joaddan (Jehoaddan). 1. Kong A ina sjas Moder
fra Jerusalem (2 Kren. 25, 1; 2 Kong. 14, 2;

paa sidstnsevnte Sted give Tekstens Konsonanter
Formen >Joaddin«). — 2. En J. (Joadan, LXX)
nievnes i 3 Esra 9, 19 blandt dem af ypperste-
praestelig Shegt, der havde fremmede Hustruer;
paa tilsvarende Sted i Esra 10, 18 naevnes en
Gedalja.

Joah. 1. Kong Hiskijas >Mazkir< (foredrag-

ende Embedsmand), Jes. 36, 3f. ; 2 Kong. 18,

18 f. — 2. En gersonitisk Levit (1 Kren. 6, 6

[21], vel den samme som Etan i V. 27 [42] ;
jvfr.

2 Kren. 29, 12). — 3. En Levit blandt Port-

nerne (1 Kren. 26, 4). — 4. Kong Josijas >Maz-
kir< (2 Kren, 34, 8). — Se ogsaa Joha. L.G.
Joakas (Jehoahaz og Joahaz). — 1. Konge

i Israel, 814—797 f. Kr. (2 Kong. 13, 1—9; i V.
10 er ved en lille JSndring af Taltegnet fejlagtig

fremkommet 37 i Stedet for 39). Syrernes An-
greb, hvorved Hasael havde frarevet J.s Fader
Jehu hele 0stjordanlandet (10, 32. 33), fort-

sattes med usvaekket Kraft af Hasael og hans
Sen Benhadad ; ogsaa V. for Jordan synes Land-
stroekninger at vtere gaaet tabte (V. 25), og J.s

Stridsmagt reduceredes til 50 Ryttere, 10 Vogne
og 10,000 Fodfolk. Det var Kulminationen af

de af Elisa forudsagte Odelceggelser og Under-
kuelse (8, 12; jvfr. 14, 26). Episoden 2 Kong.

6, 24—7, 20 henferes af nogle til denne Tid.

J. har ogsaa maattet give den syr. Har Gennem-
march over Israel til et Plyndringstog mod
Gat og Jerusalem (2 Kong. 12, 17. 18; 2 Kren.

24, 23. 24). Tnengslerne ferte J. til at gribe

Bennens Vaaben, og ad denne Vej gav Herren
Israel en Befrier (V. 5). Om herved sigtes til

den assyr. Konge Ramman-nirari Ill's edelceg-

gende Angreb paa Damask 803 f. Kr., er tvivl-

somt; V. 22 taler imod det, og ligesaa den
staerke Skildring i V. 5 b af den indtraadte Ro og
Lykke. Det er altsaa J.s Sennesen, Jeroboam II,

der menes(Opsvingets Begyndelse allerede under
Joas). V. 5. 6 forudgriber parentetisk denne
Fremtid, og Oratalen af Astartepaelen (Asheraen)

i Samaria (V. 6) viser hen til, at da tillige, undei
Bevarelse af Jahvismens Navn, kana'anseisk

Usa?delighed trsengte sig ind og satte sig fast.
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— 2. Kooge i Juda (2 Kong. 23, 30—33;
2 Kren. 36, 1—3), Sen af Kong Josias, som
faldt ved Megiddo 609 f. Kr. Med Forbigaaelse

af den aeldre Halvbroder Jojakim, hvls Rygte
allerede maa have vaeret slet, blev den 23aarige

J. gjort til Konge af Folket, men regerede kun
3 Maaneder, idet FaraoNeko stillede sig paa Joja-

kiras Side og lod J. laegge i Lsenker i Ribla i Syrien

og derefter fere til jEgypten, hvor ban forblev

til sin Dod. Om denne sergelige Skaebne tales

ogsaa i Jer. 22, 10—12 og Hes. 19, 3. 4. Af
Jer. paa anferte Sted fremgaar, at han for sin

Tronbestigelse hed Sallum (jvfr. 1 Kren. 3, 15,

hvor han, paa Grund af sin Regerings Kort-

varighed, naevnes sidst).

— 3. Juda Konge Akasja (samme Navn som
J.) kaldes et Par Steder J. (2 Kren. 21, 17. 25,

23). — 4. En Judder, Fader til Joah (2 Kren.
34, 8). L. G.

joakim, LXX.s Form for Jojakim, se dette.

Endvidere Andes i Apokryferne folgende: —
1. J., Hilkias Son, en af de fornemste Praester

i Jerusalem, til hvcm de 597 f. Kr. bortferte

Jeder sendte Penge til Ofre i Templet (Baruk
1, 7). — 2. Ypperstepraesten i Judits Bog (Judit

4, 6 f. [5 f.]. 15, 8 [10]. — 3. En Son af Seru-

babel (3 Esra 5, 5). — 4. Susannes ASgtefaelle, en
anset Jade i Babylon (Susannes Historie). L. G.
Joakim, efter Legenden Marias Fader, se

Maria.

Joakim fra Fiore (a Floris), Abbed og Apo-
kalyptiker, skal vaere fodt i Landsbyen Ce-

lico ved Cosenza 1145. Som Barn skal han
vaere kommen til Kong Roger II af Siciliens

Hof og tidlig have gjort en Pilegrimsrejse til

Jerusalem, efter hvilken han blev Munk. 1177
var han Abbed for Cistercienserne i Klostret

Corazzo, men o. 1188 skal han have trukket

sig tilbage til et ensomt Sted ved Cosenza,
hvorfor Cistercienserne 1192 bred med ham
som en >Flygtning<. Han oprettede da et nyt
Kloster, St. Johannes in flore, og der blev dannet
en saerlig >florensisk Orden «, som en Tid havde
over 30 Klostrc; forst 1505 sluttede denne
Orden sig igen til Cistercienserne. Abbed J.

skal vaere dad 3. Marts 1202. Han 'var en
profetisk Skikkelse, der med stor Strenghed
dadledc K.s mange Brest, men tillige viste, at

Skriften varslede en lysere Tid efter frygte-

lige Kampe. J. har fremsat en ejendommelig
bibelsk Teologi, der peger hen i Retning af

Msend som Coccejus (I, 527) og Bengel (I, 260).

Skriften har ifelge ham en syvfoldig Betydning,

og han tsenker sig, at baade Verdens og Guds-
rigets Historie vil udvikle sig gennem 3 Trin

(status): Faderens, Sennensog Aandens Tidsalder.

Tillige haevder han en Overensstemmelse (con-

cordia) eller Parallelisme imellem Guds Riges

Historie under den gamle og den nye Pagt, og
han har opstillet en ejendommelig Fortolkning
af Johannes's Aabenbaring, rig baade paa Til-

bageblik til det gamle Israel og paa Fremblik
til Aandens Tid. Denne skal oprinde med >det

evige Evangelium*, der er forjaettet i Joh. Aab.
14, 6, og skal gaa frem af Kristi Evangelium,
som den dybere Betydning af Bogstaven. Det
evige Evangelium, »Rigets Evangelium «, er det

aandelige og blivende i Kristi Evangelium, og
det skal pnedikes af en saerlig Munkeorden.
Den K., der Andes i den 3. Tidsalder er >en

kontemplativ K.«, og deu Orden, der skal for-

kynde det evige Evangelium, skal ikke oplaeres

ved en Bog, men ved umiddelbar Oplysning af
Aandcn. — Abbed J. blev grund ig misforstaaet
af den naermeste Eftertid. Fransiskaneren Ger-
hard fra Borgo San Donnino og andre kaldte
3 af J.s Hovedskrifter >det evige Evangelium*
og betragtede disse som noget langt ypperligere
end baade G. og N. T., Gerhard udgav endog
de 3 Skrifter med en >Indledning til det evige

Evangelium', der vakte stor Forargelse, isser i

Paris. 1255 fordomte en pavelig Bulle Ger-
hards >Indledning<. Abbedens Skrifter bleve
dog ikke ramte af den pavelige Fordemmelse,
og i den folgende Tid bleve de flittigt laeste

baade af Svaermere og af de stille i Landet.
Senere henledte Lessing (se d. Art.) paany
Tanken paa >det evige Evangelium' (Ddllinger,

Der Weissagungsglaube und das Prophetentum
in der chr. Zeit, i hans >Kleinere Schriften*

1890, 451 f.; DeniAe i >Archiv f. Litt und
Kgesch. des Mittelalters< 1885, 1. 48 f.; H. Haupt
i .Zeitschr. f. Kgesch.* 1885, VII, 372 f.).

Joanan, en af Jesu Forfaedre (Lk. 3, 27);

lapses ogsaa Joanna.
Joarlb, se Jojarib.

Joas (eller Jehoas). — 1. J., Akasjas Son,
Konge i Juda 836—797 f. Kr. Da efter Akas-
jas Dad dennes Moder Atalja (Isebels Datter)

udryddede den kongL Slaegt, lykkedes det Akas-
jas Halvsester Joseba at redde hans 1-aarige

Sen J., som af hendes Mand, Praesten Jojada,
i 6 Aar holdtes skjult i Templet (2 Kong, 11.

1 f. ; 2 Kran. 22, 10 f.). Da J. var 7 Aar gam-
mel, stillede Jojada sig i Spidsen for en vel-

gennemfert Revolution, hvorved J. kronedes
til Konge, og Atalja draebtes; tillige udrydde-
des den med hende importerede Ba'alsdyrkelse.

(2 Kong. 11; 2 Kren. 23).

Om J.s lange Regering fortaelles kun lidt.

Som naturligt var, havde Jojada, der levede
den laengste Tid af den, en varig IndAydelse
paa den unge Konge (2 Kong. 12, 3 [2]; 2
Kren. 24, 2. 3). Efter J.s eget IniUativ blev
der taget fat paa en grundig Udbedring af den
under Atalja (jvfr. 2 Kren. 24, 7) forfaldne

Tempelbygning. Da der ikke viste sig tilstrek-

kelig Iver hos Praesterne til at serge for det
fornadne mod selv at faa visse Afgifter til

Templet og frivillige Gaver, tog J. selv Sagen
i sin Haand, ordnede Indsamlingen af de for-

nadne Penge paa en anden Maade, saa at de
nu fled rigelig, og fuldferte saaledes i kort Tid
Arbejdet. AUigevel kom efter Jojadas Ded en
anden Tid, hvor J. svagt gav efter for Stor-

maendenes 0nske om at tillade den fremmede
Kultus's Indferelse paany (2 Kren. 24, 17 f.

;

ogsaa i 2 Kong. 12, 3 [2] ligger vel en Antyd-
ning af en Forandring efter Jojadas Ded). Da
Profeterne ikke tav hertil, og saerlig Jojadas
Sen, Sakarja, alvorlig revsede dette Frafald,

glemte J. sin Velgerer, hvem han skyldte Lir
og Krone, og lod Sakarja blive draebt af sine

Fjender i Templets Forgaard (2 Kren. 24, 20 f

;

smlgn. Mt. 23, 35). Til Slutn. af J.s Regering
herer ogsaa det i 2 Kong. 12, 17 f. (2 Kren.
24, 23 f.) omtalte syriske Plyndringstog, hvor
Hasael fra Damask, afnedte J. Templets og
Kongeborgens Skatte for at skaaue Jerusalem.
Den Fejghed, J. i denne nationale Ydmygelse

Digitized byGoogle



Joas — Joel. 647

havde lagt for Dagen (men som stemmer med
den foran naevnte svage Tolerance), kostede ham
Livet, idet nogle af hans cgne Mtend sammen-
svor slg og draebte ham.

2. J., Joakas's Sen, Konge i Israel 798—783
f. Kr. (2 Kong. 13, 10 f.) Med ham begyndte
Jehn-Dynastlets Opsving efter den totale Af-

haengighed af Damask (som ogsaa Moabiterne
havde benyttet sig af, 2 Kong. 13, 20). Dette
atod i Forbindelse med Assyrerncs sejrrige An-
greb paa dette Rige. 3 Gange slog J. Hasaels
Efterfolger, Benhadad III (ellerll?). Forttellin-

gen i 2 Kong. 13, 14 f. giver et smukt Ind-

bllk 1 Forholdet mellem Kong J. og den alder-

stegne Profet Elisa. At Juda Konge Amasja
knnde ttenke paa at leje efraimitiske Tropper
(2 Kron. 25, 6) til Krigen mod Edomiterne,
viser atter, at J. havde forstaaet at bringe Is-

raels Rige paa Fode. Han maa have vaeret

en af dets betydeligste Konger. Ogsaa over
Juda sejrede J., da Amasja taabelig udieskede
ham til Krig (2 Kong. 14, 8 f. med J.s sar-

kastlske Lignelse om Tjornebusken og Cederen),

men benyttede sin Sejr med Maadehold. —
S. Gideons Fader (Dom. 6, 11. 30 f.). — 4. En
Prius paa Akabs Tid, der sammen med Sa-

marias Kommandant skulde bevogte Profeten
Mika, Jimlas Son (1 Kong. 22, 26; 2 Kron.

18, 25). — 5. En Jud«er (1 Kron. 4, 22). —
«. En Benjarainit blandt Davids Mtend i Siklag

(1 Kron. 12, 3). — Etymologisk forskelligt er
Navnct i 7., en Benjaminit (1 Kran. 7, 8), og
8., en af Davids Tjenere (i Kron. 27, 28). /-. G.

Job, se Ijob. — Ved en Fejlskrift kaldes Issa-

kars 3. Son i 1 Mos. 46, 13 >Job< i Stedet for

Jasub (1 Kron. 7, 1; 4 Mos. 26, 24; I 1 Mos.
paa anferte Sted hos LXX o. a. Overs.).

Jobab, arab. Folkeslag afJoktaniderne (1 Mos.
10, 29). Sabaeiske lndskrifter omtale et Land
(Folk) Juhaibab i Vasalforhold til Kongen af

Saba, hvilket formodentlig er identisk med J.

-og synes at svare til de af Ptoleraaeos omtalte
>Jobariter< (eller maaske >Jobabiter<) ved den
sakalitiske Bugt af det indiske Hav, N. 0. for

det nuvaerende Hadramut. L. G.

Joda, en af Jesu Forfaedre (Lk. 3, 26).

Joed, en Benjaminit (Neh. 11, 7).

Joel. 1. Profeten J. Det profetiske Skrift,

der baerer haus Navn, viser Mart, at J., Petuels
Son, har levet i Jerusalem eller Juda, men
hvornaar? Til Undersogelse af dette Sporgs-
maal, som religionshistorisk er af Interesse,

kan forst et Overblik over det lille Skrifts Ind-
hold tjene.

Anledningen til J.s Optra-den ses at vaere en
Invasion af Grasshopper I uhort Mangfoldighed

(1, 4); deres Odelaeggen sammenlignes (1, 19.

20; jvfr. 2, 3) med en fortserende lids; tilmed
maa ifelge 2, 23 (1, 20) den saedvanlige Regn
vaere udebleven. Graeshoppesvaermenes Komme
havde gentaget sig det ene Aar efter det andet
(2, 25), og Tilstanden i Landet var saa for-

tvivlet, at endog det daglige Offer i Templet
ikkc kunde skaffes tilveje (1, 9. 13. 2, 14).

Disse Forholds religiose Betydning kom til

Ordc i J.s Profeti.

Dcnne falder i 2 Dele: 1, 2—2, 17 og 2, 18
—4, 21 (Bogen liar i hebr. Tekst 4 Kapitler,

idet Stykket 3, 1—5 [regnet efter Dsk Overs.]

her udger et Kap. 3, medens disse Vers i Reglen

ellers danne Slutn. af det 2. Kap. (LXX), eller

undertiden, som i Dsk Overs., udgere Begynd-
elseu af det 3. og altsaa sidste Kap.). I 1. Del
skildrer J. levende Resultaterne af den 0de-
laeggelse, Graeshopperne have forvoldt, men ser

profetisk deri den merke Skygge af den sig

nsermende Herrens Dag (Kap. 1). Dennes Komme
afmalcs 2, 1—11 med hoj retorisk Kraft; kun
ved en sand Omvendelse til Hen-en kan maaske
endnu dens Dom afvendes fra Folket; derfor

slutter Profeten med en indtrasngende Forma-
tting til at gore saaledes (2, 12—17). Med 2,

18 indtraeder en Vending, og 2. Del er Herrens
Svar paa hans Folks Bon. Han lover at befri

dem for Plagen og vil med Overfledigbed er-

statte dem dens Odelaeggelser (2, 19—27), men
vil dernsest tillige give dem hejere Velsignelser

:

sin Aands Udgydelse, og Herrens kommende
Dag skal gaa Jerusalem forbi som et Fristed

og vende slg mod Herrens Folks Fjender (3,

1—5). Denne Dom skildres tilsidst i Kap. 4
[Dsk Overs. 3, 6—26]; alle Hedningerne have
samlet sig til Krig foran Jerusalem, men til-

intetgores der af himmelske Haerskarer, medens
Herrens Folk under hans Beskyttelse og titer-

vaerelse skal bo trygt derefter for bestandig.

Fra hvilken Tid stammer nu denne Profeti ?

Meningerne heroin ere for Tiden vidt forskel-

lige, men modes dog i det Alternativ: enten
tidlig-foreksilsk eller eftereksilsk. Ligeledes er

den tidligere allegoriserende Opfattelse af Graes-

hopperne som Betegnelse for successive fjendt-

lige Verdensmagter (allerede Targum Jonatan
og de fleste Kirkefcedre) traengt tilbage; Kap. 1

vil ingen af sig selv forstaa allegorisk, og Skil-

dringen i Kap. 2 viser flere Steder tydelig (f.

E. V. 4 >somHeste<, V. 7 >som Krigere*, V. 25
>aede«), at det er Graeshopperne, der sammen-
lignes med en Haer, og ikke omvendt. Hvorfor
J. i 2, 20 muligvis kalder Graeshopperne >ham
fra Nordenc, er ganske vist dunkelt, men ikke
nogen Stette for Allegoriseringcn ; det er (Iivis

denne Oversaettelse kraeves) atter her Graes-

hopperne selv, der paa en eller anden Maade
sammenlignes med en Nord fra kommende Haer.

Da Bogens Overskrift ikke giver nogen krono-
logisk Tilknytning, maa den politiske Horisont,

Profeticn muligvis lader fremtraede, blive et

Hovedargument i Bestemmelsen af Affattelses-

tiden. Hverken Syrere, Assyrere eller Babylon-
iere omtales, som ellers hos Amos og de felgende

Profeter. Dette taler for det ovennaevnte Alter-

nativ, idet det vel kunde taenkes, at J. var fra

den efterbabylonske, persiske Tid (tin Perserne

havde ikke stillet sig som Fjender), men ogsaa

den Mulighed maa komme i Betragtning, at

den assyr. Magt endnu ikke havde vist sig i

Horisonten. De Folk, Profeten naevner som
fjendtlige mod Juda, ere Foniker og Filistere,

JEgyptere og Edomiter (4, 4. 19 [3, 9. 24]). Det
ses endvidere, at Jerusalem har vaeret i Fjenders

Void (4, 17 [3, 22]), at disse have plyndret og
skaendet (4, 2. 3. 5 [3, 7. 8. 10]), og at mange
Judaeere ere forte bort fra deres Land og solgtc

som Slaver til Jonernes (Graekernes) fjerne

Lande (4, 2. 6 [3, 7. 11]). I 4, 2 [3, 7] bor,

som ogsaa andre Steder, Ordet »halaq< over-

saettes >plyndre< (uddele), ikke >dele< ; Fjcnd-

erne ere altsaa borte igen. Endelig tales i 4, 19

[3, 24] om Rlodsudgydelser i (£gypten og) Edom.
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Dette Billede svarer godt til Situationcn paa
et vist Tidspunkt i det 9. Aarh. f. Kr. 2 Kran.

21, 16. 17 beretter om et Plyndringstog af

Filisterne (med arab. Forbundsfaeller) under
Judas Konge Joram (o. 849—842), hvor Konge-
borgens Skatte og endog Kongens Senner og
Hustruer bortfertes. Hertil sigter formodentlig

ogsaa Profeten Amos (1, 6), der ligeledes naevner
Fanikerne som Deltagere i Salget af judseiske

Krigsfanger (1, 9) og fremhaever det skaansels-

lese Had hos Edomlterne, til hvem Fangerne
overgaves (1, 11). Under Joram lykkedes det

netop Edomiterne at rive slg les fra Juda (2

Kren. 21, 8; 2 Kong. 8, 20). At Fenikerne have
vaeret Mellemmaend ogsaa for Salget af Judseere

til Jonerne i Lilleasien, stemmer ogsaa med
Samkvemsforholdene paa den Tid; langt tid-

ligere end da var der baade krigersk og fredelig

Kendskab hos Jonerne til Middelhavets sydestl.

Kyster (se Art. Javan). ^Egypten naevnes af J.

nteppe med saerlig Aktualitet; det var den
fjendtlige Magt fra gamle Dage og regnes der-

for med; andcu Forklaring staar heller ikke
til Raadighed for dcm, der henfare J. til Perser-

tiden; i de 2 Perioder, vi her tale om, laa

eegypt. Angreb temmelig langt tilbage, forholdsvis

naermest dog, hvis J. er fra o. 830 (Sisaks An-
greb o. 930 f. Kr. under Rehabeam).
En tilsvarende eftereksilsk Situation er det

ikke lykkedes at paavise. De Folk, der f. E.

paa Nehemjas Tid naevnes som Jodernes Mod-
standere, ere for en Del andre, saerlig Samari-
tanerne og Ammoniterne (Neh. 4, 1 f.). Det,
der efter Skildringen i J.s Bog er oplevet fra

de omboende Folks Side, gaar vel ogsaa langt

videre end de Fjendtligheder, der kunde passere

under persisk Overherredemme.
Siden Credner (1831) har derfor en Raekke

forskellige Fortolkere (f. E. Ewald, Hitzig, De-
litzsch, Orelli) peget paa Begyndelsen af Kong
Joas's Tid (o. 830 f. Kr.) som det sandsynligste

Tidspunkt for J.s Profeti. Der naevnes i denne
ingen Konge, og den religiose Tilstand gor Ind-
tryk af ydre Normalitet, hvor Gudsdyrkelsen
i Templet, Ofringer o. 1. holdes i jEre; Bods-
formaningens Karakter (2, 12. 13) er Kravet
om den tilsvarende indre Sandhed. DisseTrark
passe atter til ovennaevnte Tid ; Kongen var da
kun et Barn, som der allerede af den Grand
ikke var Anledning til at naevne, og Ypperste-
praesten Jojada var Landets egentlige Styrer,

som med kraftig Haand holdt Gudsdyrkelsen
ren. Vilde man, som nogle gore, lade den ydre
Normalitet vaere et Hovedargument for efter-

eksilsk Datering, da er dette ikke en objektiv

Fremgangsmaade; vi behove ikke at gaa laenger

end til Amos 1, 2 for at se Templets Aner-
kendelse som den sande Helligdom. Man har
for eftereksilsk Affattelse gjort gaeldende, at

Israels Rige intetsteds naevnes af J. (i det hojeste

medindbefattet I 4, 2 [3, 7], men hans Formaal
giver ingen Anledning dertil ; smlgn. f. E. Jes.
2— 5, der ogsaa kun beskaeftiger sig med ju-
dseiske Forhold. Hverken i 2, 17 (>herske<)

eller 4, 1 [3, 6; >Fangenskab<] skal der taenkes

paa Eksilet; begge Steder fremkoramer, hvad
ogsaa Forsvarere af den sene Affattelsestid ind-
romme, Indtrykket herafved en uheldigOver-
saettelse, som burde erstattes med en rigtigere

(2, 17 >gere Ordsprog af dem< ; 4, 1 >lade

Elendigheden vige<). Heller ikke kan man laegge

saerlig Vaegt paa det spottende Udtryk i Slutn.

af 2, 17 >hvor er deres Gud?«, som ganske
vist gentog sig ogsaa i den eftereksilske Tid
(f. E. Ps. 115, 2); thi Spot var ikke ukendt far

den Tid (smlgn. 2 Mos. 32, 12; 2 Sam. 12, 14),

og Hedenskabet, som baade Israel og Juda r

det 9. Aarh. havde kaempet med paa Liv og
Dad (Isabel, Atalja), forstod ogsaa dengang at

bruge en given Lejlighed til Haan.
I Nutidens endnu ikke afsluttede Forhand-

linger om J.s Levetid har Interessen i de senere
Aar koncentreret sig om den Fremtidsskildring,

J.s Profeti giver. Tilhaengerne af den efter-

eksilske Affattelse, som hidtil kun havde haft

faa Repraesentanter (Vatke, Hilgenfeld) ere for

Tiden blevne mange flere (Duhm, Merx, Kuenen,
Wellhausen o. a., ogsaa Driver). Det er klart,

at Tanken om >Herrens Dag<, Dommens og
Gengasldelsens Komme, behersker hele J.s Pro-
feti. Det er aabenbart, at J. ikke selv har
praeget dette Udtryk, men at Tilbererne (Lae-

serne) have kendt det i Forvejen. Man kunde
altsaa taenke sig J. som en 1 de tidligere Pro-
feters Tanker velbevandret Epigon, der ved
given Lejlighed har taget sig for at vise sine

Landsmaend et trostende Fremtidsbillede med
Sejr for Jederne og |Dom over Hedningerne.
Men er dette Resultat nedvendigt og sandsyn-
ligt? Den Kraft, hvormed J. gennemtrsenges af
Falelsen af Herrens Dags Naerhed, gar et origi-

nalt Indtryk; det naervaerende(Graeshoppeplagen)

farves for hans Blik af den vaeldige Fremtids-
dag, og Dommen skal begynde med Herrens
Hus, hans Folk begunstiges ikke, men undflyr
kun Dommen ved sin Omvendelse, som fuld-

endes i en hidtil nkendt Aandsudgydelse (Moses
0nske fra gl. Tid: 4 Mos. 11, 29). Dommens
Kraefter vende sig altsaa mod Hedningerne,
Folkeverdenen, der angriber Jerusalem, hvor-

ved dette synes trykket til Jorden; men da
indtraeder en Vending i dets Hjaelpeleshed (4, 1),

og Hedningernes Lejrplads bliver dem selv en
Dal >Josafat< (a: Herren demmer; billedligt

Navn, maaske praeget af J.). Dog lader 3, 5
skimte, at Sion ogsaa for Hednlnger kan blive

et Frelsens Tilflugtssted. Farer nu dette ned
i eftereksilsk Tid? eller siger ikke allerede

Amos 9, 12 (jvfr. 1, 3—2, 3) det samme i Ud-
tryk, der minde om det tilsvarende i J.?

Opfattelsen af J. som eftereksilsk har faaet

Merx (1879) til at genoptage den forladte Alle-

gorisering af J.s Grasshopper med den iEndring,

at han forstaar Skildringen alene om den sidste

Tid, altsaa apokalypti.sk . De fleste, der ud fra

det eskatologiske Praeg betragte J. som en af de
alleryngste Profeter (nedimod de egentlige Apo-
kalyptikeres Tid), felge dog ikke Merx i dette
Tilbageskridt. Men hvad da? Bliver saa ikke
det, at Graeshoppeplagen tages til Udgangspunkt
af J., et Vidnesbyrd om en vis antlk Naivetet,

mindre sandsynlig, hvis Aarhundreders Kata-
strofer af ganske anden Art have hjemsagt
Folket? Det Resultat, J. ved sin friske Alvors-

tale hurtig naaede hos Folket, taler maaske
ogsaa snarest for de tidlige Forhold. Af ikke
ringe Vaegt er endelig den Plads i de 12 Pro-
feters Raekke (den 2. eller i LXX den 4.), Skrift-

ernes Samlere have givet J., et Vidnesbyrd om,
at man regnede ham blandt de aeldste.
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For den, der i Henhold ttl dct udviklede

maa betragte J. som en af de fbrste Skrift-

profeter, er det nappe paafaldende, at der hos
adskillige senere Profeter er en Genklang af

J.s kraflige Tale (f. E. hos Amos, Jes., Set,

Hes.), men dette Argument lader sig for det

meate ogsaa vende imod J., naar han opfattes

som eftereksllsk. Serlig ger Am. 1, 2 Indtryk

af at were det sekundrere i Forbold til Joel

4, 16 [3, 21]. Omvendt kan man nappe for-

staa Joel 3, 5 (>som Herren har sagt<) ander-
ledes end som et Citat efter Obadja (V. 17).

Desvarre er Obadjas Tid ikke mindre omstridt

end J.s; men er Obadja muligvis fra Jorams
Tid, noget fer J., stadfastes herved J.s ,dde.
— Til Slutning skal mindes om Pinsedagen,

Ap. G. 2, 16f. (Kommentarer af Credner 1831,

Merx, Keil, Orelli, Steiner, Wellbausen, Nowack
1897, Driver 1897, G. A. Smith 1898; en popu-
lar Forklaring af R. Volf, Kbhvn 1902).
— 2. En Sen af Samuel (1 Sam. 8, 2; 1 Kron.

6, 18 [33], ogsaa 6, 13 [28] efter forbedret Ltese-

maade). — 3. En af Samuels Forfadre(l Kron.
6, 21 [36]). — 4. En simeonitisk Overste (1 Kron.
4, 35). — 5. En Rubenit (1 Kron. 5, 4. 8). —
6. En Overate i Issakar (1 Kron. 7, 3). — 8. En
af Davids Helte (1 Kron. 11, 38). — 9., 10.,

11. Forekellige Leviter (1 Kron. 15, 7. 11. 17.

23, 8. 26, 22; 2 Kron. 27, 20). — 12. En Overate
i Manasse (1 Kron. 22, 19). — 13. En af dem,
der havde taget fremmede Hustruer (Esra 10,

43). - 14. En Benjaminit (Neh. 11,9). L.G.
joela, en af Davids Mand i Siklag (1. Kron.

12, 7). Kittel vil lsese >Jeela<.

joeser, en af Davids Mand i Siklag (1 Kron.

12, 6).

Joqbeha, By i Gads Stamme (4 Mos. 32, 35;
Dom. 8, 11), det nuvarende Ruinsted Adjbehat,
N. V. for Amman.

{ogli, Fader til Daniten Bukki (4 Mos. 34, 22).

oka, sandsynligvis Tekstfejl for Joah. —
1. En Benjaminit (1 Kron. 8, 16). — 2. En
af Davids Heltc (1 Kron. 11, 45).

Johan. Svenske Konger. J. I Sverkers-
sob, den unge eller den fromme, f. o. 1201,

Son af Kong Sverker d. yngre og Ingegerd,

Birger Brosas Datter. Faderen dede 1210 og
efterfnlgtes af Erik Knutsson. Efter dennes Ded
1216 blev J. under Omstandigheder, som ere

os ubekendte, Konge, >barnslig till aren<, som
det hedder i Vestgotalovens Kongerakke, og
blev kronet 1219. Han stod paa en god Fod med
K., udvidede og bekneftede dens Privilegier.

1220 foretog han et Tog mod de hedenske
Estere. Efter en kort Tid at have arbejdet for

Krdmens Indferelse i Landets nordvestlige Del,

vendte han atter hjem og efterlod en Del af

Haren med Jarlen Karl den dove og Biskop
Karl i Linkoping (I, 477). J. >stradedde<, som
det hedder i ovennavnte Beretning, 1222 paa
Visingso og blev begraven i Alvastra Kloster-

kirke. Med ham uddede Sverker-iEtten paa
Mandslinien. — Johan III, Gustaf Vasas aldste

Sen i bans andet jEgteskab med Margareta
Eriksdotter Lejonhufvud, f. paa Stegeborg Slot

i Ostergdtland 21. Dec. 1537. J. var Faderens
Yndlingssen, men paadrog sig hans Misfornoj-

else, da ban som arvelig Hertug af Finland, i

hemmelig Forstaaelse med sin Broder Erik,

bag Faderens Ryg segte at indblande sig i For-

holdene i Livland. Da Erik var bleven Konge
opkom der snart et spandt Forhold mellem
Brodrene. Efter at J. 4. Okt. 1562 havde fejret

sit Bryllup med den polske Prinsesse Katarina
Jagellonica, en yngre Sester til Kong Sigismund
August, udbred der, som Felge af Forviklingerne
mellem Sverig og Polen i Livland, et aaben-
lyst Fjendskab mellem dem. Fra 12. Aug. 1563
til Hesten 1567 sad J. som Fange paa Grips-

holm Slot; hans Hustru delte hans Fangenskab
med ham. Fsengselstiden benyttede J., der var
meget teologisk interesseret, for en stor Del til

Studiet af Kirkefadrene. Her udvikledes sikkert

ogsaa de Anlag for Grubleri, som allerede hans
Fader med Bekymring havde market, og som
havde givet ham Anledning til i et Brev til

Sennen at skrive felgende gode Ord: >Ksere

Sen, det er kommet til vor Kundskab, at du
haver ganske faa hos dig, som du kan handle
og tale med, men holder dig alene og spekulerer

baade Aftener og Morgener. Saasom nu af

saadan Enlighed og Spekuleren megen Melan-
koli og salsomme Tanker pleje at foraarsages,

saa skulle vi dig faderligen tilraade, at du stedse

saavel om Morgenen som om Aftenen vil have
nogle hos dig*. Det Selskab, han havde i sin

rom.-kat. Hustru, var ikke egnet til at sprede

de Grublerier over teol. Sporgsmaal, som sikkert

ikke udeblev ved hans Studier af Kirkefadrene
under det triste Ophold paa Gripsholm Slot.

Nogen Hengivenhed for Katolicismen rorer sigdog
ikke hos ham, da han efter Eriks Afsattelse (E.

XIV, I, 788) Jan. 1569 besteg Vasa-Tronen. Men
vel kan man forstaa, hvorledes han, udrustet, som
han var, med en levende Skenhedssans, kunde
fele sig frastedt af den Hensyusloshed, hvor-

med man ofte vilde lagge sin Protestantisme

for Dagen i Sporgsmaal om de gamle Ceremo-
nier, Helligdage, Kirkeprydelser, Pnestedragtosv.

Herom vidne nogle i Beg. af hans Regering
udfardigede Bestemmelser. Men han holder
sig paa dette Punkt indenfor de Granser, som
den gamle, vise ..Erkebiskop, Laurentius Petri,

drog. Saa lange denne levede, er der fra et

kirkl. Synspunkt intet andet end godt at sige

om J.s Regering. Han har, ved at indvillige i,

hvad Laurentius Petri ikke havde haft Held
til at udvirke hverken af Kong Gustaf eller af
Erik, nemlig Autoriseringen af dennes Kirke-
ordning, indlagt sig en stor Fortjeneste af

den sv. K. I Haandskrift havde den ganske vist

veret tilgangelig og var bleven anvendt i Stift-

erne, men nu blev den. efter en yderligere

Revision, med J.s Autorisation udgivet i Trykken
1571, samt antaget af K. 1572 paa et af Kongen
sammenkaldt Kirkemede i Upsala. Efter Kirke-

ordningens Antagelse begynder der imidlertid

en livlig rom.-kat. Propaganda. Herbestus(S. 406)

angriber Kirkeordningen, hvilket fremkalder et

Modskrift af den gamle jErkebiskop. Efter

hans Ded 26. Okt. 1573 kommer J. under Ind-

flydelse af Fecht (S. 28) og Cassanders (I, 484)

Skrifter. I Laurentius Petri Gothus, den for-

rige .Erkebiskops Svigersen, faar han en fejelig

og eflergivende .Erkebiskop. Allerede paa et

Kirkemede i Stockholm bleve nogle tilsyne-

ladende uskyldige Artiklerangaaende Ceremonier
ved Gudstjenesten antagne. Kort efter indtraf

Stanislaus Warsevitzs Beseg (S. 28, Art. Fecht).

J. havdede dog, at Forlig med Rom ej var
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muligt uden Indrammelse af Kalken i Nadveren
og Praesteaegteskabet. Det folgende Aar gennem-
dreves med jErkebiskoppens Hjaelp den saa-

kaldte >Ordinantia< af 1575, som skulde dels

forklare, dels fuldstaendiggore Kirkeordningen
af 1571, og som ganske vist polemiserede mod
den rom. K.s Opfattelse af Nadveren, 0rebigten

osv., men tillige ndtalte, at i Tvivlstilfaelde

skulde den hi. Skrift fortolkes i Overensstem-
melse med den ganile K.s Opfattelse, saaledes

som denne var fremstillet i de foruemste Fiedres

Skrifter indtil Gregor d. st. Bestraebelsen for

at faa Salvmgen genindfort i Bispevielsesritualet

maatte man ganske vist opgive; men ikke desto

mindre anvendtes Salving, da JErkebiskoppen

og et Par andre Biskopper nogen Tid efter ind-

viedes. Endelig udkom i Beg. af 1576 Kong
J.s Liturgi, »Rdda bokenc (formodentlig kaldet

saaledes efter Farven paa det Bind, hvori den
var indbunden) med Fortale af Fecht. Trods
den Modstand, den fremkaldte, blev den, efter

at iGrkebiskoppen havde afgivet en Forklaring,

som ogsaa blev medoptaget som Forord, vedtaget

paa Rigsdagen i Stockholm 16. Febr. 1577.

Allerede foregaaende Aar var den norske Jesuit,

Laurentius Nicolai (Klosterlasse, se d. Art.),

blevet ansat som Lektor i Teol. ved det Kolle-

gium, som nu blev oprettet i det gamle Fran-
siskanerkloster paa Riddarholmen. Ved at hem-
meligholde, at han var Katolik og Jesuit, og i

Stedet derfor optraede som ivrig Liturgist, vandt
han Kongens Yndest. Efteraaret 1576 havde
Sendefaerden til Rom fundet Sted ; paa den om-
kom Fecht, og Pontus dc la Gardie kom alene

til at udfore den (I, 28). Dec. 1577 kom den
fra Rom udsendte Jesuit, Antonio Possevino,

til Stockholm, og Maj 1578 gik J. over til

Romerk. Efter i 2 Dage at have taenkt over
den tridentinske Bekendelse skriftede han for

Possevino. Efter Skriftemaalets Slutning om-
favnede Kongen ham bevaeget og udbrod : >Jeg
•omfavner dig og den kat. K. for evigt!< Dagen
efter modtog han Nadveren efter rom. Ritual.

Imidlertid var der Marts s. A. bleven sendt et

Forslag til Rom, hvori J., foruden de ovenfor
mevnte Vilkaar, ogsaa fremsatte andre For-
dringer, hvoraf de vigtigste vare, at Messen
skulde holdcs paa Svensk, at Pnesterne ikke

med haj Rost skulde laese Bonnerne til Helgeu-
«rne og Forbennerne for de dode, samt at Brugen
af Vievand og nogle andre Ceremonier skulde
afskaffes. Possevino, der maerkede, at J. haard-
nakket fastboldt disse Krav, forlod Maj Maaned
mistvivlende Sverig. Okt. s. A. kom Pavens
Svar med rent Afslag for de vigtigste Punkters
Vedkommende. J. udbrod dafortornet: >Faar
jeg ikke alt, kan jeg ingenting gore ; det er da
forbi altsammen< . Klosterlasse havde imidlertid

begyndt at optraede med en Hensynsloshed,
som aabnede JSrkebiskoppens 0jne. Han skrev
nu mod den rom.-kat. Propaganda og erklaercde

Klosterlasse for uvaerdig til at beklaede Praeste-

embedet. Som Folge heraf opstod der en Kon-
flikt mellem J. og jErkebiskoppen. Sidstnaevnte
vilde ikke give efter, skent Kongen bod at fra-

tage ham hans Indtaegter. Han dode imidlertid

kort efter i Beg. af 1579. Et fornyet Beseg af

Possevino Juli s. A. udrettede intet. Fremdeles
blev Kongens levende Forbitrelse vakt, da den
13 aarige Tronfelger, Sigismund, blev bevaeget til

formelig at gaa over til Romerk. Da Klosterlasse

til Slut aabent optraadte mod Liturgien, havde
den rom. Propaganda udspillet sin Rolle. J.

forbod ham nemlig Foraaret 1580 at befatte

sig mere med Kollegiet paa Riddarholmen og
forviste ham fra Stockholm. S. A., i Aug., for-

lod saavel han som Possevino med de fleste

ovrige Jesuitter Sverig, sikkert uden at J. kom
til at savne dem. Derimod fastholdt J. haard-
nakket sin Liturgi og fandt i den nye jErke-
biskop, Bjernram (I, 335), en villig Medhjaelper.

Nu udbryder der Forfolgelser mod Liturgiens
Modstandere; men i Hertug Karls Fyrsten-
domme samler sig den af Hertugen beskyttede
Modstand. Petrus Ionae (se d. Art.) vselges til

Biskop i Strengnas. I Orebro-Artiklerne af
1586 nsevnes ganske vist Liturgien ikke, men
derimod hedder det, at man i Spergsmaalet
om Gudstjenesten skal blive staaende ved Be-
slutningcn af 1572. I Anledning heraf vil

Kongen sammenkalde et Kirkemode. Men uden
at afvente dette forkastes paa et Praestemode
i Strengnas Maj 1587, i en af Praesteskabet

afgivet Betaenkning, Liturgien. Kongens Vrede
var graenselos. Han udfeerdiger et Patent 12.

Febr. 1588, hvori han betegner Liturgiens Mod-
standere som Forraedere, >asnehufvud< (jEsels-

hoveder) osv. og erklserer Prassterne i Sodcr-
manland, Nerike, Varmland, Vadsbo og Valla

Herred for fredlose, hvis de vise sig udenfor
Hertugdommets Graenser. Prassterne trade nu
sammen i Orebro og udfaerdige 1. April s. A.
i en hoflig, men bestemt Tone et Brev til

Kongen samt Skrivelser til Rigets Raad, til

Biskopperne og det menige Praesteskab. Des-
uden overleverede de Kongen en lat. Confes-
sio, i hvilken de paany fremlagde de Grunde,
hvorfor de ej kunde antage Liturgien. Kongen
fordrede nu, at Rigets Praesteskab skulde ud-
tale sig herom samt opsige Faellesskabet med
Hertugdommets Praesteskab og betegne deres
Adfaerd som oprorsk. De Svar, som kom, led

forskelligt Vexid Stift fordemte det mod Litur-

gien forfattede Skrift. Paa den anden Side be-

tegnede andre Vexifis Stifts Erklaering som ube-
taenksom og tilraadede Sammenkaidelsen af et

Kirkemode. 1589 udtalte Raadet samme An-
skuelse. Til Slutning udtaler J. selv 1590 sin

Hensigt at lade et Kirkemode tage Beslutning

i Sagen. Dette skete dog ikke for efter Kongens
Dod. Men ved Berammelsen af det beromte
Mode 1593 paaberaabes udtrykkelig Kong J.s

Vilje, gaaende ud paa, at Religionsstridighederne

i Anledning af Liturgien skulle afgores ved ct

Mode. Paa Kongens Dodsleje gav Skuflelsen over

de krydsedeForhaabninger sig folgende vemodige
Udtryk: >For nogle Aar siden regnede de denne
Messeordning for god. Var hun da god, hvorfor

liar de da ikke overholdt hende? Men er hun
nu ond, som de sige, hvorfor har de da under-
skrevet hende tilforn? Ville de ikke overholde

den nye Messeordning, saa maa de ovcrholde

den gamle: Vi ere ikke deres Samvittighcds

Konge. Vi tager Gud Almaegtige til Vidne. at

hvad Flid vi herudi have gjort os, er sket i en
god Mening, at det skulde tjene til Guds JEre

og hans Menigheds Opbyggelse; men have vi

haft Uret deri, saa forlade os Gud*. — J. dede
17. Nov. 1592. O. A.

Johan, Kurfyrste af Sachsen, kaldet >dcn
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standhaftigec (der bestandige), fedtes 1168. Sin
Ungdom tilbragte nan ved sin Onkel, Kejser

Frederik Ill's Hof, men fra 1486 styrede han
i FsL'llcsskab med sin Broder, Frederik den
vise (S. Ill), de ernestinske Landsdele, ogefter
Broderens Ded (1525) blev han Eneregent og Kur-
fyrste. Han var en afgjort Tilhaengcr af Re-
formationen, og 1529, paa Rigsdagen i Speier,

traadte han i Spidsen for de evang. Strender,

der protesterede mod Rigsdagsafskeden. Paa
Rigsdagen i Augsburg 1530 fik han paa for-

skellig Maade Lejlighed til yderligcre at vise sit

evang. Sindelag; da Teologerne vilde indgive

Augsburger-Bekendelsen alene i deres Navn,
gjorde han Fordring paa ogsaa at uuderskrive
den, idet han sagde: »Ogsaa jeg vil bekende
min Kristus*. Som Hovedmanden i det schmal-
kaldiske Forbund holdt han Zwinglianerne ude
fra dette. Han dede 16. Aug. 1532 paa Jagt-

slottet Schweinitz ved Wittenberg. Da Luther
fik Budskabet om hans Dod, sagde han: >Med
Frederik er Visdommen, med Johan Retskaffen-

heden dod«.

Johan Frederik I, Kurfyrste af Sachscn,
kaldet >den hejmodige<, var fedt 1503. Han
blev opdraget af Spalatin og var som ganske
ung til Stede paa Rigsdagen i Worms, senere
ogsaa paa Rigsdagene i Speier og Augsburg.
Efter sin Fader, Johan den standhaftiges Ded
1532 overtog han Regeringen i Kursachsen og
fremmede som Kurfyrste paa alle Maader Rcf.

Under den schmalkaldiske Krig blev han (24.

April 1547) taget til Fange, og Moritz fik hans
Lande. Forst efter Passauer-Forliget (1. Sept.

1552) slap han ud af det ofte haarde Fangen-
-skab. JErel af alle som en Martyr for Ref. tog
han Bolig i Koburg, siden i Weimar, og der
dede han 3. Marts 1554.

Johan. Paver. J. I., Pave 523—526, levede

paa et Tidspunkt, da snart det estgotiske Hof
i Ravenna, snart Hoffet i Konstantinopel truede
Pavens Selvstaendighed. Da den byzantinske
Kejser Justinos I udstedte en streng Lov mod
Arianerne i sit Rige, tvang den estgotiske Konge,
Tbeodorik, Paven til at gaa til Konstautinopel
for at modvirke disse anti-arianske Forholds-
regler. Skent hans Rejse havde det foronskede
Resultat, blev J. ved sin Hjemkomst ftengslet

som mistsenkt for at have lagt Planer op mod
det gotiske Rige. Han dede kort efter i Frengslet

18. Maj 526. — J. II, 532—535, blev valgt efter

heftige Valgkampe, stettet af det estgotiske Hof.

Efter lang Teven bejede han sig i Aaret 534
for Kejser Justiniaus Forlangende om, at han
skulde godkende en gennem mange Aar om-
stridt liturgisk Formel med monofysitisk Ten-
dens — et Vidnesbyrd om, at de kirkelige

Lasreafgerelser endnu paa hin Tid hovedsagelig
bleve trufne i Konstantinopel, og ikke i Rom.—

J. Ill, 561—74. Den Ydmygelse, som var
overgaaet Pavestolen fra Justinians Side i den
saakaldte Trekapitelstrid (se d. Art.), havde fort

til, at adskillige Provinser afbrod Forbindelsen
med Rom. J. Ill var den ferste, hvem det igen

lykkedes at knytte Forbindelsen med nogle
af de udskilte Egne og Byer, saaledes Ravenna
og Milano. — J, IV, 640—642, var en ivrig

Modstander af Monotheletismen. Skent denne
blev begunstiget af Kejser Heraklios, fordemte
J. IV den dog uden Frygt paa en Synode i

Rom. — J. V, 685—686, J. VI, 701—705, valgt

paa Trods af den byzantinske Kejser, og J. VII,
705—707, ivrig virksom for den kunstneriske
Udsmykning af Roms Kirker, bekkedte alle tre

kun Pavestolen i ganske faa Aar, i hvilke ingen
Begivenheder af Betyduing forefaldt. —

J. VIII,
872—882, var en sergerrig Mand, opfyldt af Iver
for at forage Pavestolens Magt. Men skent han
besad en ikke ringe politisk Dygtighed, i alt

Fald besad mere af denne Egenskab end af
Fromhed og aandelig Sans, vare Forholdene ham
dog saa ugunstige, at han nsesten paa alle

Punkter led Nederlag. Ved Kejser Ludvlg II's

Ded greb han ejeblikkelig ind for at hindre
Kejserkronens Overgang til Ludvig den tyske;
i Stedet indbod han Karl den skaldede af
Frankrig til Rom og kronede ham Juledag
875 til Kejser. Besjslet af den samme tysk-
fjendtlige Stemning segte han efter Karl den
skaldedes Ded (877) at hindre en tysk Fyrstes
Valg til Kejser og italicnsk Konge. Han maatte
i den Anledning udstaa haarde Kampe; en Tid
var han endog af sine Modstandere indesluttet

i Rom; men alle hans Bestrebelser for en
fransk Pnetendent (Boso af Provence) slog fejl;

han maatte 879 anerkende Karl den tykke som
italicnsk Konge og 881 krone ham til Kejser.

Lige saa Iidt Held havde han med sig i sit

Forseg paa at redde Italien af Saracenernes
Haand. Fra Kejsernes Side fik han ingen Hjselp;

baade Karl den skaldede og Karl den tykke
havde nok at tage vare i deres eget Land, og
med Harme maatte han endog se italienske

Fyrster slutte Forbund med Saracenerne, til

hvilke han tilsidst trods al sin Energi og Snild-

hed og trods flere heldige Kampe dog blev
skatskyldig. Ogsaa i Forholdet til den byzan-
tinske K. blev J. den underlegne. I Aaret 877
var den mod Rom fjendtlige Fotios (se S. 88)
atter bleven Patriark. I Haab om den byzan-
tinske Kejsers Hjaelp mod Saracenerne og om
at faa Bulgarien overladt som Arbejdsmark
for den rom. K. erklcrede J. sig villig til at

anerkende Fotios. Paa Synoden i Konstanti-

nopel 879 satte imidlertid Fotios med stor

Snildhed ikke blot sin egen Anerkendelse igen-

nem, men desuden forskellige for Rom ugun-
stige Bestemmelser. Trods alt gav J. atter af

politiske Grunde efter, ja forkastede endog den
meget omstridte Symboitilfejelse filioqve, men
opnaaede desuagtet ingen af de ventede For-

dele. Han dede 15. December 882; efter nogle

Efterretninger blev han draebt af en Sl&gtning.
—

J. IX, 898—900, besteg Pavestolen paa et

Tidspunkt, hvor i en Aarruekke heftige Kampe
havde raset mellem det tyskvenlige og national-

italienske Parti. Han selv tilherte det sidst-

nsvnte, anerkendte derfor Lambert af Spoleto

som Kejser, medens han erklaerede Arnulf af

Karatens Krav for ngyldige. Dog segte han
ved Indrommelser at formilde Modpartiet. Det
lykkedes imidlertid lige saa lidt ham som hans
Forgsengere at erhverve for Pavestolen en sikret

Magtstilling i det politiske Virvar. — J. X,
914—928. Hans Valgvar hovedsagelig begrnndet
i hans Slregtskab med Theodora, en herskesyg
og ndsvsevende adelig Kvinde, der dengang havde
den sterste Indflydelse i Rom. Han var ingen-

lunde uden Dygtighed; udenfor Italien segte

han isser blandt de slaviske Folk at forage
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den rom. Indflydelse. I Italien gjorde han sig

fortjent ved at krone Berengar at' Friaul til

Kejser (Aar 915) for derefter sammen med ham
og andre italienske Fyrster at drage mod Sara-

eenerne, hvem han fuldstsendigt besejrede ved
Garigliano (916). Men de fordservede adelige

Sloegters indbyrdes Fejder vedblev: Berengar
myrdedes i Verona (924), og i Aaret 928 blev

J. selv ryddet af Vejen af Theodoras Datter,

Marozia. — J. XI, 931—936, en Son af den
ovennsevnte Marozia og Pave Sergius III, blev

af Marozia ophojet til Pave, men da en anden
Son af Marozia ved Navn Alberik foengslede

Moderen og tiltog sig Magten, blev ogsaa J.

henvist til Uvirksomhed. Saavel under ham
som under de folgende Paver var Alberik den
virkelige Herre i Bom. —

J. XII, 955—964,
bed oprindelig Octavianus og var Son af den
ovenfor urevnte Alberik, der ved sin Dod (954)

havde taget det Lofte af Romeme, at de skulde
vselge hans Son til Pave. Med ham naaede
den Rajkke af daarlige Paver, som i det saa-

kaldte »morke Aarhundrede* beklsedte St. Peters

Stol, sin Kulmination. Under sit ryggeslose og
udsvsevende Liv nodtes han paa Grund af Uenig-
hed med Kong Berengar til at kalde Otto I af
Tyskland til Hjrelp. Otto kom og blev 2. Febr.

962 kronet til Kejser; en Overenskomst med
gensidige Lofter og Forpligtelser blev sluttet

mellem Kejser og Pave. Men straks efter Ottos

Bortrejse, knyttede J. Forbindelse med de over
den tyske Indblanding misfornojede italienske

Fyrster. Otto kommer da atter til Rom ; J.

maa flygte og afsattes paa en Synode i Rom
963; en ny Pave Leo VIII indsattes. Et af J.

anstiftet Opror mislykkedes, men da Otto atter

havde forladt Rom (964), faar J. dog igen Over-
taget; Leo VIII maa flygte, og J. forfolger

grusomt Modpavens Tilha;ngere, ligesom han
paa en Synode hojtidelig fordommer den af
Kejseren afholdte Synode. Men han rammes
nu af en pludselig Dod midt i sin Synd, da
han en Nat plejede Omgang med en anden
Mands Hustru (964). — J. XIII, 965—972, blev
den af Kejser Otto genindsatte Leo VIII's Efter-

folger. Da han stod som Beproesentant for det
kejserlige Parti, blev ban fsengslet i et Opror
af det national-italienske Parti. Det lykkedes
ham dog efter nogen Tids Forlob at undkomme
ai'FrcngsIet, og da Otto 967 mermede sig Rom,
blev .1. atter Herre i Byen. Han kronede Jule-

dag 967 Ottos Son, Otto II, og forblev under
hele sit Papat tro mod Kejseren. Herved for-

ogedes Pavestolens Indflydelse i adskillige af
de vesterlandske Stater, hvorfra Sporgsmaal
bleve indankede for Pavens Domstol. — J. XIV,
983—984, valgt ved Kejser Otto IPs Indtlydelse.

Men da Kejseren kort efter dode, vendte den
til Konstantinopel tlygtede Modpave, Bonifatius
VII, tilbage, samler det nationale Parti ogfamgsler
J. i Engelsborg, hvor han snart efter omkommer
(984). — J. XV, 985—996, havde i Rom selv

na:sten ingen Indflydelse, idet en Adelsmand,
Crescentius, her tilrev sig al Magten. I Gallien
sogte man ligeledes at rive sig los fra Boms
Indflydelse i Forargelse over det 10. Aarh.s
slette Paver; den beromte Synode i Reims 991
afsatte uden videre ^Erkebiskoppen, Arnulf af

Reims, og indsatte Gerbert i hans Sted. Kun i

Tyskland stillede man sig venlig til Paven;

derfor kaldte ogsaa denne, da han blev haardt
taengt af Crescentius, Otto III til Hjaslp, men
inden Kejserens Ankomst dode han (996). —
J. XVI, 997—998, Graker af Fodsel, havde
staaet i Yndest hos den tyske Kejserinde, en
byzantinsk Prinsesse, Theofane, ved hvis Gunst
han blev JJrkebiskop i Piacenza, ligesom han
ogsaa var Lserer for hendes Son, Otto III. Da
han imidlertid af det italiensk-nationale Partis

Forer, Crescentius, som havde fordrevet den af

Otto III indsatte Pave Gregor V, lod sig be-

vcege til at optrsede som Modpave, blev han
ved Ottos Komme ftengslet, lemlrestet paa det

frygteligste og til Slut indespserret i et Kloster,

hvor han vistnok forst dode i Aaret 1013. —
_J.

XVII, 1003, indsat af den yngre Crescentius,

der efter Otto Ill's Dod tilrev sig Magten i

Bom. Han blev indviet i Juni og dode allerede

7. Dec. samme Aar. — J. XVIII, 1003—1009,
stod i et lignende uvxrdigt Afhsengighedsforhold
til Crescentius som hans Forgaenger J. XVII.
—

J. XIX, 1024—1032, hvis Valg' blev drevet

igennem af det tusculanske Parti ligesom hans
Forgsengers og Broders, Benedict VIII's. Men han
traadte ingenlunde i denne dygtige Paves Fod-
spor. Dennes Bestra;belser for at reformere de

sorgelige Tilstande i Kirken faldt nu hen ; for

at skaffe sig Penge gjorde Paven sig atter og

atter skyldig i Simoni. Han var et viljelost

Redskab i den tyske Kejser Konrad IPs Haand;
for at fqje ham betsenkte han sig end ikke paa

at omstyrte sine egne tidligere Bestemmelser.
Under ham faldt den danske Konge Knud den
stores Besog i Rom. —

J. XXI, 1276—1277,
egentlig den 20. Pave af det Navn, men be-

tegnede sig selv som den 21. med Henblik paa

den mytiske Pavinde Johanne eller af andre
os ubekendte Grunde. Nogle har idcntificeret

ham med en Forf. af medicinske og filosoliske

Skrifter ved Navn Petrus Hispanus. Iovrigt

var hans Papat uden Betydning (E. Stapper,

J. XXI, Miinster 1898). — J. XXII, 1316—
1334, blev, efter at Pavestolen i to Aar havde

staaet ledig, i Aaret 1316 valgt til Pave.

Han tog som sin Forgaenger Bolig i Avignon,

hvorfra han sogte at gribe ind i Tysklands
indre Forhold. Han gjorde Fordring paa at

vsere Dommer i Striden mellem Ludvig Bairer

og Frederik af Osterrig, idet han stottedc sig

paa Laeren om Pavens Overhojhed over al

verdslig Magt. En Innocents Ill's Ord kunde
han ganske vist saaledes tage i sin Mund, men
Innocents Hi's Arv kunde ikke loftes i Aand
og Kraft af den smaat skaarne J. XXII, hvis

Hovedinteresse var ved allehaande nye Afgifter

paa de gejstlige Embeder at berige den pavelige

Kasse. Derfor kunde da ogsaa Ludvig Bairer

ustraffet udstede den saakaldte Sachsenhauser-

Appel (1324), i hvilken han tilbageviste Pavens

Indblanding, ja endog anklagede ham for Ka?t-

teri. Nogle Aar senere drog Ludvig til Italien,

hvor han til almindelig Forbavselse lod sig

krone til romersk Kejser paa Kapitol (1328),

uden at bryde sig det fjerneste om den Band-

straale, som J. allerede i Aaret 1324 havde

udslynget mod ham. En Tid saa det dog ud,

som om J. alligevel skulde gaa af med Sejren;

den af Ludvig under hans Romerophold ind-

satte Modpave, Nicolaus V, kom til Avignon og

i ydmygede sig for ham. Ogsaa Ludvig var villig
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til Forlig, men Paven spamdte sine Fordringer

for hojt, medens samtidig hans ukloge For-

felgelse af de Fransiskanere, der forsvarede

den absolute Ejendomsleshed, og endnu mere
hans fra den almindelige Anskuelse afvigende

Paastand om, at de frommes Sjsele ferst efter

den sldste Dom kom til at skue Gud — en
Paastand, som ban senere selv maatte tilbage-

kalde — svtekkede hans Stilling og gjorde det

muligt for Ludvig atter at anklage Paven for

Kstteri samt forlange en almindelig Synode
sammenkaldt. Inden det kom saa vidt, dede
J. 3. Dec. 1334 (V. Verlaque, J. XXII, sa vie et ses

oeuvres, Paris 1883). — J. XXIII, 1410—1415,
hvis oprindelige Navn var Balthasar Cossa, skal

ferst have givet sig af med Krigerhaandvterket,

maaske endog vjeret Serever, men slog derpaa
ind paa den gejstllge Lebebane. Af Bonifatius

IX blev han 1402 ophejet til Kardinal. Han
lagde i de felgende Aar stor administrativ Dyg-
tighed for Dagen, men under Gregor XII ledede

han Modstanden mod Paven, var paa Konciliet

i Piza 1409 ivrig virksom for dennes Afsaettelse

og for Valget af Alexander V, og efter dennes
Ded (1410) blev han selv valgt til Pave. For
at faa den neapolitanske Konge Vladislav til

at undlade at stettc den afsatte Pave Gregor
XII, maatte han efter flere Kampe slntte en
ydmygende Fred. Og dog kunde han ikke stole

paa Vladislav, men maatte, skent ugerne, sege

Stette hos Kejser Sigismund. Da et af Paven
i Rom 1412—13 afholdt Kirkemede, hvorWy-
clifs Skrifter bleve forluetrede, ikke tilfredsstil-

lede de staerke Krav paa Afholdelsen af et

ekumenisk Kirkemede, maatte han modstneb-
ende gaa iud paa Sammenkaldelsen af et saa-

dant i Konstanz 1414. Her lod han sig ferst

afnode en Erkbering om, at han vilde nedlegge
Pavevaerdighedeu, hvis de to andre Paver gjorde
det samme, men kort efter saa han Lejlighed

til at flygte, ved hvilket Skridt han haabede
at sprtenge Kirkemedet. Han vakte imidlertid

derved kun alles Stemning mod sig, og efter

at han var bleven fangen, blev han hejtidelig

afsat (29. Maj 1415). I to Aar holdtes han
fangen af Pfalzgrev Ludvig, men blev derefter

frigiven og, efter at han havde ydmyget sig

for den nye Pave Martin V, udntevnt til Kar-
dinalbiskop af Tusculum. Allerede 1419 dede
han imidlertid, og blev begravet i Baptisteriet

til Domkirken i Firenze, hvorCosimo af Medici
rejste ham et smukt Mindesmsrke. F. T.

Johan (Johannes). iErkebiskopper af
Lund. J. I, se Dros (I, 678). — J. II, se

Grand, Jens (S. 248). — J. Ill, se Laxmand.
—

J. IV, se Brostrup, Jens (I, 394). — J. V,
se Was.
Johan fra Avila, se Juan fra Avila.

Johan fra Brugge, se Joris.

Johan af Gnd, se Art. Barmhjertige Bredre
(I, 219).

Johan fra Jandun (de Gandauo, de Geduno)
hed en skolastisk Laerer fra Jandun i Nord-
Frankrig, som i Beg. af 14. Aarh. docerede Fi-

losofi og Teologi i Paris. Som Filosof regnes J.

fra J. ofte til Averroisterne (I, 184). Han tog
ogsaa Del i de kirkepolit Kampe og stillede

sig under Striden mellcra Kong Ludvig Bairer
og Pave Johan XXII paa Kongens Side og skrev
1326, i Forening med Marsiglio fra' Padova,

Skriftet: Defensor pacU, der btevder Kejser-

demmets Ret over for Pavedemmet.
Johan a Lasco, se Laski, Johannes.
Johan fra Leiden, se Bockelson, Jan (I, 343).

Johan af Liibeck, Sen af Hertug Johan Adolf
af Gottorp, f. 1606 paa Gottorp Slot, var med
paa Gustaf Adolfs Tog til Tyskland og blev
1634 Biskop i Lubeck. D. 1655.

Johan fra Matha, se Mathurinere.
ohan fra Meda, se Humiliat-Ordenen (1, 492).

Johan fra Monte Corvino, fransiskansk Mis-
siouter blandt Mongolerne i det uordlige Kina,
fedtes 1247 i Monte Corvino i Napoli. Efter
en forelebig Rejse til det mougoliske Rige blev
han 1289 af Pave Nicolaus IV seudt som Mis-
sionter til Mongolerne. Han har i 2 Breve
skildret sine Oplevelser som Missionaer. 1307
blev han af Pave Clemens V udnaevnt til iErke-
biskop af Cambalu (Peking) og pavelig Legat for

hele Orienten. Han dede 1330 (Hue, Le Chri-
stianisme en Chine, Paris 1857, I, 383 f.).

Johan fra Paris. 1) J. fra P. (Poin-l'dne)

var en af de ferste Munke i Dominikanerklostret
St. Jakob i Paris. Han er ded far 1269. —
2) J. fra P. (de Soardit; Qui dort), ligeledes

Dominikaner, optraadte 1304 som Lterer i Paris
og gjaldt for at vrere en af de skarpsiudigste Ari-

stotelikere paa den Tid. Under Kampen mellem
Filip den smukke og Bonifatius V1I1 skrev han
en meget objektiv holdt Afhandling om Pave-
demmet og Kejserdemmet. Han var Tilluenger

af Impanationsheren (S. 521).

Johan fra Wesel, se Wesel.

Johan Weasel, se Wessel.

ohan Frederik.iGrkebiskop afBremen,
fedtes en 31. Aug., rimeligvis 1578. 1594 blev

han Koadjutor i Lubeck og 1607 Biskop der;
1596 flk han Stifterne Bremen og Verden. 1625
lovede han at slutte sig til Christian IV som
Kredsoberst for den nedersachsiske Kreds; men
han gik snart sin egen Vej, hvorfor Christian IV
1626 besatte hans Frestninger. J. F. sluttede

sig da til Kejseren, og 1627 rykkede Tilly ind

i Stiftet Bremen. Ved Freden i Lubeck 1629
flk J. F. sine Stifter tilbage og tillige Femern,
som Christian IV havde taget. Senere nsermede
han sig Sverig. Han dede 3. Sept. 1634.

Johanan (og Jehohanan, usammentrukket),
et isser i senere Skrifter hyppigt Navn (>Herren
har handlet naadig<), d. s. s. Hananja; heraf

paa Graesk 'laiavyqs (Apokryferne og N. T.),

vort Johannes. — 1. J., Kareahs San, en af

de jediske Kommandanter, der sluttede sig til

Gedalja (2 Kong. 25, 23; Jer. 40, 8—43, 5),

hvem han forgseves advarede mod Ismael; i

de felgende Begivenheder var J. en af Lederne
eller den egentlige Anfarer, som imod Pro-

feten Jeremjas Advarsel overflyttede Folkets

Rest tii iEgypten. — 2. Kong Josijas sldste

Sen (1 Kren. 3, 15), ikke den samme som Joakas
(thi denne ntevnes sammesteds under Navnet
Sallum). muligvis ded tidlig. — 3. En af Seru-
babels Efterkommere (1 Krau. 3, 24). — 4. En
af Yppersteprsesterne i Salomos Tempels seldste

Tid (1 Kren. 5, 35. 36 [6, 9. 10]); det om hans
Sen Asarja bemserkede skal vistnok henferes

til hans Fader Asarja. — 5., 6. To af Davids
Krigere i Siklag, en Benjaminit og en Gadit

(1 Kren. 12, 4. 12). — 7. En Levlt (1 Kren.

26, 3). — 8. En af de everste Anfarere under
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Kong Josafat (2 Kren. 17, 15), rimeligvis den
samme, der nsevnes 2 Kren. 23, 1. — 9. Fader
til den efraimitiske Hevding Asarja (2 Kren.

28, 12). — 10. En af Esras Ledsagere (Esra

8, 12). — 11. En af dem, der havde frem-

mede Hnstruer (Esra 10, 28). — 12. En Sen
af Nehemjas Modstander, Ammoniteu Tobia;

havde a?gtet en Jedinde af prcestelig eller levitisk

Slffigt (Neh. 6, 18; jvfr. 3, 4. 30). — 13. En
Yppersteprsest, Sen af Jojada, Eljasibs Sen
(Neh. 12, 22. 23; jvfr. V. 11, hvor der vel i

Stedet for >Jonatan< maa lseses J.; ntevnes

ogsaa Esra 10, 6, dog ikke som da fungerende).

Da hans Ypperstepnestedemme (som falder

under Artaxerxes II, 405—362 f. Kr.) blev ham
bestridt af hans Broder Jesua, der stettedes af

den pers. Statholder Bagoses, gik det saa vidt,

at J. droebte sin Broder i selve Templet, >en

saa ugudelig Gerning, at der hverken hos Hel-

lener eller Barbarer Andes Mage dertil<, siger

Josefos, som beretter dette og ora den tunge

Afgift, Bagoses heraf i 7 Aar tog Anledning
til at lffigge paa Jedernes Ofringer. — 14., 15. To
eftereksilske Pnester (Neh. 12, 13. 42). — Se

fremdeles Joanan (= J.) og Johannes. L. G.

Johanna, Herodes Antipas's Husfoged Kuzas
Hustru, helbredet af Jesus og tjenende ham
med sit Gods (Lk. 8, 2. 3), ogsaa med blandt

Kvinderne ved Graven (Lk. 24, 10). Navnets

gr. Form er Joanna. L. G.

Johanne, Pavinde. Ved Midten af 13. Aarh.

dukker der et Sagn op am en ung Pige fra

Mainz eller England, som, efter at have stu-

dcret i Athen og i Rom, skal have vundet et stort

Hy for Lau-ddom og besteget St. Peters Stol

855 (eller 1100) under Navnet Johannes Ang-
licus. Senere mente man at vide, at Agnes var

Pavindens Dobenavn, og at hun efter over 2

Aars Regering (eller straks ved Kroningstoget

til Lateranet eller umiddelbart efter Valget)

skulde vsere nedkommet med et Barn, hvis

Fader efter nogles Sigende skulde have vieret

en eng. Munk. Denne Fortelling vandt i Middel-

alderen saa stor Tiltro, at man endog satte

Pavindens Buste op mellem Pavernes i Sienas

Domkirke. Hus omtalte Sagnet som virkelig

Historic, men tillige som et Tegn paa Kirkens
Fordsrvelse; Johan Charlier fra Gerson fandt

i denne Fortselling et Vidnesbyrd ora, at Kirken
kan fejle i Kendsgerninger, og andre ortodokse

Teologer betragtede den bredefulde Kvinde som
et Eksempel paa Guds uudgrundelige Raad.
I det 16. Aarh. blev det klart, at Fortaellingen

kun er et uhjemlet Sagn, og Ddllinger har 1863

(Die Papstfabeln des MA.'s, 2. Aufl. Munchen
1890) gjort det sandsynligt, at det hele Eventyr
stammer fra en urigtig Tydning af en Ind-

skrift (Pap. Pater Patrum P. P. P.), der meldte,

at en Mitraspreest paa egen Bekostning (propria
pecunia posuil — misforstaaet som : peperit

papissa papellum) havde rejst et Monument.
Johanne d'Albret, se Henrik IV (S. 398).

Johanne Maria af Korset, beremt Klarisse,

f. i Roveredo 8. Dec. 1603, ferte et asketisk

Liv og grundede flere kvindelige Foreninger til

Leftelse af Kvindernes Saedelighed. 1 Roveredo
indrettede hun et klosterligt Hjem, i hvilket

hnn hengav sig til Fromhedsevelser, og 1646
flk hun pavelig Tilladelse til der at oprette et

Kloster for Klaranonner. Fra Roveredo stod

hun i Forbindelse med flere Politikere og Hter-
ferere, ogsaa med Kejser Leopold I, og hun
nedskrev sine aandelige Erfaringer. Geunem
J. M., der regnes blandt de stigmatiserede,

flk Tirol en relig. Vsekkelse, der gjorde denne
Landsdel til Romerkirkens faste Borg. 1672
grundede J. M. et nyt Klarisse-Kloster i Borgo,
og 26. Marts 1673 dede hun. Der blev gjort
Skridt til hendes Optagelse blandt de salige,

men Beatifikations-Processen blev standset, da
Josef II 25. Febr. 1782 lukkede alle Klarisse-

Klostrene (B. Weber, J. M. vom Kreuze, 2. Aufl.

Regensb. 1858).

Johannes, Apostelen. I Kredsen af Herrens
naermeste Disciple ntevnes stadig i ferste Rrekke
Johannes, dels som den tredje, dels som den
fjerde i Hsekken, i Ap. G. som den anden (Mt.

10, 2f.; Mk. 3, 16f.; Lk. 6, 14f.; Ap. G. 1, 13f.).

I Evangelierne kommer hans Navn efter Bro-
derens, Jakobs, et. Vidnesbyrd om, at han af
de to var den yngste. Han var Galilaeer og
Fisker, Sen af Zebedeeos, der selv var Fisker,

og, som det synes, ret velstaaende (Mk. 1, 20).

Om der har vseret nogen Slsgtskabsforbindelse
med Yppersteprsestens Hus, eller Johannes paa
sit Erhvervs Vegne er bleven kendt med dette
(Joh. 18, 16), lader sig ikke afgore. Moderen
herte til den Kreds af Kvinder, der i Galilrea

havde fulgt Herren og betjente ham med det,

de havde (Lk. 8, 2. 3; Mt. 27, 55. 56); hun
var ogsaa blandt dem, der stod om Jesu Kors;
hendes Navn var Salome (Mt. 27, 56; Mk. 15,

40), og hun maa efter Job. 19, 25 antages at
have vseret Sester til Maria, Herrens Moder.

Efter det fjerde Evangelium var Johannes,
sammen med Broderen, Peter, Andreas og flere,

ferst Discipel af Deberen ; denne viste dem til

Jesus, og fra da af fulgte de ham (Joh. 1, 35 f.).

Til Disciple bleve de ferst kaldte senere (Mt.

4, 21 ; Lk. 5, 1 f.) og endnu senere til Apostle
(Mk. 3, 13 f.). Blandt Apostlene indtager Jo-
hannes sammen med Peter og Jakob en frem-
skudt Plads (Mk. 5,37; 9,2; 14,33), og blandt
disse tre var han atter den, der stod Herren
nan-mest, >den Discipel, som Jesus elskede< (Joh.

13, 23; 19, 26; 21, 7. 20). Begreringen om at

sidde everst og nsermest Herren i Guds Rige
kan have sin Rod heri, men ogsaa i Slxgt-

skabet med Jesus (Mt. 20, 20 f). Ved Kors-
fjestelsen er han til Stede og overtager paa et

Ord af Mesteren Omsorgen for dennes Moder,
og efter Opstandelsen er han med Peter ved
Graven (Joh. 19, 26. 27; 20, 3 f.). Efter Himmel-
farten indtager han sammen med Peter den
ledende Stilling i Menigheden, idet Peter dog
er den anforende, alt efter Herrens Bestem-
melse ved Medet med de to ved den sidste

Fiskefangst (Joh. 21, 15 f.; Ap. G. 3, 4; 8, 15;

smlgn. Lk. 22, 8), og i denne Stilling tneffer

Paulus dem paa sin Rejse fra Damaskos til

Jerusalem (Gal. 2, 9). Hermed slutter Efter-

retningerne fra det n. T. om Johannes.
Disse kunne imidlertid udfyldes, hvad det

sidste Afsnit af hans Liv angaar, med en Del
spredte Tnek, der vtesentlig stamme fra Lille-

Asien. Efter disse levede han til Slutningen af

sine Dage i Efesos. Paa hvilket Tidspunkt han
havde forladt Jerusalem, kan der intet siges

om. Tertullian fortsller, at han har vieret 1

Rom og der lidt for sin Tros Skyld, men at
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ban derpaa blev forvist til en (De praescrip.

haeret. 36). Om dette sidste fortsellcr Eusebios
i sin Kirkehistorie og Irenieos i sit Skrift mod
Ktetterne (Adv. Hsr. 5, 30. 3 og Hist. eccl. 3,

18). 0en var Patmos, og Forvisningen skete

under Domitian; mod Slutningen af hans Re-
gering saa Johannes her sine himmelske Syner,
som han nedskrev i Aabenbaringsbogen (smlgn.
Aab. 1, 9) i Domitians 15. Aar, Aar 95. Da
Nerva kom paa Tronen, blev Johannes fri-

givet og rejste til Efesos, hvorfra han organi-
serede Menighederne i Asien, og hvor han levede
til Trajans Tid, til omkring Aar 100 (Eusebios
3, 20. 23; Irenaeos 2, 22, 5 og 3. 3. 4). Her
var han efter Polykrates, en af hans Eftermiend
i Efesos, Biskop, her dode han, og her blev
han begravet (Eusebios 5, 18), her skrev han
sit Evangelium (Irenaeos 3. 3. 4 og Muratoris
Liste), og her var det, at han holdt sin korte
Kaerlighedspraediken (Hieronymus 1 Kommen-
taren til Gal. 6, 10).

Angaaende dette Efesos-Ophold er der i den
senere og seneste Tid rejst Tvivl (se Harnacks
Chronologie). Af Papias-Beretningen om Hjem-
melsmaendene for hans Oplysninger til Evange-
lierne synes det at fremgaa, at den Johannes,
som har opholdt sig i Lille-Asien, ikke er
Apostelen, men Presbyteren Johannes (se Art.

om deune), og at det afgerende Hovedvidne for

Apostelen, Irenaeos, kun 1 denne Sag v£d at

berette om, hvad han som Dreng har hort hos
Polykarp, og at han i sin Hukommelse heraf
har forvekslet Apostelen og Presbyteren. En
opmaerksom Gennemlaesning af det paageeldende
Stykke, et Brev fra Irenaeos (Eusebios 5, 20),

ger dog snarere Indtryk af, at han her taler

ud fra et neje Kendskab til Polykarp, nd fra

et Discipelforhold, end ud fra en noget til-

faeldig Oplevelse i Drengetiden. Saa neje han
v£d at berette om, hvad han har hart og set,

saa lidet sandsynligt er det, at han skulde have
taget fejl paa det omtalte Pnnkt. Hertil kommer,
hvad, som oven for naevnt, Polykrates ved Aar
180 skriver fra Efesos til Rom, og hvad det
omtalte Papias-Stykke, naturligst forstaaet, ud-
siger (Zahn, Forschungen VI).

Det er nu 1 dette sidste Afsnit af sit Liv, at

Apostelen kommer firem paa den ferste Plads

i Menigheden. Peter er forsvunden fra Skue-
pladsen, Paulns ligesaa; da bliver Johannes
den ledendeMand; og dette ikke af den Grund,
at han skulde vsere den eneste overlevende af
Apostlene; ogsaa Andreas siges at opholde slg

i Lille-Asien. Grunden til, at Johannes bliver

den ledende, maa soges i den ejendommelige
Natnr, han havde, den, der ogsaa maa antages

at have betinget hans saerlige Stilling til Herren.
Det mest fremtraedende i denne er dens dybe
Modtagelighed, detovervejende receptive, kvinde-
lige, der i saa staerk en Grad er kommet frem
i Kunstens Opfattelse af ham; han er den Di-

scipel, som Herren elskede, den, der laa op
til hans Bryst, den, som han betroede sin Moder
til, den, der folger ham ind i Yppersteprsestens

Palads og til Korset og den, som derfor natur-
lig staar i Baggrunden, saa laenge han er sammen
med Peter. Men denne Side, der viser indad til

mod et stille, indadvendt Sind, staar i Forbind-
else med en kraftig og nfandig Side, der udad
til ssetter Graenser og ferer Forsvar for det,

han elsker: forbyder en, der ikke folger Herren,
at uddrive Djaevle, og vil lade lid falde fra Him-
melen for at slaa andre ned, der ikke ville mod-
tage ham (Lk. 9, 49. 54 ; smlgn. Navnet Torden-
sen, Mk. 3, 17). Paa den ene Side kan han
paa sine gamle Dage praedike: >Bern, elsker
hverandre«, paa den anden Side vil han ikke
vaere under Tag sammen med Kerinth (Irenaeos

3. 3. 4).

Disse to Sider i hans Natur faa nn en egen
Belysning gennem de to Hovedskrifter, der
lige fra den ferste Tid af ere tillagte ham, og
derved ses de ogsaa nojere bestemte og for-

dybede. Disse to Skrifter, Evangeliet og Aa-
benbaringen, begge hidrerende fra hans seldre

Alder, ere to af de maerkeligste, ejendommeligste
Vaerker i Literaturen. Om Aabenbaringen er
der for afhandlet (I, 3f.); Evangeliet be-
vidnes af Irenseos, som her har saerlig Vaegt,

fordi han staar i saa neje Forbindelse med Poly-
karp, som for omtalt; han og hans samtidige
henfere det alle til Apostelen Johannes; det
Andes i Tatians Sammenarbejdelse af de fire

Evangeiier; ja det Andes hos Kirkemaend og
hos Hseretikere saa tidlig, som Omtale og Paa-
virkning af det kan forventes. Kun de af Epi-
fanios omtalte Aioger (Hier. 2. 1. 57) forkaste

det af indre, kritiske Grunde og tillaegge Kerinth
Forfatterskabet. Som alle ydre Vidnesbyrd pege
hen paa Johannes, gore ogsaa alle de indre,

der kunne hentes fra selve Skriftet. En Jade,

en Palaestinenser, et Ojenvidne maa have skrevet

det, en af Kredsen nsermest om Herren. For-

fatteren uaevner sig ingen Sinde ved Navn; men
gennem helc Evangeliet er der omtalt en Di-

scipel, som Herren elskede, og om ham siger

det sidste Vers, at han har skrevet det ; at her
ikke vel kan tienkes paa andre end Johannes,
er sikkert nok. At saette Presbyteren 1 Stedet

for ham (Harnack), er der intet i Evangeliet,

der taler for, og heller ikke er der tilstraekkelig

Grund til at fordele Arbejdet mellem Apostelen

og en Discipel af ham (Wendt).
Evangeliet er en Mands Vserk og «r i ud-

praeget og alleregentligste Forstand et Erin-

dringsskrift : 60—70 Aar efter, at Begivenhederne
skete, har Apostelen ud af sit lange og inder-

lige Samliv med dem draget dem frem og for-

talt dem, ikke for at supplere de tidligere

Evangeiier, ikke for at modvirke Kaetterier;

herom vid Skriftet intet; men for gennem et

Udvalg af Tegn og de dertil knyttede Samtaler
at vise, at Jesus er Kristus, Guds Sen, og at

de, som tro, have Livet i hans Navn (20, 30. 31).

Kilderne i Herrens Liv til det Kirkeliv, der
levedes ved Aar 100, drager han frem, og han
folger disse Kilder med sit Sinds hengivende,

dvaelende Forstaaelse tilbage til deres Oprind-
else i Herrens Liv. Et indadvendt Evangelium,
der gaar i Dybden og Hejden 1 Forstaaelse af
Herren, har han skrevet. Og den samme Mand,
der har skrevet dette, har lidt for vaeret op-

taget af Syner, der ferte hans Sind og alle hans
Tanker ud ad i Verdenskampe, i de sidste Tiders

Rere i Himmel og paa Jord, under Kampen
mellem Guds Rige og Verden. Det er denne
store Vidde 1 Sindet, der har givet Apostelen

den fremtraedende Stilling, og det er den samme
Vidde, der har faaet en Raskke Maend lige fra

Dionysios til Schleiermacher, Baur og endnu
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nyere til at ntegte, at 6n Forfatter har kunnet
skrive begge Bogcr. Ikke Forskellen i Ordvalg,

Stil, Tone, Tema er her det afgerende; skeut

den kan paa ethvert af disse Punkter vsere

stor nok, rummes dog alle Forskelle i den, der
baerer alle disse, den tilsyneladende uover-

vindelige Forskel i Aand, der gaar genuem
disse Skrifter; det er denne, der liar bevirket

Ntegtelsen.

Denne Vidde er imidlertid ikke den eneste paa
den nye Pagts Omraade; der ligger £n, og det en
endnu storre, bagved den. Det er den Kristus, som
er fremstillet i det fjerde Evang., og som efter

Overleveringen er den samme, som er fremstillet

i de forste Evangelier, den Kristns, der liar levet

et indadvendt Liv og saa alligevel fremstiller sig

selv som den, der kommer i Himmelens Skyer til

Alverdens Dom. Denne Vidde er storre og mere
udprxeget, fordi Herren selv er det handlende
Midtpunkt i denne Skildring af sig selv. At
Forskellene atter her ere betydelige, er synlig

for enhver. Mellem de ferste Evangelier og det

fjerde er der Uoverensstemmelse i Tid, med
Hensyn til Sted, til hvad der fortselles, tilsyne-

ladende ogsaa med Hensyn til Herrens Dods-
dag, med Hensyn til Ord og Udtryksmaade

;

men alt dette samles ind i det omfattende, at

Tonen og Aanden ger et saa forskelligt Indtryk,

at en af Fremstillingerne maa antages at vsere

historisk upaalidelig, og her ligger det da nter-

mest at pege paa den johanneiske. Enten maa
denne saa antages ikke at vaere af Apostelen
(hvad dog Overleveringen taler saa staerkt for),

eller Apostelen maa have omdannet, omsmeltet
Herrens Ord og Maade at tale paa efter sin

egen. Heller ikke dette kan vsere rigtigt, da
Forfatteren efter de Udtalelser i Evangeliet,

der ere bans egne, har sit eget Sprog, i Ord-
valg forskelligt fra Herrens (omtrent 500 Ord
i hans egne Ytringer Andes ikke i Herrens, og
omtrent 150 i Herrens findes ikke i hans).

Lighed er her nu ganske vist, men den kan
ikke vsere opnaaet ved Omformning fra For-
fatterens Side; Herren maa have talt paa den
Maade, som det her er fremstillet paa, hvad
ogsaa ikke faa Eksempler fra de forste Evange-
lier vise (Mt. 11, 25 f.), sserlig da, naar han
frydede sig i Aanden (Lk. 10, 21).

Herrens Sind rsekker over den samme Vidde,

som Apostelens efter ham ; selv om nu Disciplen

har Uert af Mesteren, har han laert at gribe

og sserlig ihukomme det ejendommelige, som
han fortseller, fordi det laa for hans ejen-

dommelige Sind; i dette ligner han sin Herre
og Mester, men han herte ogsaa til samme
Slsegt, som denne paa Jorden var oprundet af.

Foruden disse to Hovedskrifter findes der
endnu i N. T. tre Breve, der fra gammel Tid
tillsegges Apostlen Johannes. Det forste Brev
er af de gamle Vidner ligesaa enstemmig til-

lagt ham som Evangeliet, og er ogsaa i Sprog
og Aand saa ligt dette, at det af indre Grunde
maatte siges at stamme fra ham. Det er det
samme indadvendte, i Samfundet med Faderen
og Senuen dybt nedsaenkede Sind, der her ud-
taler sig, som kommer til Orde i Evangeliet

(1, 1—4); det er den samme kraftige, afgjorte

Hsevdelse af Midtpunktet i Evangeliet over for

Retninger, der vil angribe og ntegte dette, som
lever og aander i Aabenbaringens Kampe mod

Gudsrigets Fjender (2, 18 f.; 4, If.). Og dog er
Brevet ikke en blot Efterklang efter Evange-
liet; det staar med sine egne, selvstaehdige

Tanker, der snart i mindre, snart i hejere Grad
afvige fra Evangeliets. Det kan derfor heller

nseppe vaere affattet netop samtidig med Evange-
liet som et Slags Skriftstykke, der skulde felge

med dette, hvad selve Formen, der ikke er
den almindelige Brevform, vel kunde passe til.

Det er trods dette et Brev (2, 14), skrevet i

Apostelens Efesos-Tld og skrevet til lilleasiatiske

Menigheder, blandt hviike Kerinths Doketisme
truede med at vinde Indgang. Ingen anden
Vrangltere vil svare til Ytringerne i Brevet, som
denne, og ingen andre Menigheder end de naevnte

kan her taenkes paa. Augustins Udtalelse, at

Brevet er skrevet til Partherne, er der slet

intet, der bekrsefter.

Med de to smaa Breve forholder det sig

lidt anderledes, end med det ferste. De hore
begge til de Skrifter, som Eusebios kalder anti-

legomena, nseppe optagne i den gamle sy-

riske Overssettelse og ikke anerkendte af den
antiokenske Skole, medens Aleksandrinerne,
Afrikanerne og Irenaeos mevne eller hentyde
til dem som johanneiske. Grunden til denne
svagere Stilling i Overleveringen maa antagelig

sages 1, at de som skrevne til enkelte Personer
og som korte Breve ikke have vseret medtagne
i Menighedernes Opliesningsbegcr. Hvad det

saaledes skorter paa i klar og fuldsttendig ydre
Bevidnelse, afhjaelpes ved de meget staerkc

indre Grunde, der tale for, at samme Forfatter

har skrevet alle tre Breve. Sprog, Tone, Kraft

og Aand ere de samme her, som i ferste Brev.

Naar der til dette kommer den store Autoritet,

der tales med og ud fra, kan man vanskeligt

undgaa Indtrykket af, at Presbyteren, som har
skrevet disse Breve, er den samme, som skrev
Evangeliet og det forste Brev, Apostelen Jo-

hannes. Er dette Indtryk rigtigt, faa disse korte
Breve stor Betydning baade ved deres religiose

Indhold og ved den Belysning af kirkelige For-
hold mod Slutningen af ferste Aarhundrede,
som de give (Westcott, Introduction to the
Study of the Gospels ; Luckes, Luthardts, West-
cotts og Godets Kommentarer). A. A.

Johannes, Deberen, var Sen af Prsesten

Zakarias af Abia Skifte og hans Hustru Elisa-

bet af Aarons Dotre (Lk. 1, 5). Han blev fedt

i Juda Bjergegn som eneste Sen af bedagede
Forseldre og voksede op i Ensomhed, indtil han
omtrent 30 Aar gammel »blev fremstillet for

Israel' (Lk. 1, 80).

Det ejendommelige ved hans Person var ikke
just det udvortes, hans Paaklsedning og Leve-

maade, hvorved han traadte i Modsaetning til

hele Samtiden, skent der blev lagt tilstrsekke-

ligt Maerke til dette (Mt. 3, 4; 11, 18), men det

indre, som gav sig dette egne Udtryk. Og det

sserlige ved hans indre var Styrken i Aanden
(Lk. 1, 80). I Aandens Styrke var han for sin

Sltegt et brsendende og skinnende Lys (Joh.

5, 35); og hvad der lyste igennem ham, saa at

han drog alle til sig (Joh. 1, 6—8), var den
klare, faste profetiske Overbevisning, der hang
paa det nojeste sammen med hans Tilvserelse

og bans dybeste personlige Liv, at Guds Rige
var nser, at alle Forjaettelsers Opfyldelse stod

lige for Haanden, at han var blevet til og sendt
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for at forkynde dette. Det lyste igennem ham
med Brudgomsvennens fuldkomne Gltede (Joh.

3, 29). Men i den samme Aandens Styrke var
ban imod sin Slsegt, imod alle dens falske,

jordiske, kedelige Veje. »Han kom paa Ret-

ferdigheds Vej« (Mt. 21, 32), den lige, rette

Menneskevej fra Jord til Himmel, som den var
nedlagt i Fsedrenes Sind af Livets Gud (Lk.

1, 17), og dette rette Sind vilde han have levende-

gjort i hele sit Folk, for at det kunde vsere

skikket til at gaa ind i Riget. Imod det Sind,

der vilde fortseette ad de gamle Folkeveje, stod

han, hvor det saa medte ham, hos Soldater,

hos Toldere, hos Ypperstepraesten, hos Kongen

;

og om han end skulde kastes i Ftengsel og lide

Deden derfor, stod han det imod i Aandens
Kraft (Lk. 3, 7f.; Mt. 14, 3f.). Hele denne Side
af Deberens Liv med dens ydre Udtryk i Klsede-

dragt, i Mad og Drikke segte Folket at for-

klare derved, at han skulde have Djaevelen

(Mt. 11, 18).

Iudad til i sit Liv holdt ban med samme
Aandens Kraft over Grsenserne, der vare satte

ham. Skont Stemningen iblandt Folket og Discip-

lene var for i ham at se den nye Tids Btcrer

(Lk. 3, 15; Joh. 1, 19 f.; 3, 27. 28), holdt han
urokkelig fast paa, at han kun var >Resten
for den, der raaber i 0rknen<, kun skulde be-

rede Vejen for ham, som skulde komme. Fer
denne kom til ham og blev debt af ham, saa
han i ham den sterre, den bedre udrustede,

som skulde debe med Aand og lid, den, hvis

Skobaand han ikke var vserdig til at lese (de

tre forste Evangelier); efter at han bar debt
ham og set det bebudede Tegn over ham, ser

han ham som den, der var forud for ham, i

Historien, og nu skulde komme bagefter, den
forste, Brudgommen, den, der er oven fra,

Guds Lam (Johannesevang.). I sin klare og
faste Selvforstaaelse \6d han med dyb Yd-
myghed, at han selv maa aftage, medens
denne maa vokse og for bans 0jne vokser.

Alligevel bliver han i sit Ftengsel usikker over
for ham, ikke med Hensyn til hvem, han er,

men med Hensyn til, om han ogsaa evede de
rette Kristus-Gerninger, som Deberen i sin Op-
fattelse af Gudsriget mente at maatte vsere af

en anden Art, end de Gerninger, som Herren
evede (Mt. 11, 1 f.). I Herrens Dom over ham
drager dette imidlertid ikke fra: her staar han,
og bliver han staaende som Engelen for hans
Ansigt, som den sidste store Profet, sterst af

alle kvindefedte, som Ellas, der skulde komme
<Mt. 11,9— 14; 17, 10—13; Joh. 1,21; Lk. 1, 17).

Med samme Aandens Kraft, som han frem-
treeder i, seetter han den Daab ind midt i

sin Slsegt, hvoraf han fik sit Tilnavn Deberen.
Han pnedikede Omvendel.«ens Daab til Synd-
eroes Forladelse (Mk. 1, 4), ikke som noget,

han tog som Laan andensteds fra, ikke som
noget selvlavet, men som det, der var givet

ham af Himmelen (Mt. 21, 25). Her blev Doren
til den nye Tid sat, og igennem den maatte alle

gaa; der var ikke Vej uden om; men hver den,
der gik Vejen, blev vendt bort fra de gamle,
falske Folkeveje, idet Skylden for disse blev
tilgivet, og blev vendt om mod den nye Tid,

der var i Frembrud.
At Deberen prsegede sig stasrkt ind i sin

Samtid, ses af, at store Skarer af alle Lag i

Khto-Lskdkoa for Norden. II.

Folket kom til ham; af, hvad Josefos i sin

Omtale af ham bemserker, at Herodes Antipas
lod ham faengsle, fordi han frygtede for hans
Magt over Folket (Ant. 18. 5. 2); af Discipel-

skaren, der knyttedes til ham; af, at endnu
Bere Aar efter hans Ded trseffes helt oppe i

Lille-Asien Disciple af ham (ML 9, 14; 11, 2;
Joh. 3, 25; Ap. G. 19, If.). Og dog var bans
Virksomhed kun kort: omtrent Aar 26 begynder
han (Lk. 3, 1); i Aaret 27 eller 28 har han
maattet slutte (Joh. 5, 1. 35): i Fsestningen
Machserus ved det dede Havs Ostside blev han
paa Herodes Antipas's Befaling halshugget (Goul-
burn, St. John Baptist, 8 Sermons, London
1898; se ievrigt Art. Jesus Kristus og Johannes-
Disciple). A. A.

Johannes, Presbyter. Det er ferst Evse-
bios, der, i sine Bemaerkninger angaaende Pa-
pias's Indledningsord til hans store Vaerk om
Evangelierne, seger at paavise, at der samtidig
i Efesos i Slutningen af forste Aarhundrede
har levet to i kirkelig Henseende betydelige

Mend, der begge bare Navnet J. (Kirkehistorie

3. 39). Fer ham har kun Dionysios hentydet
til, hvad han havde hert sige om to Grave 1

Efesos, begge gemmende en J. (Evsebios 7, 25),

ellers taler alt, hvad der er overleveret fra den
tidligste Tid, kun om en J., Apostlen. Hvad
Hieronymus bemserker om Presbyteren som
Forfatter til de to smaa Johannes-Breve, stetter

sig til Evsebios.

Men har nu Evsebios Ret i sin Opfattelse

af Papias-Ordene? Paa et Hovedpunkt har han
ejensynlig Uret, idet han paastaar, at Papias
ikke selv har hert Apostle, men kun Apostel-

disciple. I hele sit Forord bruger Papias ikke
Apostel navnet; han kalder sine Hjemmelsmsend
Presbytere, og under dette Udtryk henforer han
ogsaa Apostlene. Han begynder med at frem-
heeve, at det vil ban berette, som han engang
i Fortiden har hert hos Presbyterne; selv har
han omgaaedes med dem; dernsest vil han for-

tselle, hvad han bar kunnet forfare af dem,
der ogsaa havde hert Presbyterne, og som han
kom i Beroring med, hvad Presbyterne Peter,

Andreas, Johannes, Matthseos eller en anden
af Herrens Disciple havde sagt, og hvad Aristion

og Presbyteren J., Herrens Disciple, sige. Ferst
havde han selv fordum hert Presbyterne ; nu ere

de enten dede eller langt fravaerende; levende
er endnu Aristion og Presbyteren J.; fra dem
kan han here endnu. Denne Opfattelse af, hvad
Papias skriver, er den naturligste, den, som
Ordene nsermest forer til.

Men hvem er saa Presbyteren J.? Som
Navnet staar, er Presbyteren sserligt fremhsevet;

dette er Kendingsnavnet(srnlgn. Forfattermaerkct

til 2. og 3. Job.), Johannes's Tillseg. Presbyteren
er, siger Irenseos, der er Hjemmelsmanden for

Overleveringen i Lille-Asien, Apostlen J. Denne
maa da ferst vsere ntevnt blandt de evrige Apostle
som herende til den Tid, da disse levede og
virkede tilsammen i Jedeland; men dernsest

sammen med en anden umiddelbar Discipel af

Herren, der ikke er Presbyter, som endnu levede,

da Papias skrev. Stilen er ganske vist ujaevn og
ubehjselpsom ; men det er givet, at det kan for-

staas paa denne Maade, og efter Overleveringen

maa det forstaas saaledes, da den ikke kender
nogen anden J. Evsebios bensegter dette og
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siger, at Presbyteren er forskellig fra Apostlen

;

men han har intet at holde sig til undtagen
sin Fortolkning af Papias-Ordene. Paa Grund-
lag heraf har >Presbyteren< fra gammel til

allernyeste Tid maattet tjene til forskellige For-

80g paa at lose Spergsmaalet om de johanneiske
Skrifter (Zahn, Forschungen VI og Harnacks
Chronologie). A. A.

Johannes. Foruden Apostlen J., Doberen J.

og J. Markos (se Markos) nsevnes i Apokryferne
til G. T. og i N. T., folgende J. (den gr. Form
'Itoavvys, 'lmdytis, svarende til hebr. Johanan):
— 1. Pnesten Mattatias's Fader (1 Mak. 2, 1).

— 2. En af Mattatias's Senner (1 Mak. 2, 2),

se Makkabreerne. — 3. J. Hyrkan, Makkabs-
eren Simons Sen (1 Mak. 16, 2), se Hyrkan.
— 4. Faderen til Jodernes Udsending til Rom,
Evpolemos (1 Mak. 8, 17). Denne J. havde For-

tjenester ved Udvirkningen afJodernes Friheder
(under Antiokos d. St., 2 Mak. 4, 11). — 5. Ja-

disk Udsending til den syr. Feltherre Lysias

(2 Mak. 11, 17). — 6. Simon Peters Fader(Joh. 1,

42[43]. 21, 15—17 ; i Mt. 16, 17 Jonas, det samme
Navn, sammentrukket, men vel direkte fra

Grundsprogets Johana (aram.) og Johanan, ikke

ferst fra den gr. Form 'lutavtjc som Mellemled).
— 7. Et Medlem af den yppersteprsestelige Fa-

milie blandt Jesu Fjender (Ap. G. 4, 6), ellers

ukendt. Blass leeser i Stedet herfor, stettet paa
Haandskriftet D, Jonatan, en Sen af Ypperste-

pnesten Annas og selv en Tid Yppersteprest
(36. 37 e. Kr.), siden hen myrdet af Felix. L. G.

Johannes og Panlns, Martyrer, skulle have
vseret Bredre og have staaet i Constantin d.

st.'s Sester, Constantias, Tjeneste. Under Julian

skulle de vsere blevne henrettede i deres eget

Hus 26. Juni 362. Til iEre for dem byggede
Senatoren Pammachius 400 en Kirke i Rom.
Under den Andes 2 Privathuse, det ene med
hedenske, det andet med kr. Vsegmalerier, der
siden 1887 ere blevne udgravede under Ledelse

af Passionisten Germano.
Johannes af Abo; finske Biskopper.

1) J. Odolphi, Biskop i Abo 1286—90, skal

nedstamme fra Polen; han var den J., som
1281 valgtes til iErkebiskop i Upsala (elcctus),

men 1284 frasagde sig denne Stilling i Orvieto

(apud urban velerem). J. blev senere Prior

for Sigtuna Dominikanerkloster, efter andre
Angivelser prior provincialis for Dominikanerne
i Dacien (Sverig, Finland, Norge og Danmark).
1286 blev han paa kanonisk Vis valgt til Biskop
i Abo, men allerede 1290 blev han for anden
Gang elcctus Upsalensis. Det felgende Aar be-

gav han sig til Paven for at faa Palliet, men
han dode i Provence 8. Sept. 1291. Hans Lig
bragtes til Sverig og begravedes i Sigtuna. —
J. II Petri, Biskop i Abo 1368—70; varhjemme-
horende 1 Vesteras; blev Kannik ved Abo Dom-
kirke og Prsest paa Aland. Han studerede i

Paris, hvor han 1363 kaldes Magister de Suecia
dyocesis Aboensis, og blev valgt til procurator
for den eng. Nation; han var ligeledes 1366 i

3 Maaneder Universitetets Rektor. Efter Abo-Bi-
skoppen, Henricus HartmannisDed 1367 blev han
per viam compromissi valgt til dennes Efterfelger

og af Paven stadfcestet i Embedet 8. Nov. 1368.
Af Upsala-iErkebiskoppen, Birger Gregorii, som
1369 visiterede det finske Stift, udvirkede han
Stadfestelse paa Bestemmelser, der fra gl. Tid

fandtes angaaende Tiendeafgifter m. m. Lige-

ledes udvirkede han af Pave Urban V og Kong.
Albrecht Bekraeftelse paa den finske K.s tid-

ligere Privilegier. Han lod opfere et Monument
over den finske K.s Helgen St. Henriks Grav
i Nousis. Det siges ogsaa, at han har tsnkt
paa at grunde et Nonnekloster i Abo. D. 1370

;

begravet under en Kobberplade i Abo Dom-
kirke. — J. Ill Westphal, Biskop i Abo 1370
—85, ovennasvntes Efterfolger, var hjemme-
herende i Abo og tilhorte en i Sverig og Fin-
land anset Borgerslsegt. Var 1359—68 Kannik
i Abo. Han var Domprovst sammesteds, da
han 1370 enstemmig valgtes til Biskop saint

fik Stadfestelse af Paven 31. Aug. 1370. J.

udvirkede af Pave Gregorius XI et Beskyttelses-

brev for K. og dens Rettigheder. Stiftsgraensen

mod Upsala Stift bestemtes, ligesom ogsaa den
Tvist, der var opstaaet mellem Nylands Ind-
byggere og dets Presteskab, bilagdes. J. W.
dode i Lerao Sogn 1384 og begravedes i St.

Katarine Kor i Abo Domkirke. — J. IV Otavi,
Biskop i Abo 1506—10; fodt i Pargas Sogn ved
Abo; nrevnes 1484—85 som Baccalaureus ved
Universitetet i Paris, kaldes sammesteds 1485
—86 Licentiat og var 1487 procurator for den
eng. Nation i Paris. Hjemkommen blev han
1496 Kannik i Abo, og som Arkipresbyter blev
han 1506 via scrutinii valgt til Biskop efter

Laurentius SnuripSa. I Rom fik han pavelig

Stadfsstelse, og 8. Dec. 1507 blev han i Upsala
viet til Biskop. Under hans Episkopat lijem-

segtes Abo Domkirke af et fjendtligt Angreb,
da den dsk. Semand Otto Rud Natten til 3.

Aug. 1509 med sit bevsebnede Felge landede
ved Abo, plyndrede Staden og myrdede flere

af dens mest ansete Indbyggere og bortferte

fra Domkirken flere af dens Kostbarheder, der-

iblandt Krumstaven og Mitraen. Af de Kirke-

kar, som Rud bortforte, findes og opbevares
endnu i Ejby Kirke i Danmark en forgyldt

Kalk med Patena, som Biskop Stjernkors sand-

synligvis har skeenket til K. (jvfr. Khist. Saml.
II, 416—18 og den dske Kultusministers af-

slaaende Svar Juli 1882 paa et Andragende on
at overlade Abo Kalken). Hjemkommen fra

en Visitatsrejse til Karelen dede Biskoppen paa
Bispeslottet KustS 9. Juni 1510, kvalt af en
Mundfuld Mad, som blev siddende i Halsen. Be-
gravet i Allehelgenskoret i Abo Domkirke. A. .V.

Johannes fra Antiokia, se Krysostomos.
Johannes fra Asien, se Johannes af Efesos.

Johannes Asknsnages, gr. Teolog, var en
Discipel af den herde Syrer Peter fra Rhesena
i Mesopotamien. Han var Lserer i Konstanti-

nopel under Justinian I, men blev forvist paa
Grund af sin Monofysitisme og Triteisme.

Johannes fra Avila, se J. af Korset (S. 661).

Johannes Bekkos, se Bekkos (I, 252).

Johannes Buridan, se Buridan (I, 421).

Johannes af Berglnm havde gaaet i Skole
hos Biskop Gunner i Viborg og blev Kapellan
hos Kong Erik dipping, indtil han 1264 be-

steg Berglum Bispestol efter Elav Glob (S. 228).

I Striden mellem Kongen og vErkebispen stod

han, som de andrejydske Biskopper, paa Kongen s

Side, hvorfor han 1267 blev ramt af Band-
straalen. Han er ded o. 1280.

Johannes fra Capistrano, se I, 472.

Johannes Cassianns, se Cassianus (I, 485).
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Johannes fra Cismar, Benediktinermunk, er

Forf. til 5 Afhandlinger i Brevform, rettede til

forskellige danske Biskopper og haje Embeds-
maend ; de skulde virke for en Klosterreformation

indeufor Benedlkts Orden. Hist og her inde-

holde disse Breve Smaatraek til Belysning af

den danske Historic Broder J. kom forste

Gang til Danmark 1457 med Anbefalingsbrev

til iErkebiskop Tne, hvem han kendte fra Er-
furter-Universitetet, men paa Grund af de
urolige Forhold udrettede han intet dengang.

1458 var han atter i Danmark, og da refor-

meredes Skovkloster ved Naestved. 1460 kom
han paany til Danmark for at reformere St.

Knuds Kloster i Odense, hvilken Opgave dog
ikke blev lest. Senere var han i Jylland, hvor
et Nonnekloster i Viborg Stift, rimeligvis Sebber-
Kloster, blev reformeret. 1462 indfartes Re-
formen i Vor Kloster i Aarhus Stift og i Gudum
Kloster i Ribe Stift; om J. har vaeret virksom
ved den sidste Reform er dog tvivlsomt (Khist.

Samlinger 4. R. V, 84 f., hvor der er meddelt
et Uddrag af hans Afhandlinger efter et Bordes-
holmer-Haandskrift).
Johannes fra Damaskos, Grsekerkirkens

sterste Dogmatiker, skal vaere fodt i Damaskos
henimod Slutn. af 7. Aarh. som en iEtling af

en Familie Mansur, der havde arvelig Ret til

et saracenisk Statsembede. En siciliansk Munk
ved Navn Kosmas, der var kommen til Damaskos
som Krigsfange, underviste J. og hans Adoptiv-

broder Kosmas i de kirkl. og verdsl. Viden-
skabcr. J. overtog rimeligvis sin Faders Em-
bede, men var allerede dengang Forfatter. Far
Aaret 736 trak han sig imidlertid tilbage til

den hi. Sabas Kloster i Palaestina, og der fort-

satte han sine literaere Arbejder. Medens Kosmas
blev Biskop af Majuma, forlod J. ikke St. Sabas
Kloster, hvor ban modtog Praestevielsen. Han
er nden Tvivl dad far 754, da den billedfjendt-

lige Synode i det Aar udtalte Anatema over
ham som over en allerede dad.

J. fra D. har efterladt sig mange Skrifter

(udg. af Dominikaneren Lequien i Paris 1712
i 2 Bd.; denne Udg. er aftrykt hos Migne Bd.
94—96 med de af Gallandi og A. Mai udgivne
Skrifter af J.), men et og andet af det, der til-

Uegges ham, er sikkert uaegte. 726—737 for-

fattede han 3 Taler mod Billedfjenderne (I. 313),

der vidne om hans Forargelse over disses Faerd

;

i en af dem udtaler han den Grundsaetning:

>det er ikke Fyrsternes Sag at give K. Love<.
/Egthedeu af den 3. af disse Taler er dog om-
tvistet, og afgjort uaegte ere 3 andre Taler om
BUlederne, der tillsegges ham. Desuden har
han forfattet mindre dogmatiske Afhandlinger,
tildels af polemisk Indhold, liturgiske, asketiske

og eksegetiske Skrifter. Ogsaa Praedikener til-

lsegges ham, men som Praedikant synes han
ikke at have vseret fremragende. Ferst i den
nyeste Tid har man laert at vaerdsaette Skriftet

'It(mx n«Qdlkii.« (sacra parallela); jvfr. ister

Holls Afhdl. i »Teste und Untersnchungen«,
nene Folge I, 1 (1897). Ogsaa som Hymne-
digter var J. betydelig (Krumbacher. Gesch. der
byzant Lit., Munchen 1897 2

, 674 f.).

Hans Hovedvaerk er det vigtige dogmatiske
Skrift, >Erkendelsens Kilde< (jtriyn yviaatiog),

der falder i 3. Dele. Den farste Del (>flloso-

fiske Hovedpunkter<) bestaar af dialektiske Be-

grebsbestemmelser om Vaeren, Vsesen, Snbstans,
Hypostase osv., der ere hentede fra Aristoteles,

Porfyrios og Ammonios. Den anden Del (>om
Kaetterierne<) opregner 100 Ksetterier. Kend-
skaben til disse har han est af de tidligere

Kaetterfortegnelser lige fra Epifanios og Theo-
doret; knn m. H. til 3 Kaettcrier er han original

:

Muhammedanismen, Billedfjenderne og Apo-
skisterne (Monofysiter og Monoteleter). Den
tredje, sterste og vigtigste, Del er selve Systemet,
der begynder med Laeren om Gud og ender med
Laeren om Antikristen og Opstandelsen. Be-
handllngen er meget ulige, og Broderparten
optages af Kristologien. J. vil ikke give noget
af sit eget, men han samler Kirkefiedrenes Ud-
sagn. Hans Hovedautoritet er Gregor fra Na-
zianzos og de 2 andre Kappadokiere, Psevdo-
Dionysios, Kyrillos af Alexandria og Leontios
fra Konstantinopel ; Athanasios, Krysostomos,
Epifanios og Maximos Bekender brnges sjaeld-

nere; Origenes naevnes kun for at blive be-
kaempet. Af Vesterlaendere omtales kun Pave
Leo I. J.s Dogmatik blev den gr. K.s officielle

Dogmatik, der i 12. Aarh., ved Burgundio fra

Pisas lat. Overssettelse, blev tilgaengelig for Vester-
leden; kort efter kom ogsaa den gr. Tekst til

Vesten. Peter Lombarder og Thomas Akviner
satte megen Pris paa J. uden dog at vaelge ham
til deres Forbillede; tin Skolastikens Ideal var
ikke den gr. Kompilator, men Augustin, den
originate Taenker. Den skolastiske Lignelse om
Filosofiens Forhold til Teologien (Troen) som
Ternens til Husmoderen Andes allerede hos J.,

og han brnger ogsaa den juridiske Metode ved
Behandlingen af Dogmerne.

I J.s System trader Laeren om Retfaerdig-

garelsen, Naaden og Naademidlerne tilbage for

Treenighedslaeren og Kristologien. Han kender
kun 2 Mysterier (Sakramenter): Daaben og
Nadveren, og disse ere de to Frelsens Hemme-
ligheder, ved hvis Modtagelse den Kr. adskiller
sig fra den Ikke-Kr. Han fremhaever navnlig
staerkt Daabens Nodvendighed, og i den 3 Gange
gentagne Neddykkelse ser han en uskreven Over-
levering fra Apostlene. M. H. til Nadveren laerer

han, at Bredet og Vinen ved Paakaldelsen af
den Heliig-Aand bliver forandret (fuTtcnottta&di)

til Kristi Legeme og Blod, men ban drister sig

ikke til at sige noget nan-mere om Maaden,
hvorpaa Forandringen sker (J. Langen, J. von
D., Gotha 1879; Krumbacher, Gesch. der by-
zant. Lit. 68 f. ; J. Bach, Die Dogmengesch. des
M.A.'s, Wien 1873, 1., 49 f.; A. Harnack, Dogmen-
gesch. II).

Johannes Diakon. 1) J. D. fra Napoli, For-
stander for den hi. Januarius's Herberg, Ievede
i den sidste Halvdel af 9. Aarh. Han er be-
kendt som Fortsaetter af en aeldre napolitansk
Bispekrenike og som Forf. til en Beretning om
St. Severinus's Translation til et Kloster i

Napoli og et Par andre hagiografiske Arbejder.
— 2) J. D. fra Rom med Tilnavnet Hymonides
var oprindclig Munk paa Monte Cassino, men
blev rom. Diakon og flk af Pave Johan VIII

det Hverv at skrive Gregor d. st.s Levned.
Dette udfarte han saa godt, at det blev ham
overdraget at skrive en Kirkehistorie. Han
synes dog at vaere bleven hindret heri, med
mindre den Historia miscella, der gaar underPau-
lus Diaconus's Navn, i Virkeligheden er af ham.
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Johannes af Efesos, syr. Kirkehistoriker,

fedtes i Amid i Mesopotamien lige i Beg. af

6. Aarh. og blev 529 viet til Oiakon i St. Jo-

hannes-Klostret i Amid; 534 var han i Palse-

stina, 535 kom han til de monofysitiske Syreres

Kloster i Konstantinopel ved det gyldne Horn.

J., der i mange Aar var Justinians fortrolige

Raadgiver, beksempede med stor Iver Heden-
skabet i Hovedstaden og i Lilleasien. Han kalder

sig selv >Biskop af E.c, rimeligvis fordi han,

uden Justinians Vidende, havde ladet sig ud-
nwvne til Monofysiternes Biskop med Titel

efter E. Da Justinian var dod, led han en Del
for sin Monofysitisme. Han var i Live 585;

hans Dedsaar og Dedssted kendes ikke. J. liar

paa Syrisk skrevet en Kirkehistorie, der var

delt i 3 Dele. De 2 ferste Dele, der hver inde-

holdt 6 Boger, gik fra Cesar til Aaret 572;

den tredje Del, der ligeledes er delt i 6 Beger,

omhandler Tiden 572—585. Den ferste Del er

helt gaaet tabt; af den anden Del haves Here
Brudstykker, der ere udgivne af Land i »Anec-
dota Syriaca< II, 289—329 og 385—391 og 363.

Den tredje Del er derimod bevaret, am end
ikke helt. Den er udgivet paa Syr. af Cureton
(Oxf. 1853), oversat paa Eng. af Payne Smith
(Oxf. I860) og paa Tysk af Schonfelder (Mfln-

chen 1862). J.s Vaerk indeholder vigtige Bidrag
til den monofysit. Kirkeafdelings Historie (1.

P. N. Land, J. v. E., der erste syr. Kirchen-
historiker, Leiden 1856; R. Duval, La Litt.

Syriaque 1900 2
, 191 f.).

Johannes Eleemon (den barmhjertige) stam-
mede fra Kypern og blev 610 eller 611 paa
Alexandrinernes Onske af Kejser Heraklios ind-

sat som Patriark i Alexandrien. Som saadan
var han en god Stotte for den ortodokse Retning.

J. er navnlig beromt for de mange Keerligheds-

gerninger, som Patriarkstolens Rigdom (80 Cent-
ner Guld = 6 l

/s Million Kroner) satte ham i

Stand til at udove. Da Perserne drog mod Alex-

andria, flygtede J. til Kypern, og der dode han
en 11. Nov. rimeligvis i Aaret 619.

Johannes Eudes, Stifter af Missionsprsesternes

Kongregation, se I, 816.

Johannes af Faenza (Faventinus), beromt
Kanonist, var Biskop af Faenza og Tilhsnger
af Frederik I. Han dode paa Korstoget 1190.

Hans Hovedvserker, en Summa og Glosser til

Gratians Dekret, vare meget paaskennede 1

Middelalderen.

Johannes Faster, Patriark i Konstantinopel
582—595, var rimeligvis barnefedt i den gr.

Hovedstad og blev Diakon og Sakkellarios (0ko-
nom) ved den hi. Sofias Kirke. Han udmsrkede
sig ikke alene ved stor Godgerenhed, men ogsaa
ved streng Askese, hvorfor han fik sit Tilnavn.

Som Patriark havde han en Strid med Gregor
d. st. af Rom om Titlen >ekumenisk Patriark c

(I, 255). Da han dode, arvede Kejser Mavri-
kios hans Efterladenskaber : en Kappe, et Taeppe
og en Seng, der bleve serede som Helgenlev-
ninger. Han skal have forfattet en, Leander
af Sevilla helliget, Traktat om Daabens Sakra-
meute, der vsesentlig synes at have vseret en
Sammenstilling af patristiske Vidnesbyrd for

den tre Gange gentagne Neddykkclse. De Skrifter,

der i Mignes Series Grseca, Bd. 88 ere optagne
under hans Navn, ere nappe af ham.
Johannes fra Fiesole, se Angelico (I, 88).

Johannes Filoponos, Patriark i Alexandrien
i 6. Aarh.. var, som Navnet 6 tfitHnoyoc tyder
paa, en Grammatiker, der vandt stor Anseelse
som Filosof, Filolog og Teolog. Hans Hoved-
vserk er Jtatr^r^s, I hvilket han optraadte som
Dommer i de teol. Stridigheder og viide htevde
Monofysitismen og den afJohannes Askusnages
fremsatte Triteisme. Fotios har kendt et Par
andre af hans Skrifter, navnlig et, der var
rettet mod Konciliet i Kalkedon.
Johannes fra Goch, se Goch (S. 233).

Johannes Gualbertus, se Vallombrosaner-
Ordenen.
Johannes af Gad, se I, 219.

Johannes Hesykastes (den tavse), Biskop og
Helgen, fedtes i Nikopolis i Armenien 454. Han
gik tidlig i Kloster, men 482 blev han mod
sin Vilje gjort til Biskop i Taxara (Colonia)

i Armenien. Efter en lOaarig Bispestyrelse

trak han sig tilbage til den hi. Sabas Kloster i

Paitestina, hvor han fik Lov til at leve i stadig

Tavshed. Han dade 558. 13. Maj er hans
Helgendag.

Johannes Hyrkan, se S. 505.

ohannes fra Irland (Joanne* Scotus Erigena)
beromt Teolog fra 9. Aarh. e. Kr. Om hans
Liv haves kun ufuldstaendige Efterretninger.

Hans Fodsel kan sandsynligvis stettes mellem
800 og 815 vistnok i Irland (herpaa tyder Navnet
Erigena, Scotus forklares ved, at Irland ogsaa
kaldtes Scotia major). Han har da gaaet i en
af Irlands fortrinlige Kiosterskoler og har saa
som saa mange andre segt til Fastlandet, hvor
han da ogsaa fandt en gaestfri Optagelse blaudt
de mange Lierde, som Karl den skaldede sam-
lede om sig (o. 845). Her skrev han sine Skrifter,

oversatte Dionysios Areopagit, deltog i sin Tids
teol. Stridigheder, i Nadverstriden mod Radbert,
og i den Gottschalkske Prtedestinationsstrid

(S. 242), hvor Hinkmar af Reims opfordrede ham
til at skrive mod G.s Forsvarere, hvilket han
ogsaa gjorde i sit Skrift de dioina pradestina-
tione, hvor han lserte det ondes Negativitet og
derfor ogsaa maatte negte en evig Forudbestem-
melse til det onde og ligeledes Laeren om en evig

Fortabelse. Hans Lsere blev fordemt 1 Valence
855 som et »djsevelsk Opspind<, og Paven stsv-
nede ham til Rom, men Karl den skaldede be-
skyttede ham. Usikker er hans Skrebne efter

Karl den skaldedes Dod (877). Det sandsynligste

er vistnok, at han af Kong Alfred blev kaldet
til England som La?rer i Oxford og senere Abbed
i Malmesbury, hvor han efter Sagnet skal vaire

bleven draebt af sine Munke.
J.s Hovedvserk er dog hans beremte Skrift

de divisione nalura (1 5 Beger). Her fremsaHter
han, ganske vist paavirket af Psevdo-Dionysios's
Mystik og derigennem af gr. Nyplatonisme, et

spekulativt System, som viser en Tankekraft
og Originalitet, der stiller ham langt over hans
Samtids og naermest i Rrekke med det forrige

Aarhundredes spekulative Teologer og Filosoffer

i Tyskland. Han gaar ud fra den indre Enhed
mellem Filosofl og Teologi, mellem Fornuft og
Aabenbaring. Vel anerkender han fuldtud Skrif-

tens Autoritet, men han omtyder den ved en
vilkaarlig, allegorisk Fortolkning. Betegnende
for hans panteistiske Tilbejelighed er allerede

dette, at det Grundbegreb hvormed han opererer,

er det upersonlige : >Naturen<. Vserket inddeles
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nemlig i 4 Dele: 1) Den Natur, som skaber og
ikke skabes (?: Gud som Aarsag til alt), 2) den
Natur, som skaber og skabes (a: Verdensprin-
ciperne, samlede til Enbed i Logos), 3) den
Natur, som skabes og ikke skaber (a: den ydre
Verden med sit Midtpunkt i Mennesket), og
4) den Natur, som ikke skaber og ikke skabes
(a : Gud som den, i hvem det altsammen vender
tilbage, i hvem Kredslobet sluttes). Et andet
Sted samler J. de 2 midterste Afsnit til it under
Udtrykket: Udgangen fra Gud. Vi bar da et

fuldsbendig hegelsk Skema for os. Nu kaemper
helt igennem J.s panteistiske Tankegang med
den kr. Teisme, som i Skrift og Kirkelsere er

hans Udgangspunkt, og som det naturligvis

ikke helt lykkes ham at omtyde. I Van-kets

forste Del opstiller han et rent panteistisk Guds-
begreb og maa saa omtyde Treenighedslseren

som en rent subjektiv Opfattelse. KunGuder;
Verden er blot en >Teofani<, Skaberen og Skab-
ningen er £t. Dette klinger ganske spinozistisk.

I 2. Del behandles Verdensprinciperne, der egent-

lig ikke er selvstsendige Kraefter, men kun sub-
jektivt forskellige Betragtningsmaader af det
guddommelige Vsesen, — dog objektiveres de
tilsyneladende i » Logos*, Indbegrebet af alle

Grandidler og Urformer; og i 3. Del tales der
nu om Fsenomenverdenen, der har sit Udspriug
i Logos; men Skabelsen gores naturligvis til

en evig Proces, hvis Midtpunkt er Mennesket,
som i sin Aandsudrustning besidder en gen-

frembringende Skabermagt. Her kommer nu
det ondes Problem, saa vanskeligt for al Pante-
isme; og her synes J. at antage et fortimeligt

Syndefald, som gjorde Menneskelegemet jordisk
og dodeligt, ind forte Kensforskellen og bandt
Menneskets Indsigt i de endelige Forskelle.

Laeren om Kristus er det vanskeligst for J. at

omtyde, dog er der ogsaa her Udtalelser, som
i Kristi Mennneskeblivelse ser Udtrykket for

et evigt og nodvendigt Forhold. Endelig i den
4. Del: Tilbagevendelsen til Gud, behandles
denne forst efter sin evige Id£ a: Praedestina-

tionen. Der er ingen Forskel paa Guds For-
udviden og Forudbestemmelse, thi der er ingen
Forskelle i Gud, og der er ingen Forudbestem-
melse til ondt, thi det onde er ikke, det har
ingen Realitet, kan derfor heller ikke vaere

Genstand for evig Straf. Fortabelseslaeren bort-

fortolkes. Alt ender i Gud, saaledes at hver
Individualitet forsvinder, og kun Gud a: den
rene, forskelslose Vseren bliver tilbage. — Med
disse Tanker var J., som sagt, uendelig forud
for sin Tid. Skolastiken, som nu kom, var jo
kun Kirkelaerens TJener; forst med Filosoflens

Emancipering i nyere Tid naaede man atter

hans Tanker. Honorius III fordomte hans Vterk

1225, og 1688 blev det af Gregor XV sat paa
Index. Hans Vserker er udg. i Migne Bd. 122.

De divisione naturae er udg. 1681 af Th. Gale
og 1838 af C. B. Schlflter, overs, paa Tysk af L.

Noack 1872—76 (med Biografi). (Christlieb,

Leben u. Lehre des J. S. E., Gotha 1860; P.

Hjort, J. S. E. oder von dem Ursprung einer

chr. Philosophie, Kbhvn 1823; Renter, Gesch.

der relig. Aufkl. im M.A. 1875, Bd. 1). J.P.B.

Johannes fra Jandun, se S. 653.

Johannes Jejunator (.Fastereo) se J. Faster.

Johannes af Jerusalem, Biskop i Jerusalem
386—417, Kyrillos's Efterfelger, var fedt mellem

350 og 356. Som ung Mand levede han i den
nitriske 0rk, hvor han blev en begejstret Til-

hsenger af Origenes. Som Biskop af Jerusalem
tog han Del i de origenistiske Stridigheder i

Paltestina (se Art. Origenes).

Johannes Klimax (Climacus) hed en gr. Munk
og Eneboer, der blev fedt o. 525 og i en Alder af

16 Aar traadteind i Klostret paa Sinai, hvor Mar-
tyrios og Anastasios, senere Patriark af Antio-

kia, bleve hans Lieremestre. Efter Martyrios's

Dod besluttede J. at leve som Eneboer, og han
tilbragte 40 Aar i en Hule ved Foden af Sinai,

hvor mange Asketer segte til ham for at hente
Raad. Da de 40 Aar vare omme, blev han af

Munkene i Slnai-Klostret valgt til deres Abbed,
men efter nogle Aars Forlob vendte han til-

bage til Ensombeden. Han dode o. 600. Paa
Opfordring fra Johannes i Klostret Raithu ved
det Rede Hav skrev han et asketisk Skrift,

som han med Henblik paa Jakobsstigen, kaldte

>Stigen< (xUfue?); efter det flk han sit Tilnavn.

Bogen falder i 2 Dele, der atter ere delte i 30
Afsnit, som skulle svare til Kristi skjulte Liv.

Den forste Bog (Kap. 1—23) handler om de
Laster, der kunne hindre et kr. Liv, den anden
(Kap. 24—30) behandler de moralske og teo-

logiske Dyder. Hans Kilder ere den hi. Skrift

og hans egne aandelige Erfaringer. Sproget er

jsevnt og blottet for den saedvanlige gr. Retorik;

han indforer mange Ordsprog. Den nu selv-

staendige >Bog til Hyrden< dannede oprindelig

det sidste Afsnit af > Klimax < og er henvendt til

Johannes fra Raithu. Hvor udbredt > Klimax

c

har vseret, kan man se af de mange Haand-
skrifter, der findes af den. > Klimax* er udgivet

af M. Raderus (Paris 1633, aftrykt hos Migne
Bd. 88); en ny Udgave skyldes Sofr. Eremites
(Kstopel 1883). >Kliraax< er gentagne Gange
oversat paa Latin (t. E. af Camaldoleseren Am-
brosius, Venezia 1531), Nygrsesk, Italiensk og
slaviske Sprog. K. Krumbacher har i >Mittel-

griech. Sprichw6rter< (MGnchen 1893) samlet

de Ordsprog, der findes hos J. R.

Johannes af Korset, mystisk Teolog, fedtes

i Toledo 1543. Hans Fader, Gonzalez Ypes,

horte til den sp. Adel, men var bleven gjort

arvelos, fordi han havde segtet en ikke-adelig

Kvlnde; han levede af Silkevaeveri 1 Fontiberos

ved Avila i Gammel-Castilien. Efter Faderens

Ded drog J.s Moder til Medina del Campo. J.

skulde forst have Itert et Haandvterk, men da
han ikke havde Gaver i den Retning, blev han
12 Aar gl. sat til Sygepleje. Jesuiterne enskede
at faa det fromme Barn ind i deres Orden, men
J. foretrak at soge Optagelse hos Karmeliterne,

som ne~top havde aabnet et Kloster i Medina
del Campo. 20 Aar gl. traadte han paa St.

Matthias's Dag ind i Karmeliter-Klostret, og

han blev snart beromt for sin Askese, der bragte

ham til at fialge den oprindelige Karmeliter-

Regels Strenghed. Han spiste kun Grensel,

fastede 8 Maaneder hvert Aar, og talte kun
sjselden. 1564—67 stnderede han i Salamanca
og fordybede sig navnlig i Gregor d. st.s Skrifter

og i Psevdo-Dionysios. Efter nogen Modstrseben

modtog han Prsestevielsen og vendte derpaa

tilbage til sit Kloster, hvor han fortsatte sit

asketiske Levned. I Sept. 1568 rejste han med
en ung Haandvaerker til Landsbyen Durvello

ved Medina, hvor en Adelsmand havde skaenket
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662 Johannes.

den hi. Teresia (se d. Art.) et usselt Hus til et

Kloster. I denne »Staid ved Betlehem« ind-

rettede J. et Oratorium, og derfra begyndte han
under Navnet >J. af Korset<, sammen med
Anton af Jesus, en indre Mission i den helt

pnestelese Omegn. Der samledes snart Novitser

om de to strenge Karmelitere, og 1569 blev

der grnndet et nyt reformeret Kloster i Pa-

strana. Aaret efter blev Durvello-Klostret flyttet

til Manzera, og 1571 fik ogsaa Salamanca et

reformeret Karmeliter-Kloster med et Kollegium
for Studenter, der blev ledet af J. AUerede 1572

gik J. dog til Avila for at hjadpe Teresia med
at reformere Klostret der. 5 Aar var han i

Avila, reret af alle, og man fortalte underlige

Ting om hans Ekstaser og hans legemlige Op-
leftelse over Jorden. Indenfor Ordenen havde
J.s Virksomhed imidlertid mange Modstandere,

og et Generalkapitel i Piacenza 1575 udtalte

sig imod Reformen. 1577 blev J. endog sliebt

ind i et ikke reformeret Kloster, og en Tidlang

blev han holdt i et strengt Klosterfaengscl i

Toledo. Aftenen for Marias Himmelfartsdag 1 578
lykkedes det ham at flygte til Almodavar, og
der dannedes saa et Generalkapitel for re-

formerede, skolose Karmelitere. Dette Skridt

vakte stor Forbitrelse, men dog lykkedes det

Teresia at gennemfore Spaltningen i Ordenen,
og J. blev Prior for et reformeret Kloster 1 Cal-

vario i Andalusien. Der skrev han to af sine

mystiske Skrifter: >Opstigningen til Bjerget

Karmel< og >Den morke Nat<, senere ogsaa et

Regulativ for Ordenens kvindelige Medlemmer
(»Aandelige Torne<). 1579 kom han til Uni-
versitetsbyen Baeza, senere til Granada, Pa-

strana og atter til Granada og tilsidst som
simpel Munk til Klostret Peftuela paa Sierra

Morena. Her fortsatte han sin mystiske For-
fattervirksomhed, navnlig ved Skriftet »Dcn
levende Kaerlighedsflamme«, ved Breve og Sange.

Under Opholdet i Peftuela besluttede han med
12 Ledsagere at gaa til Mejiko, men Sygdom
hindrede Udferelsen af hans Forsst, og 14. Dec.
1591 dede han i Ubeda, et afsides liggende Sted,

hvor han enskede at vsere ene med sine store

Smerter. 1726 udn»vnte Benedict XIII ham
til Helgen. J. af Korset var en lille, uanselig

Mand med levende 0jne; >lille Seneca< (Sene-

chino) kaldte Teresia ham for Spog. Hans
Skrifter ere udgivne i lat. Overs, af den polske
Karmelit, Andreas af Jesus (Koln 1710), i tysk
Overs, ved Jocham og Lechner (Regensb. 1858).

ohannes Krysostomos, se Krysostomos.
ohannes Maro, se Maroniter.

,
ohannes fra Matha, se Mathurinere.
ohannes Mavropus, se Mavropus.
ohannes fra Meda, se Humiliater-Ordenen

(S. 492).

Johannes fra Monte Corvino.seJohan (S. 653).

i
ohannes Moskhos, se Moskhos.
ohannes fra Nepomuk, se Nepomnk.
Johannes af Odense blev rimeligvis 1282

Biskop paa Fyen. Han dede 6. Juli 1286 og blev
begravet hos Sortebradrene i Ribe.

Johannes fra Parma, Fransiskanernes 7. Ge-
neral, f. i Parma o. 1209, studerede i Napoli
og Bologna og fik i Paris Doktorgraden. 1247
blev han paa Kapitlet i Avignon valgt til Ge-
neralminister. I de felgende Aar arbejdede han
efter Innocentias IV's Tilskyndeise forgoeves paa

Unionen med Graekerne. Efter Hjemkomsten
fra Grekenland (1251) blandede han sig i Striden

om Abbed Joakims (S. 646) Lsere. Det forte

til, at han 1257 nedlagde sin Vserdighed og
foreslog Bonaventura til sin Efterfolger. Der-

paa trak han sig tilbage til det lille Kloster

Grecio ved Rieti og gjorde som Olding endnn
en Gang en Rejse til Grcekenland. Paa den
dode han 19. Marts 1289 i Camerino. Efter

hans Dod blev der meldt om Undere ved hans
Grav, og han fik Plads blandt de salige. En
Skildring af hans Generalat Andes i >Chronica
XXIV Generalium Ord. Min.< i >Analecta Fran-
ciscana< III, 270 f. (Roma 1897).

Johannes Parvus (Jean Petit), Lserer i

Teol. ved Universitetet 1 Paris fra 1400, var

fodt i Caux i Normandiet o. 1360. Han var

hverken Dominikaner eller Fransiskaner, som
man ofte har ment. 1394 skrev han et langt

fransk Digt om det kirkl. Skisma og Midlerne
mod det. 1406 optraadte han paa et National
koncilium som Forksemper for den burgundiske
Kirkepolitik og forsvarede 2 Aar senere drt

paa Hertngen af Burgunds Tilskyndeise ud-

ovede Mord paa Hertug Ludvig af Orleans.
1414 fordemte et Pariser-Koncilium J. P.s Lire
om Tyranmordct, men under Johan XXIII op-

hsvede en Kommission af Kardinaler Dommen.
Allerede tidligere (1415) havde Konciliet i

Konstanz fordemt den. ubetingede Lsere om
Tyranmordets Tilladelighed, men det lykkedes
ikke at faa Konciliet til sacrlig at bryde
Staven over J. P.s Fremstilling af Leeren heroin

og Kardinalernes Afgerelse. Af Hensyn til

Burgund turde Martin V heller ikke ftelde den
Dom over Tyranmordct, som mange ventede,

og Hertugen af Burgund fremtvang endog en

JEresoprejsning for J. P., der forlsengst var dad

(1411), efter Sigende med Anger over sin P»»-

stand om Tyranmordets Tilladelighed (M. Lossen.

Die Lehre vom Tyrannenmord in der chr. Zeit,

Festrede, MQnchen 1894).

Johannes, Paver, se Johan.
Johannes Presbyter, se S. 657.

Johannes Praestekonge. I Midten af 12.

Aarh. udbredtes der 1 Europa et Rygte om en

m&gtig kr. Konge i Asien, J. P.. der skulde

have slaaet Muhammedanerne og hjulpet Kors-

farerne. Pave Alexander HI sendte 1177 sin

fra Asien hjemvendte Livlsge Philippus med
et Brev til >Indernes Konge, den allerhelligste

Prsest«, men om Udfaldet af denne Sendefaerd

here vi intet. 1245 udsendte Innocents IV

nogle Tiggermunke for at opsege Praestekongeos

Rige, men der blev da meldt, at J. var falden

i Kampen mod Dsjingiskan. Senere (1305) talte

.Erkebiskop Johan fra Monte Corvina (S. 653;

om Nestorianeren, Kong Georgios (d. 1299), der

skulde stamme fra den beremte Pra?stekonge:

og hans samtidige, Marco Polo, kalder denne
Kong Georgios den 6. Hersker efter Pnesten J-,

>og han er endnu Prsesten J.<. Endna senere

mente man, at Prastekongen levede i Afrika.

i Habessinien (maaske ved Forreksling af Abes-

sinierne og Abkaserne i Kaukasus, der ogsaa

kaldtes Abasi eller Abassini). og en Biskop i

Syd-Indien kaldte Kongen af ASthioplen slet og

ret J. 1400 kom der Udsendinger fra denne
Fyrste til Europa, og da Portugiserne segte

Sevejen til Ostindien, bleve de lokkede dertil
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Johannes — Johannes-Akterne. 663

af Rygtet om Prtestekongens Rige. Hvilken
historisk Kerne, der er i Sagnet om Pneste-

kongen J., er endnu ikke paavist med Sikker-

hed (G. Oppert, Der Presbyter J. in Sage und
Gesch., 2. Anfl. 1870).

Johannes fra Salisbury, Biskop, f. mellem
1110 og 1120 i Salisbury, rejste 1136 til Paris

for at studere. Hos Abelard, der dengang boldt

Foredrag paa Genovefa-Bjerget, lserte han Dia-

lektikens Begyndelsesgrunde ; senere studerede
han Grammatik hos Vilhelra fra Conches i

Chartres, og under andre beremte Lsrere (bl. a.

Robert Pulleyn) fuldendte ban sine omfattende
Studier af de middelalderlige Videnskaber. I

en modnere Alder gav han en drastisk Skil-

dring af sin Tids Svsermeri for den rent for-

melle Dahnelse, der forte til idelige ufrugtbare
og latterlige Disputatser, ved hvilke man, naar
Argumenterne slap op, sogte at faa Ret ved at

overskrige Modstanderen. Efter en Tidlang at

have segt Gsestevenskab hos Cistercienserne

vendte han 1147 eller 48 tilbage til England
med et Anbefalingsbrev fra Bernard af Clair-

vaux til iErkebiskop Theobald af Canterbury,
og han blev kort efter dennes Kansler eller

Sekretaer. I denne Stilling virkede han tillige

som Laerer, og han blev ogsaa dybt indviet i

den engelske Politik. Da Theobald blev aeldre,

kom iCrkebispedonunets Byrder til at hvile

paa J.s Skuldre, og han var gentagne Gange
paa Sendefaerd i Rom, snart for sin Konge,
snart for sin iErkebiskop. Thomas Becket, der
1162 besteg iErkestolen i Canterbury, var J.s

godc Ven, og under bam flk J. endnu mere
Indflydelse. Medens Thomas havde vaeret Eng-
lands Kansler, havde J. helliget ham sin Poli-

craticus (en Titel, der rimeligvis skal antyde,

at Forf. vil holde Verden, noUs, indenfor de
rette Grenser og god tgore Aandens, Prseste-

skabets, Ret til Herredommet), i hvis forste

Del han advarer mod Hoffets tomme Gladder,

medens han i den sidste udvikler sin etisk-

relig. og kirkepolit. Opfattelse. Han fremstiller

Fyrsten, der har faaet Svserdet af K.s Haand,
som Prestedemmets Tjener; han skal, som
Kristus, strobe efter at blive mere elsket end
frygtet. Ved Siden af dette Fyrstespejl giver

han ogsaa et Billede af den sande Filosof, og
han angriber Dialektikernes Klopfaegterier,

Prcesteskabets iErgerrighed, Munkenes Hykleri
og Afladshandelen, der allerede dengang kunde
skafie Bod for fremtidige Synder. Bogen ender
med en Skildring af et kirkeligt Skismas Ulyk-
ker og med en, aabenbart paa Selvsyn grundet,
Udvikling af de Farer, der truede Paven, som
maatte leve blandt de i alle Henseender saa
fordservede Romere. Policraticus er en af Mid-
delalderens merkeligste Boger; den giver os et

klart Indblik i de forskellige Sider af Middel-
alderens Liv, og de mange Citater af Klassik-

erne har gjort Bogen til en Fundgrube for

Filologerne. Men den var tillige et Program.
Under den Strid, der snart efter (I, 245) ud-
bred imellem den eng. Konge, der holdt paa
>Kongedommets gamle Saedvaner«, og det eng.

Prcesteskab, der hrevdede >K.s Frihedc i hier-

arkisk Forstand, var J. sin iErkebiskops »hojre

Haand og 0jec. Som Thomas Beckets Raad-
giver maatte han flygte til Fastlandet og senere

i lasngere Tid holde sig skjult i England. Kort

efter Mordet paa Thomas Becket kom J. tit

Stede for at faa sin Del af Martyrens dyrebare
Blod, og han har uden Tvivl vaeret vlrksom
for den biskoppelige Martyrs Helgenkaaring.
Han har skrevet Thomas Beckets Biografl i

Legendestil og med Bevidnelse af flere af dennes
Undergerninger. 1176 valgte Kapitlet i Chartres
ham enstemmig til Biskop i denne By. Som
Biskop af Chartres oplevede han imidlertid

mange Vanskeligheder. Han dode 25. Okt. 1180.

Foruden Policraticus maa isser nuerkes hans
Metalogicus, der ligeledes er helliget Thomas
Becket; det er en Fremstilling af den sande
og den falske Videnskab. Desuden maa ntevnes

hans Historia pontificalis, der omfatter Tiden
1148—1 152 og naermest er et Tillteg til Sigeberts

og hans Fortssetteres Krenike (Wattenbach,
Deutschlands Gesch.quellen II*, 300 f.). J. er
seerdeles vel underrettet om de fr. og eng. For-
hold og fordyber sig med stor Iver i de teol.

Stridigheder; ogsaa om det 2. Korstog bringer
han vcerdifulde Efterretninger. Foruden Bio-

grafier af Thomas Becket har han skrevet en
Biografl af Anselm af Canterbury, der havde
det Formaal at fremme Anselms Helgenkaaring.
Desuden har han efterladt sig en stor Sam-
ling Breve, der indeholde vigtige historiske og
kirkehistoriske Oplysninger. Hans Skrifter ere

udg. i 5 Bd. af I. A. Giles (Oxf. 1848; aftrykt

i Migne, Patrol. Lat. Bd. 99, Paris 1855); denne
Udg. er dog ingenlunde tilfredsstillende (C.

Schaarschmidt, J. S., nach Leben und Studien,

Schriften und Philosophie, Leipz. 1862). I nyere
Tid har man navnlig skaenket J. .fra S.s Lsere

om Tyranmordet, om Revolution og om Forb,

ml. Stat og K. en Del Opmaerksomhed (E.

Schubert, Die Staatslehre des J. v. S., Berlin

1897).

Johannes Scotns Erigena, se Johannes fra

Irland.

Johannes fra Torqnemada (Turrecremata),
en af de betydeligste Prselater i det 15. Aarh.,

var fodt i Valladolid 1388 og traadte tidlig ind
i Dominikaner-Ordenen. Han var tilstede paa
Konstanzer-Konciliet, men rejste siden til Paris

for at fuldende Studierne, og der skal han vtere

optraadt som Lajrer. Senere blev han Prior,

forst i Valladolid, derpaa i Toledo. 1431 kaldte

Eugen IV ham til Rom for at gore ham til

pavelig Hofteolog, og som saadan luevdede han
den rom. Stols Krav til det yderste. Han var
ogsaa tilstede paa Konciliet i Basel, og var en
af de forste, som gik til Ferrara (1, 231). 1439
blev han Kardinal ; han dode i Rom 1468 (St
Lederer, Der span. Kard. J. T. und seine Schrif-

ten, Tub. 1879).

Johannes Trithemius, se Trittenheim.

Johannes af 0m var ferst Kapellan hos Bi-

skop Gunner af Viborg, derpaa traadte han ind
i Cistercienser-Ordenen og blev 1246 Abbed I

0m. Under hans Abbedstyrelse vwltede den
ene Ulykke ind over 0m efter den anden (se

Art. 0m), og i Juli 1249 nedlagde J. Abbed-
staven.

Johannes-Akterne, en gnostisk Apostelromaa
fra det 2. Aarh., forfattet af Psevdonymen Leu-
cius Cbarinus, en angivelig Discipel af Apostlen

Johannes, er endnu ikke kendt i sin Helhed.

Betydelige Brudstykker er dog efterhaanden

fundne og udgivne, fuldsbsendigst (1898) af M.
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Bonnet, Acta apostolorum apocrypha II, 1, S.

160—215 (den af Bonnet, S. 150—160 forud-

skikkede Beretning om Johannes's Rejse til

Rom herer derimod ikke med til de oprinde-

lige Akter). Oet ferste Fragment fortaeller om
Apostlen Johannes's Virksomhed i Efesos ved
bans ferste Komme did og stutter med Beret-

ningen om, hvorledes han af Smyrnaeerne, som
endnu ikke har bert Evangeliet, opfordres til

at komme >til Smyrna og de evrige Byer<.

Hertil har sandsynligvis sluttet sig en Beret-

ning om Johannes's Virksomhed 1 Smyrna,
Pergamos, Tyatira, Sardes, Filadelfla og Lao-

dikea (jvfr. Aab. 2—3); thi det naeste Brud-
stykke omhandler Johannes's Tilbagekomst til

Efesos fra Laodikea. Et tredje, saerlig interes-

sant Brudstykke (ferste Gang ndgivet 1 1897 af

M. R. James i Robinsons »Texts and Studies* V, 1)

indeholder en Praeken afJohannes for de kristne

i Efesos, grundet paa Apostlens Erindringer fra

sit Samliv med Herren og afslerende Troens
hejeste Hemmeligheder; her aabenbarer Forf.

sit gnostiske Standpunkt og reber sig som til-

herende Valentins Skole. Et fjerde Fragment
fortaeller endelig om Johannes's Ded. Foravrigt

lader der sig kun opstille Formodninger med
Hensyn til Skriftets Indhold. Forf., der har
kendt Joh.-Evangeliet som etVterk af Apostlen
Johannes, har sandsynligvis skrevet omkring 160

eller 170 (Th. Zahn, Acta Joannis, 1880; For-

schungen zur Gesch. des neutest. Kanons VI,

1900; Lipsius, Die apokryphen Apostelge-

schichten I, 1883). L. B.

Johannes-Disciple. Som det fremgaar baade
af den synoptiske og den johanneiske Over-

levering, sluttede ikke alle Johannes Deberens
Disciple sig til Jesus. Meget mere gjorde en
vis Skinsyge overfor Johannes's storre Efter-

felger sig tidlig gteldende inden deres Kreds
(Joh. 3, 25—26), og ogsaa senere dannede de
en fra Jesu Disciple afsondret Gruppe, hvor
man (formodentlig under Indflydelse af De-
berens asketiske Levesaet) lagde en Vaegt paa
den hyppige, af Benner ledsagede Faste, som
mere stemte overens med Farisaeernes From-
hedspraksis end med den nye Aand i Jesu
Discipeikreds (Mk. 2, 18; Lk. 5, 33; 11, 1;

Mt. 9, 14). I hvilken Grad disse Johannes-
Disciple har delt de Tvivl om Jesu Messianitet,

som forbigaaende antegtede Deberen selv (Lk.

7, 18—20; Mt. 11, 2—3), og hvorledes de efter

Deberens Ded (jvfr. Mk. 6, 29; Mt. 14, 12) har
stillet sig til Jesus, derom har vi ingen lige-

fremme Efterretninger. Af forskellige spredte

Tnek fra senere Tider fremgaar det imidlertid,

at Deberen ikke blot er blevet den Vejviser

til Kristus, som han selv vilde were, men at

bans Discipeikreds er blevet Udgangspunktet
for Saerretninger af forskellig Art. Hvad der i

Ap. G. 18, 24—28 og 19, 1—7 fortaelles om
Alezandrineren Apollos og om et Antal >Di-

sciple« i Efesos, viser rigtignok kun, at der
blandt Jederne i den vestlige Adspredelse maa
have fundets Spor af en >ferkirkelig Kristen-

dom<, som endnu 25 Aar efter Jesu Ded stod

udenfor den paa Pinsefesten indledede Udvik-
ling, og derfor maa have haft sin Rod i De-
berens og Jesu egen Virksomhed ; thi som Be-
retningerne lyder, drejer det sig her om Men-
nesker, der havde Kendskab til Jesu Historie

og havde antaget Troen paa ham, men som
kun var debt med Johannes-Daaben og endnu
ikke kendte den Helligaands Udgydelse. Men
naar Johannesevangeliet med saa kendeligt
Eftertryk betoner, at Deberen ikke var >Lysetc,

ikke var Messias (Joh. 1, 8. 20—27. 30—33; 3,

28—30), og overhoved laegger saa staerk Vaegt

paa at fremhteve Deberens Underlegenhed under
Jesus (Joh. 1, 6—7. 15; 3, 31—36; 5, 33—36; 10,

41), da forudsastter dette aabenbart, at der i

Forf.s Omgivelser har vaeret Folk, som naerede

overdrevne Forestillinger om Deberen og bans
Betydning, ja endog savnede Syn for Afstanden
mellem ham og Jesus. Hvor vidt denne falske

Vurdering af Deberen har hert hjemme i de
samme Kredse som den kristologiske Vildfar-

else, der bekaempes baade i Johannesevangeliet

og i 1 Joh.sbrev, v£d vi ikke, og en naermere
historisk Belysning af Faenomenet er vi over-

hoved ikke i Stand til at give; men sandsyn-
ligst turde det vaere, at det drejer sig om Jo-

hannes-Disciple, der havde ladet sig optage i

den kristne Menighed uden at opgive en over-

dreven Vurdering af Daberen, som de fer havde
hengivet sig til, og som de maaske grundede
paa Deberens Stilling ved Jesu Daab. End-
videre kan det naeppe vaere tvivlsomt, at baade
de >Baptister< (Dobere), som Justin (dial, cum
Tryph. c. 80) naevner som et af de jediske
Partier, og de >Hemerobaptister< (daglig deb-
ende), som omtales af Hegesipp (Euseb. h. e.

IV, 22, 6) og Epifanios (haer. c. 17), betegner

en Fortsaettelse af Johannes-Disciplene ; i den
psevdoklementinske Literatur, hvor Johannes-
Disciplene bringes i Forbindelse med den sa-

maritanske Synkretisme, som repraesenteredes

af Dositheos og Simon Mager, kaldes endog
Deberen selv for Hemerobaptist (Clem. hom.
II, 23). Endelig er det naeppe udelukket, at

ogsaa de saakaldte Mandseere eller Sabiere (De-

bere), som med en synkretistisk Gnosis af he-

densk Art forbinder en stor iErefrygt for De-
beren Johannes, staar 1 historisk Sammenhaeng
med Johannes-Disciplene, der delvis kan vaere

blevet spredt lige til Babylonien. L. B.

Johanniter (Hospitaliter), den ene af de
3 store kirkelige Ridderordener. Vilhelm fra

Tyros og Jakob fra Vitry fortaelle, at nogle

Kebmsend fra Amalfl 1048 flk Tilladelse af Kali-

fen til at bygge et Kloster med et Kapel i Naerh.

af den hellige Grav i Jerusalem. Det blev kaldet

St. Maria Latina og overladt til Benedictinere,

der skulde pleje kr. Pilegrimme. Snart rejste

der sig ogsaa et andet Herberg for kvindelige

Pilegrimme, indviet til Maria Magdalene. Det
store Tal af Pilegrimme ferte til, at der blev

oprettet et nyt Hospital, der enten var viet

Johannes Eleemon (S. 660) eller Johannes Deber.
Forstanderen for dette Hospital var paa det
ferste Korstogs Tid Provencalen Mester Ger-
hard, der gjorde Gotfred af Bouillon forskel-

lige Tjenester, hvorfor han flk rigelige Gaver
og blev sat i Stand til at lade sit Hospital staa

paa egne Ben. Gerhard gav da sine Medarbejdere
en Regel og en egen Dragt: en sort Kiaedning

med et hvidt Kors paa venstre Skulder. Dette

skal Paven have godkendt 15. Febr. 1113. Ger-

hard skal have vaeret den ferste »Stormester«,

og han blev efterfulgt af Raimond du Puy, der
aendrede Korset til det 8kantede, saakaldte

Digitized byGoogle



Johanniter — Johansen. 665

Malteserkors, der skulde minde Bsererne om
de 8 Saligheder. Da mange adelige og Riddere
efter Jerusalems Erobring traadte ind i Ordenen,
omdannede Raimond Ordenen til en Ridder-
orden og gav den en, efter Tempelherrernes
Regel, asndret Forfatning, saaledes at der blev
3Klasser: Riddere, Pnester og tjenende Bredre.
I denne Skikkelse blev Ordenen da stadfsestet

af Innocents II, Engen III og Lucius III (1185).

En Del af de seldre Medlemmer, der Tare util-

fredse med Forandringen, skilte sig fra Ordenen
for udelukkende at ofre sig for Sygepleje. De
kaldte sig Lazarister og bar et grant Kors.

Under Ludvig IX kom Lazaristerne ogsaa til

Frankrig, men 1379 blev denne Gren af Or-
denen ophsevet.

Mod ovenstaaende Skildring af Ordenens Op-
rindelse er der gjort forskellige kritiske Indven-
dinger, navnlig af Uhlhorn(i >Zeitscbr. f. Kirchen-
gesch.< VI, 46 f.). Han mener, at der for Jeru-
salems Erobring i denne By var et Hospital for

vesterlandske Pilegrimme, der allerede 1083 var
en selvstsendig Stiftelse, som ejede Besiddelser i

Vesterleden. Det blev omdannet af Gerhard og
havde Filialer i forskellige Byer i Vesterleden
(Pisa, Bari, Otranto og Tarent). Ordenens Op-
gave var at pleje og vterne Pilegrimme, hvor-
for Vaabenevelse lige fra Begyndelsen var for-

enet med Hospitalstjenesten. Men Inddeling i

forskellige Klasser fandtes ikke. Under Rai-

mond du Puy (1120—1160) blev Krigstjenesten
Hovedsagen, og de Medlemmer, der kun gav
sig af med Sygepleje, sank da ned til at blive

tjenende Bredre. Efter >Hospitalet< kaldtes J.

>Hospitaliter<, og de have iEren for at have
indledet en rationel Sygepleje. Ved Hospitalet

i Jerusalem var der i Slutn. af 12. Aarh. flere

>lserde« Lseger.

J.-Ordenen fik rige Gaver, Livegne, Penge,
Vinbjerge, Marker og hele Landstrekninger.
Den havde Ordenshuse 1 Accon, Tyros, Antiokia
og flere andre Byer, og et Par Steder blev der
gjort Tillob til at danne en Ordensstat. Ved
Siden af de egentlige Medlemmer stod der con-

fratres, Bredre o: Fyrster og hejbyrdige Folk,

der kun traadte i lesere Forbindelse med Or-
denen. I senere Tider bestod deres Dragt af

en red Kjortel, foran mserket med et hvidt Kors
og en Kappe, der paa Skulderen havde et Kors.

I deres Segl var der afbildet en syg, henstrakt
paa Lejet; ved den syges Hovedgserde stod et

Kruciflks, ved Fedderne en Lampe.
J.ne bleve indviklede i de Partistridigheder,

der edelagde de kr. Riger i det hellige Land,
og da Accon faldt (1291), drog en Levning af

dem til Cypern. Herfra erobrede deres Stor-

mester, Foulqnes de Villaret, Rhodos, og som
Rhodlser-Riddere vare de i over 200 Aar
en Forpost mod Tyrkerne. Men 1522 faldt

Rhodos ved Fornederi i Tyrkernes Htender, og
J.ne flakkede derpaa i nogle Aar hjemlese om,
indtil Karl V (1530) gav dem Malta i Forlening.

Fra Malta fortsatte de Kampen mod de vantro,

men Ref.s Sejr i England, Nederlandene og Un-
garn berovede dem deres Ejendomme 1 disse

Lande. Samtidig svsekkede indre Splid og Nyd-
elsessyge den krigerske Dygtighed. og Ordenen
mistede sin gamle Betydning. Tilsidst nejedes
Malteser-Ridderne med at vaerne Handels-
skibe mod Serevere. Malta faldt 1798 1 Bona-

partes Hcender, og 4. Sept. 1800 blev den be-
sat af Englsnderne. Freden 1 Amiens 1802 be-

stemte, at 0en skulde gives tilbage til Ordenen,
men Englsenderne beholdt Malta, og ved Pariser-

Freden 1814 blev 0en tilkendt dem.
Efter Maltas Fald oplestes Ordenen helt.

Stormesteren, Ferdinand von Hompesch, traadte

tilbage, og Kejser Paul I af Rusland lod sig

vaelge til Stormester; men Paven anerkendte
ham ikke. Kurfyrst Max Joseph af Baiern op-
hajvede Ordenen i sit Land og inddrog dens
Ejendomme, og en Iignende Skeebne havde den
i Spanien, hvor Kongen lod sig gore til Stor-

mester for St. Johannes i Spanien. De rom.-
kat. Levninger af Ordenen bleve samlede af

Paven og lagte under en Stormester, der siden
1834 bor i Rom, hvor Malteserne eje den be-
remte Villa paa Aventinerbjerget, i hvis Sal

der Andes 74 Billeder af Stormestre lige fra

Gerhard. —
I Preussen vedblev det saak. >Balley< Branden-

burg at bestaa som en protest. Afdeling af Or-
denen, men 1810 blev Ordenens brandenburgske
Godser inddragne, og den sank da ned til at

blive en Dekoration uden Betydning. 1852 re-

organiserede imidlertid den romantiske Frle-

drich Wilbelm IV Ordenen, og den fik en ny
>Herrenmeister< og et nyt Sted til at virke for

Sygeplejen. Den har grundet o. 50 Sygehuse, og
ogsaa i det hellige Land har den atter faaet fast

Fod. Drusernes Kristenforfelgelse gav Anledning
til Oprettelsen af et stort Sygehus i Beirut (1860),

og 1 Jerusalem fik den ogsaa et Hospits og
Frelserkirken. I Krigene 1864, 1866 og 1870
—71 organiserede Ordenen Sygeplejen, og det

protest. Eksempel har fundet Efterligning. saa-

ledes, at der ogsaa i det rom.-kat. Tyskland
og i Osterrig Andes >Malteser-Riddere«, der i

Forbindelse med de barmhjertige Sostre laegge

Vind paa Sygepleje og bygge Hospitaler (J. Dela-

ville le Roulx, Cartulaire generate d'Ordre des
Hospitaliers St. Jean de Jerusalem, Paris 1894 f.

;

le Roulx, De prima origiue Hosp. Hieros., Paris

1885; Herlich, Die Bailey Brandenburg, Berlin

1891).

Johansen. 1) Nicolaus J., Superintendent,

f. 1 Haderslev, virkede i Flensborg og blev o.

1527 den ferste evang. Sogneprcest ved Maria-

kirken der. 1540 blev han tillige Superinten-

dent for Sundeved, Als og Mra, men de 2 0er
bleve allerede inden Aarets Udleb lagte til Fyns
Stift, saa at han kun var Superintendent for

Sundeved. D. 15. Nov. 1558. Fr.N. — 2)NielsJ„
Ltegprtedikant, er fedt 1815 1 Svindinge Sogn
paa Fyn. Faderen, Husmand Johan Nielsen,

var en ivrig Liegprsedikant, der for denne Virk-

somhed demtes til Vand og Bred og blev saa

tidt mulkteret, at bans Bohave blev solgt. Al-

lerede da N. J. var 16 Aar gammel laerte Leeg-

prsedikanten Rasmus Nielsen fra Bregnor ham
>hvem Jesus er<, og han deltog derefter ivrigt

i Forsamlingerne. Siden kom han under Ind-

flydelse af P. Larsen Skneppenborg, og i senere

Tider blev han paavirket af S. Kierkegaards

Skrifter. Da han 1837 udgav >Herrens Ord i

de sidste Dage<, blev han idomt en Mulkt af

150 Rd. og 4 Aars Censur. Mulkten betaltes

af Dronning Caroline Amalie og >de engelske

Herskaber*. Efter at have va?ret Soldat ned-

satte han sig som Va»ver i Hejby og siden som
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>Urtegaardsmaud< i Kirke-Vserlose. Han deltog

1853 i den Indre Missions Stiftelse paa Mederne
i Ordrup og Ringsted. Han har skrevet en
Havebog og flere relig. Skrifter, deriblandt >Brev-
bterer for Kristne<, et Tidsskrift, der udkom
1856—60. Ogsaa i politiske Meder har han
flittigt delUget. Han lever nu (1901) i Keben-
bavn. L. K.

Johansson. 1) Frans August J., f. 1 Elrae-

boda, Wexi6 Stift, 10. Juni 1850, Student i

Lund 1875, teol. Kand. 1885, Docent 1886,
ekstraord. Prof, i Dogmatik og Moralteol. i

Upsala 1892 saint i eksegetisk Teol. sammesteds
1895; Dr. theol. 1893, opfert som Nr. 2 ved
Indstillingen til Bispeembedet i Wezid 1894;
Prof, i Eksegese i Lund 1897. Foruden adskil-

lige Tidsskriftartikler har J. udgivet: >Den
heliga Skrifts lara om menniskans rattfardighet

infor Gudt, 1886; >Om lnspirationen<, 1889;
>Om Samvetetc, 1891; >Profeten Daniel <, 1893;
redigeret >Kirkl. Literaturtidendec sammen med
A. S. Poulsen og D. Thrap 1890—94 og >Kyrklig

tidskrift< sammen med R. Sundelin og O. Quensel
1895—97. O.A. — 2) GustafJ., iErkebiskop i

Abo; f. 10. Okt. 1844 i Ytivieska, hvor hans
Fader, GustafJ. var Spr.; Student 1861, cand.
phil. 1868; efter Studier 1 Udlandet (Tubingen,
Schweiz) 1868—70 blev han ordineret 1871;
teol. Kand. 1874 og Lie. 1875 (Afhandling:
>Panteismens inQytande pa de dogmatiska
grundbegreppen i R. Rothes spekulativa teo-

logic). S. A. Dr. theol. og Docent ved Univer-
sitetet i Helsingfors 1 Etik og Dogmatik. Efter

1876 at have udgivet Disputationen »Det krist-

liga Samvetsbegreppet< udnsevntes han 1877
til Prof. ord. i Dogmatik og Etik. Hans An-
sknelse nsermer sig hans egentlige Lssremester,

Tubingeren J. T. Becks bibelteol. Retntng. 1885
blev han Biskop i Kuopio Stift, 1896 i Nyslotts

nydannede Stift, 4. Marts JErkebiskop i Fin-

land samt Biskop i Abo; han har vo:ret Pre-
sident for Prsstestanden ved Landdagene 1897
og 1900 samt ved den overordentlige Landdag
1899. Var Vice-Ordforer ved Kirkemedet 1886
og blev ved dette udset til Medlem af Bibel-

oversaettelses-, Katekismus- og Kirkelovskomite-
erne, samt Ordferer ved Kirkemedet 1898. I

polit. Henseende har han i Saerdeleshed under
de senere trykkede Tider indtaget en meget
forsigtig Holdning. Af hans udgivne Arbejder
maa her nsevnes >Mietterita Luth. kirkon ase-

masta«, 1890 (Tanker om den luth. K.sLove);
>I kyrkliga fragor«, 1895; >Fralsningsarmen<,

1889; >Lestadiolaisuus< (Lestadlanismen), 1892;
>War heliga tro«, 1896; Pnekener paa Svensk
og Finsk. A. N. — 3) Henrik J. (Henricus Jo-
hannis), sv. Biskop paa Reformationstiden. Naar
J., som af Fodsel var Nordmand, efter Sigende
af gammel adelig, norsk Familie, er indvandret
til Sverig, er ubekendt. Han var Munk i Do-
mi nikanerklostret i Vesteras og har som lector

og Generalvikar for de sv. Dominikanerkon-
venter undertegnet Beslutningen paa det refor-

matoriske Koncillum i Orebro 1529. Efter at
have virket som evang. Pnedikant ved Vesteras
Domkirke blev han 1535 Biskop 1 Vesteras.

Ved de Kirkevisitatser, som Georg Norman (se

d. Art.) i Egenskab af Superintendent over hele
den svenske Kirke holdt 1540 i Vestergotland,

var J. beskikket til at were Normans >Adjunkt<.

Som saadan holdt han den forste sv. Messe
med Prsediken i Vadstena Kloster. S. A. finde

vi i Vadstena Klosters Regnskaber, at >Biskop
Henriks Hustru< har ihukommet Klostret med
en Gave, hvoraf altsaa fremgaar, at J. var gift,

hvad der ellers ej havde vajret kendt. At han
vedblivende nserede Velvilje for naevnte Kloster,

viser sig derved, at der i Regnskabet for 1546
forekommer en Gave fra ham. I Aaret 1541
da Norman selv var forhindret, forrettede Bi-

skop Henrik tilligemed et Par Mssnd af verdslig

Stand Visitatsen i Smaaland. Under denne fore-

toges paa Kongens Befaling den Plyndring af
Kirkernes Skatte, der msgtigt bidrog til at
fremkalde den Misfornejelse, som til Slut bred
ud i Dackefejden. Tillige med >Erkebiskoppen
og Biskop Bothvid i Strengnas deltog han 1540
1 Dommen over Olaus Petri og Laurentius An-
drea;, samt 1552 i Behandlingen af Kong Gustafs
iEgteskabssag. J. var den forste, bvis Raad
indhentedes. I sin Forlegenhed skrev han om
Sagen til JErkebiskoppen, som, da han afgav

sit Svar til J., andnu ikke vidste, at den Per-
son, det gjaldt, var Kongen. J. stod hele Tiden
paa itrkebispens Side i dette Spergsmaal, men
beholdt dog Kongens Naade. Da Olaus Petri

og de andre fornemste Mend i den sv. Kirke
1549 efter Kongens Paalseg afgav Erklsriog
om Augsburger-Interim, representeredes J. af
to Ombud fra Vesteras Domkapitel. D. 24. Jan.
1556. — 4) Martin J., sv. Biskop, f. 9. Sept.

1837 i Villstads Sogn, JSnkoping Len, Student
i Upsala 1858, Dr. phil. 1863, cand. theol. 1865,
Docent 1866, teol. Adjunkt 1870, Prof, i Dog-
matik og Moralteologi 1877, s. A. Dr. theol.,

1879 Medlem af Bibelkommissionen, i hvilken
Egenskab han tog serlig virksom Del i Ud-
arbejdelsen af den 1883 til Anvendelse >ved
den offentlige Undervisning i Kirke og Skole<
antoriserede OversaHtelse af det nye Testa-

mente; 1888 blev han Biskop i Hernosands
Stift. Foruden akademiske Disputatser og mange
Tidsskriftsartikler har han udgivet: >De nya
evangelii-perikoperna, till vagledning for stude-
rande och prester praktiskt behandlade< (1869

—

77) samt redigeret Teologisk Tidskrift sammen
med N. J. Linnarsson og Th. Norlin 1860—70,
sammen med farstnsevnte 1871—75 og alene
1876—89. O. A.

John, Christoph Samuel, en Prtestesen fra

Frobergrun ved Greiz i Voigtland, f. 1747, stu-
derede i Halle, blev i 1769 ordineret i Kbhvn
for Missionen i Trankebar. Han lagde sjerlig Flid

og Kraft paa Skolevaesenet, som ban drev med
Held, og skrev >Remarks on Indian Civilisations

London 1813. Under den tiltagende Ligegyldig-

hed for Missionen, selv hos Styrelsen i Kbhvn,
og Regeringens aabenbare Fjendskab til Tranke-
bar arbejdede han trofast og flittigt for at holde
Missionen gaaende, men med aftagende Haab
og Mod, trykket af sin forladte Stilling og ned-
brudt ved huslige Sorger. D. 1. Sept 1813. V.Sn.
Johnson, Gisle Christian, Prof, i Kristiania,

blev fedt i Frederikshald 10. Sept. 1822, men
tilbragte det meste af sin Barndom og sin forste

Ungdom i Kristiansand, hvor bans Fader, der
var Ingenierofficer, var ansat som Vejmester
og senere som Kanal- og Havnedirektor. Han
nedstammede fra en anset £t paa Island, hvor
hans Bedstefader Gisle J. var fedt (d. som.
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Sognepnest til 0stre Moland 1829). En af hans
Forfsedre, Gisle J. (d. som Biskop i Skaalholt

1587) var medvirksom til Reformationens Ind-
ferelse paa Island. Helt fra sin tidligste Alder
viste J. sig i Besiddelse af udmaerkede Aands-
evner med en ualmindelig Laeselyst og som et

Monster 1 Flid og Opforscl. Sterst Indflydelse

paa hans Opdragelse udevede ved Siden af

Hjemmet den dybt fromme og overordentlig
laerde Adjunkt ved Kristiansands Kathedral-
skole, Ole Christian Thistedahl, fra hvem den
rigt udrustede Yngling modtog de ferste dybere-
gaaende Indtryk af Kristendommens Sandheder.
Paa hyppige Spadsereture og gennem endnu
hyppigere Beseg i denne Laerers Privatbolig,

hvornnder den unge Elev lejlighedsvis kunde
hlive Natten over hos ham, grundlagdes der
mellem disse to indbyrdes saa beslaegtede Na-
turer et fortroligt Venskab, der varede Livet

ud, og under denne Paavirkning uddannedes
end yderligere hos J. den Karakterens Renhed
og Helstebthed, som allerede fra Barndommen
af gav sig tilkende, og som overhovedet ud-
gjorde et saa fremtraedende Trek ved hans
Personlighed. I 1839 blev han Student og kom
allerede meget snart til at bevaege sig i alvorlig

kristelige Kredse i Kristiania. Blandt dem, han
saaledes traadte i Forbindelse med i sin Studie-

tid, skal her naevnes den bekendte, afGrundtvig
paavirkede Prast, W. A. Wexels, for hvis to

Senner han en Tidlang var Huslserer. I disse

Aar oplevede han en religies Vsekkelse, der
blev af gennemgribende Betydning for hele hans
felgende Udvikling og Virksomhed. I 1845 ab-
solverede han teol. Embedseksameu med Ud-
maerkelse, en Karakter, hvormed han ogsaa
havde bestaaet sine foregaaende Universitcts-

«ksamener og med en Undtagelse ogsaa samtlige

Eksaminer ved Skolen. I det felgende Aar fore-

tog han (Hasten 1846 til Hesten 1847) med
offentligt Stipendium en Studierejse til tyske
Universiteter (Berlin, Leipzig, Erlangen, Tubin-
gen, Heidelberg). I Berlin sluttede han sig

nsermest til Hengstenberg, men modtog ogsaa
af Neander, Twesten o. fl. vaekkende Impulser
i personlig og videnskabelig Henseende. Dog
felte han sig med sin inderlige, dybt rodfaestede

Kaerlighed til den lutherske Kirke og dens Be-
kendelse ikke ret hjemme der; navnlig virkede
det >unerede Vaesen« frastedende paa ham. Han
laengtes efter at finde et teol. Fakultet, der med
fremragende videnskabelig Dygtighed forenede
fuld luthersk Bekendelsestroskab. I Leipzig
syslede han 1 Lebet af et Fjerdingaar navnlig

med Studiet af den kristelige Etik under Vej-

ledning af Harless, hvis Opmaerksomhed og In-

teresse han vides i hoj Grad at have tiltrukket

sig ved den Skarpsindighed og den Tankens Klar-

hed og Stringens, han lagde for Dagen som Del-

tager i Seminarevelser. Dette hans Ophold i

Leipzig blev ogsaa i en anden Henseende betyd-
ningsfuldt for den norske Kirke, for saa vidt

det nemlig var her, han gjorde Bekendtskab
med sin senere Kollega og fortroligste Ven, Pro-
fessor Caspari. Fra Leipzig drog han til Erlan-
gen, og her fandt han >egentlig for ferste Gang
i Tyskland et teol. Fakultet, som ikke blot i

et enkelt Medlem kunde siges i Sandhed at til-

hore den luth. Kirke«. Tilbagerejsen lagdes

over Tubingen, Heidelberg og Paris. Efter sin

Hjemkomst var han virksom som teol. Manu-
dukter 1 Kristiania, indtil han i Juli 1849 ud-
naevntes til Lektor i Teol. ved Universitetet.

Den 16. Maj 1860 rykkede han op til Pro-
fessor, hvilken Stilling han beklsedte lige til

sin Ded d. 17. Juli 1894. I 1855—74 var han
tillige Laerer i Paedagogik ved det praktisk-teol.

Seminarium. I 1879 kreeredes han til doctor
theologia honoris causa fra Kbhvns Univer-
sitet.

Som Universitetslaerer reprasenterede J. med
fremragende Dygtighed og med omfattende Ind-
flydelse de systematiske Discipliner og Dogme-
historien, lige til Aaret 1875, da han efter Prof.

R. Tender Nissens Udnaevnelse til Statsraad
overtog Kirkehistorien som Fag, hovedsagelig
for at skaffe Plads i Fakultetet for den unge
Systematiker Fr. Petersen. Det er dog vaesentlig

til hans Virksomhed som Prof, i systematisk
Teol., at Mindet om hans i enestaaende Grad
betydningsfulde Universitetsarbejde vil vedblive
at vaere knyttet. Med en usaedvanlig Klarhed
og Skarphed i Tanken forbandt der sig i hans
Forehesninger en ejendommelig stserk Person-
lighedens Magt, der ikke kunde andet end virke
gribende paa Tilharernes Hjerter. Med Hensyn
til dogmatisk Standpunkt tilherte J. i aller-

egentligste Forstand den strengt luth.-konfes-

sionelle Retning, idet han dog med Hensyn
til systematisk Metode har modtaget stserk Paa-
virkning af Schleiermacher. Eget for hans Sy-
stem er Udformningen af en >kristelig Pistik<

(Laere om Troens Vaesen) som en ferste selv-

staendig Hoveddel af den systematiske Teologi.

J.s literaere Virksomhed var af forholdsvis

indskraenket Omfang, hvad der sikkerlig havde
sin dybeste Grand dels i hans i hej Grad ud-
viklede Selvkritik, dels ogsaa i den Beskeden-
hed og Tilbageholdenhed, som udgjorde en saa
vsesentlig Ejendommelighed ved hans Karakter,

og som bl. a. ogsaa havde til Folge, at han
maatte nedes og drages frem til at optrede
paa Offentlighedens Arena. Han var overhovedet
en tavs og stille Mand, som heist vilde sidde
i sit Studerekammer, borte fra Verdens Larm
og Kampens Tummel. Ja, saa staerk var denne
hans Tilbageholdenhed, at det med Rette er

bleven sagt, at hvis der ikke i hans ansvars-

fulde Stillings Krav og i Tidsforholdenes Behov
havde ligget et staerkt Pres paa hans Samvittig-

hed og Pligtfelelse, vilde man ikke engang have
det forholdsvis lille literaere Efterladenskab,

man nu har af ham. For en stor Del ud-
geres dette Efterladenskab af Indlaeg i den
dengang paagaaende >grundtvigske< Strid, hvor
J. stillede sig i bestemt Modsaetning til Grundt-
vigianismens dogmatiske Idier, navnlig dens
Betragtning af Skriften og Kirken og af det

faldne Menneskes etiske Tilstand. Om denne
Side af hans Virksomhed henvises forevrigt til

J. B. Halvorsen, Norsk Forfatterleksikon III,

S. 171 f. Her skal kun naevnes hans ferste

saerskilt udgivne Arbejde, der udkom i 1857
paa Foranledning af den bekendte Lammersske
Bevaegelse, der lagde Spergsmaalet om Udtraed-

else af Statskirken og om Barnedaabens Be-
rettigelse med stor Styrke ind paa Samvittig-

hederne i vide Kredse af det religiest vakte
Folk. Det var hans lille, populaert skrevne Bog
>Nogle Ord om Barnedaabenc, hvori han med
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Bestemthed hsevder den luth. Lsere om Daaben
og Barnedaabens kristelige Ret, og som vakte
stor Opslgt baade i Norge og i de andre skan-
dinaviske Lande, sserlig i Sverig, hvor den blev

overeat og er udkommet i to Oplag. Om denne
Bog udtaler Dr. Hudelbach 1 en Anmeldelse bl.

a.: >Vi kan ikke andet end lykonske den luth.

Kirke til at have vundet en saa udmurket Ar-
bejder, der baade har Sans for det kristne Folks

aandelige Nod, og Besindighed og Kraft i Pagt

med historisk-eksegetisk Lserddom til at for-

svare vor Kirkes gode Vidnesbyrd«. Til J.s lite-

rsere Vlrksomhed kan i videre Forstand forevrigt

ogsaa regnes hans Deltagelse i Arbejdet for en
ny norsk Bibeloverssettelse, der strakte sig fra

1875 helt til hans Ded.
Det er oftere og med fold Feje sagt, at J.

har haft en Betydning for norsk Kirke- og
Kristenliv som ingen anden enkelt Personlighed

i den anden Halvdel af det netop svundne
Aarhundrede. Men dertil har i hoj Grad for-

uden hans akademiske og litersere Vlrksomhed
ogsaa hans direkte praktisk-kirkelige Optrreden
bidraget. I 50-Aarene gik der en intens religies

Vjekkelse gennem den norske Kirke. Af denne
aandelige Bevsegelse blev ogsaa J. stserkt grebet.

De, der i denne Tid vistnok evede den sterste

lndflydelse paa ham, var den ovenfor naevnte

Praest Lammers i Skien og Saren Kierkegaard.

J. optraadte selv, efter indtrsengende Opfordring
af Praesten Sven Brun, som Vsekkelses- og
Omvendelsespnedikant, font i Kristiania, senere
ogsaa i forskellige andre Byer. Hans >Bibel-

lsesninger* gjorde paa Tilhorerne et overvaeld-

ende og nforglemmeligt Indtryk, og deres Virk-
ning sporedes langt ud over Tilherernes Kreds.
Navnlig fremkaldte han ogsaa blandt de teol.

Studerende en stoerk aandelig Bevaegelse, som
i ikke liden Udstraekning antog en >pie-

tistisk< Karakter, uagtet J. selv aldrig har
hyldet >pietistiske< ldeer. Denne hans Vlrk-
somhed blev imidlertid ikke af lang Varighed

;

hans ikke staerke Helbred tvang ham til at
indstille den efter nogle faa Aars Forleb. Af
stor Betydning var ogsaa hans dygtige og varmt
interesserede Deltagelse i det kirkelige Reform-
arbejde, der knyttede sig til den religiose Vsek-

kelse, navnlig for saa vidt der tilstrtebtes Gen-
nemforelse afReligionsfrihedens Grundsaetninger
og Hidforelse af en lovfaestet kirkelig Repre-
sentation, der »mcd Sken paa Kirkens virkelige

Tarv forenede Vilje og Kraft til at varetage
Kirkens virkelige Interesser<. Det var aaben-
bart, at J. som faa bar Kirkens Ned og Behov
paa sit Hjerte. Ganske naturligt var han der-
for altid Medlem af Komiteen for Afholdelse
af frivillige kirkelige Stiftsmeder for Kristiania
Stift saavel som af det faste Udvalg for de fri-

villige kirkelige Landsmoder. Ligeiedes var
hans Navn ogsaa knyttet til omtrent al den
kirkelige Livsvirksomhed i Norge, der sammen-
fattes under Betegnelsen >den indre Mission*,
og da sserlig til den saakaldte >norske Luther-
stiftelse<, der oprettedes 1867, og i hvis Be-
styrelse han stod som Formand lige til 1891,
da den omorganiseredes til >Det norske lu-

therske Indremissionsselskab<, af hvis >Hoved-
bestyrelse< han dog vedblev at vaere Medlem
indtil sin Dod. Af sirrlig Interesse er i denne
Saramenhaeng J.s Betragtning af den indre Mis-

sion. Urokkelig fastholdende Conf. Ang. Art. 14
som grnndet 1 den hellige Skrift kunde J. kun
anerkende en indre Mission, der som saadan
ogsaa omfattede offentlig Laegmandsforkyndelse,
ud fra den Ssetning, at >Ned bryder Loves
og at >Saliggerelsens Orden maa gaa foran
Kirkens Orden «. Egentlig og strengt taget har
kun de af Kirken >rettelig kaldede< Pnester
Ret til at forkynde Guds Ord offentlig. En
til Afhjaelpelse af den forhaandenvarende store

aandelige Ned virkelig tilfredsstillende gejstlig

Betjening vilde imidlertid i et fattigt Land med
en saa stor geografisk Udstraekning som Norge,
aldrig kunne ventes opnaaet. Det maatte der-

for anses paakrsevet at sege de ordentlige, af
Kirken kaldede Arbejderes Tal foreget ved at

tage de i det kristelige Lsegfolk forhaanden-
vserende Arbejdskraefter i Kirkens Tjeneste.

>Den overordentlige Ned kraever ogsaa her
overordentlige Foranstaltninger<. Paa Grund
af >Neden< kan det blive baade Ret og Pligt

for troende Lsegmsend, som dertil er skikkede
og dertil feler sig drevne, at optraede ogsaa
med offentlig Forkyndelse; men de maa altid

vaere sig bevidste, at det udelukkende er paa
eget Ansvar, de kan paatage sig en saadan
Virksomhed. Ingen anden, heller ingen For-
ening kan tiltage sig Retten til at udsende
dem dertil. Ud fra dette Syn modsatte J. sig

derfor alle Krav paa, at Lutherstiftelsen skulde
optage Udsendelsen af laege Forkyndere paa sit

Program, hvorimod det ikke skulde vaere Stift-

elsens >Bibelbud<, som naermest kun skulde
virke som Kolporterer og derunder tillige be-

nytte Lejligheden til at tale med de enkelte
og til efter Opfordring at afholde Husandagter,
forment, paa eget Ansvar, at tale Guds Ord i

offentlige Forsamlinger. Dette Stiftelsens Stand-
punkt medte da, som venteligt var, Modstand
fra en dobbelt Kant, baade fra de mere hej-

kirkelige og fra de mere lavkirkelige. Ved Stift-

elsens Omorganisation i 1891 indtraadte dog
heri en vaesentlig Forandring, for saa vidt Ud-
sendelsen af Forkyndere stilledes paa ferste

Plads blandt det nye Selskabs Geremaal, en
Forandring, som J. erklaerede ikke laengere at

ville modsaette sig, >naar saa mange laerde og
fromme Maend bestemt stillede sig imod hans
Nedsprincipc (Biografi afTh.Odland i det norske
Bibelselskabs Aarsberetning for 1894). 5. O.

Johnsson, Johan Viktor, finsk Biskop, fodt

14. Juni 1832 i Idensalmi, hvor hans Fader,
Johan Johnsson, var Kap., blev Student 1851,

ordineret 1854, gjorde senere Tjeneste som pers.

Kap. i Kuhmoniemi, hvor han blev Spr. 1867.

1868 blev han Lektor i Teol. ved Kuopio Gym-
nasium samt senere Spr. i Jokkas; Medlem i

Bibelovers.- Komiteen 1871, Landdagsmand 1

Aarene 1867, 1872, 1877 og 1882; var 1878—82
Assessor ved Domkapitlet i Borga; efter om-
trent enstemmig Kaldelse blev han 27. Aug.
1884 udnaevnt til Biskop i Borga Stift, men
dede 19. Sept. for sin Vielse til Embedet. J.

var en dyb, alvorlig Natur med grund ig lserd-

dom. A. N.

Jojada (Jehojada). — 1. Fader til Anforeren
for Davids Liwagt, Benaja (2 Sam. 8, 18; 1

Kren. 11, 22 o. a. St.). Ved Tilfejelsen >Pnesten<
synes denne J. i 1 Kren. 27, 5 at vaere iden-

tificeret med — 2. Prsesteslsegternes Overste
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J. i 1 Kron. 12, 27. At den judseiske By Kab-
seel, hvorfra Benaja var, ikke regues blandt
PnEstesUederne (Josva 21), taler for at holde
disse 2 J.er ud fra hinanden. — Hvis Teksten i

1 Kron. 27, 34 er rigtig, naevnes der en 3. J.,

neralig Benajas Sen (andre vende Navnene om

:

B., J.s Sen). — 4. J., Ypperstepraest paa
Akasjas, Ataljas og Joas's Tid (2 Kong. 11. 12;

2 Kron. 23. 24). J. var gift med Priusessen

Joseba (2 Kron. 22, 11), Kong Akasjas Halv-
sester, og reddede sammen med hende den
davidiske Kongeslaegt fra Undergang, da Dron-
ning Atalja syntes at have udryddet den. Det
var lykkedes dem at skjule Joas, Akasjas spaede

Sen, hvem J. opfostrede i Templet. Da Drengen
var 7 Aar, udferteJ. sin Plan. Han vandtLiv-
vagtens 0verster og viste dem hemmelig den
unge Kongeaetling. Paa Sabbatsdagen plejede

de to Tredjedele af den kongl. Liwagt at holde
Vagt paa Tempelpladsen, og da denne Afles-

ning rykkede derind, hotdt J. den allerede til-

stedevsrende ene Tredjedel, som nu skulde
overtage Vagttjenesten i Paladset, tilbage, saa

at dette var helt blottet for Soldater. Dette
0jeblik benyttede J. til at fremstille og krone
den unge Joas, der hilstes med Jubelraab. Ved
Larmen ilede Dronning Atalja til, men blev
straks paa J.s Befaling fart bort og draebt.

Ogsaa Ba'alsdyrkelsen blev med det samme ud-
ryddet. I Kronistens Beretning om disse Ting
er Leviternes Delagtighed (som var nedvendig
og naturlig nok) skudt i Forgrunden.

J.s maegtige Personlighed praegede ogsaa efter

denne klogt og energisk udforte Bedrift indtil

bans Ded (mod Slutn. af Kong Joas's Regering)

det religiese Liv i Juda (2 Kong. 12, 3 [2]). Det
er vel til hans Nidkaerhed, der sigtes endnu
saa kenge efter som Jer. 29, 26 (jvfr. 2 Kong.

11, 18 Slutn.). I Sagen med Templets Grund-
ibrbedring trak det med eller uden J.s Skyld
i Langdrag; sandsynligvis har Templets Prseste-

skab betragtet Kongens farste Anordning som
ekonomisk uheldbringende, indtil Fremgangs-
maaden aendredes. 2 Kron. 24, 15. 16 melder
om J.s Ded og screfulde Begravelse, men hans
beje Alders Angivelse til 130 Aar er ikke trolig;

ban maatte i saa Fald have vaeret over 90 ved
Joas's Tronbestigelse og mere end 60 Aar aeldre

end Joseba (hvis Alder kan skennes af hendes
Faders og Broders: 2 Kong. 8, 17. 26). Den
halvhedenske Reaktion efter J.s Ded kostede
hans aandsbeslaegtede Sen Sakarja Livet (2 Kron.
24, 20 f.).

5. En af dem, der udmasrkede sig ved Mure-
nes Opferelse (Neh. 3, 6). — 6. En af de efter-

eksilske Ypperstepraester, Sen af Eljasib (Neh.

12, 10 f.); formodentlig af samme utro Aands-
retning som hans Fader, thi en Sen af denne
J. blev Samaritanen Sanballats Svigersen (Neh.

13, 28) og Ophavsmand til Templet paa Garit-

sim. Manasse hed denne Sen (Josefos). L. G.

Jojakim (Jehojakim). — 1. Konge i Juda,
Sen af Josia, fulgte efter sin Fader og sin Broder
Joakas i 11 Aar fra 609 eller 608 f. Kr.(2 Kong.
23,34—24,5; 2 Kron. 36, 4—8). At hans yngre
Broder Joakas efter Josia's Ded (Slaget ved Mc-
giddo 609) blev valgt til Konge af Folket med
Tilsidesaettelse af J., viser, hvilke ringe eller

slctle Forventninger man gjorde sig om ham.
J. har vel naeppe vaeret uden Medvirkning til,

at Farao Neko hurtig ska flede Joakas tilside

og i hans Sted lod J. — hvem han lod skifte

Navn, thi han hed forinden Eljakim — bestige

Tronen som segypt. Vasal. Han begyndte sin
Regering med, mod tidligere Saedvane, at paa-
ligne Folket den store Tribut, der skulde ud-
redes, og inddrev den med Strenghed. Trods
Folkets Forarmelse og Forholdenes Alvor teenkte

J. paa forfaengelige, kostbare Byggeforetagender,
som udfertes med Tvang og Uretfaerdighed (Jer.

22, 13 f.). Void og Grusomhed betegnede hans
Fserd; han >fyldte Jerusalem med uskyldigt
Blodc (2 Kong. 24, 4; Jer. 22, 17; jvfr. Hes.

19, 7) og gik i Spidsen for det relig. og moralske
Forfald, der efter Josia's Ded tog Magten i

Folket. Profeterne tav ikke hertil (Jer. 7 f. 26.

36) og bleve forfulgte eller drsebte ; der naevnes
Jer. 26, 20 f. en saadan, Uria, og Jeremja und-
gik gentagne Gange kun med Ned den samme
Skiebne (Jer. 26, 24. 36, 26).

I J.s 4. Regeringsaar (Jer. 25, 1. 46, 2) sejrede
Nebukadnesar ved Karkemis over Farao Neko.
Dette skete 605, rimeiigvis i Foraaret. Nebu-
kadnesar var da, nejagtig regnet, endnu ikke
Konge, men Kronprins. Hans Fader, Nabopa-
lassar, vides at vaere ded ikke kenge efter,

endnu i 605. Mellem Foraar og Vinter har
der da vaeret Tid til at heste Sejrens Frugter
og at underlaegge Kaldaeerne Syrien og Juda.
Saaledes fortseller ogsaa den babylonske Hi-
storieskriver Berossos. Der er altsaa intet til

Hinder for at forstaa det i 2 Kong. 24, 1 for-

talte, at J. >blev Nebukadnesars Tjener< om
det ved denne Lcjlighed, mod Slutn. af 605,

forefaldne. Er J. bleven Konge i 609, kan deu
i Jer. 36, 9 omtalte Bodsdag i Jerusalem (o. i

December) have vaeret endnu i 605 i J.s 5.

Regeringsaars Begyndelse, medens Kaldaeernes

Komme var overhaengende. Ogsaa Jerusalem
har snart underkastet sig. Ved Efterretningen

om sin Faders Ded ilede Nebukadnesar med
nogle faa Ledsagere gennem 0rkenen til Baby-
lon (Berossos) og overlod sine Venner Omsorgen
for Haeren og Krigsbyttet. Naar de 3 Aar,
hvori J. tjente Nebukadnesar (2 Kong. 24, 1),

indfejes i denne naturlige Sammenhseng, bliver

det altsaa 605—2. Saaledes i nyesteTid Winckler.
Danielsbogens Begyndelse (Dan. 1, 1. 2) er da
ikke saa fejlagtig, som mange have taenkt, hvad
Hovedsagen angaar; derimod er Tidsbetegnelsen
>i< J.s 3. Aar unejagtig, da det her omtalte
skete efter det nsevnte Aar. Kronisten taler

om, at Nebukadnesar lod J. laegge i Laenker
>for at< fere ham til Babel (2 Kron. 36, 6);

Udtrykket viser, at det i ethvert Fald ikke
blev udfert, og maaske er det hos Kronisten
en Slutning udfra Hes. 19, 9, der taler om,
hvad der ramte J. i hans Sen Jojakins Oplev-
elser.

Efter de 3 Aars Vasalforhold til Kaldaeerne

faldt J. fra. Nebukadnesar har paa den Tid
vaeret for optaget til personlig at tugte den
frafaldne og sendte derfor forelebig Nabofolk-
enes Tropper mod Juda, som ses at have lidt

meget i disse Kampe (2 Kong. 24, 2). Inden
Nebukadnesar selv kom til, fandt J. sin Ded
under forsmaedelige Omstaendigheder, synes det

(Jer. 22, 18. 19. 36, 30); hans Begravelse maa
have vaeret uden JEre, thi 2 Kong, og Kronisten
tie, mod Stedvane, helt om den; kun LXX til
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2 Kren. 36, 8 har, at han blev begraven i

Ussas Have (jvfr. 2 Kong. 21, 18. 26).— 2. En af de eftereksilske Yppersteprsester,

Sen af Josva (Neh. 12, 10. 12. 26). Se end-
videre Joakim. L. G.

Jojakin (eller Jehojakin), ogsaa kaldet Je-
konja (Konja), i gr. Overs. Jechonias, Konge
i Juda, Sen af Jojakim, som han efterfulgte

598 eller 597 f. Kr. (2 Kong. 24, 6—16; 2 Kren.
36, 8—10). Hans Moder Nehnsta (Datter af

den i Jer. 26, 22. 36, 25 omtalte Elnatan) om-
tales flere Gange paa saerlig Maade (2 Kong. 24,

8. 12; Jer. 13, 18. 22, 26. 29, 2). Naeppe var
den 18aarige J. bleven Konge, fer Nebukadnesar
selv ncermede sig til Jerusalem for at tage Haevn
for Jojakims Frafald. Han kom saaledes til at

undgaelde for Faedrenes Synd, men var, om
end mere sympatetisk. dog ikke udelagtig i

deres Tsnkemaade (2 Kong. 24, 9). Efter 3

Maaneders Regering kapitulerede J. for at

skaane Staden for det vterste. Josefos frcm-
haever staerkt denne hans aedle Bevaeggrund og
mindede i sin Tid Johannes af Giskala ved
Jerusalems Belejring om J.s Eksempel. Nebu-
kadnesar behandlede ham haardt, bortferte

ham og en stor Maengde af Folkets Kraft til

Babel tilligemed Templets og Kongeborgens
Skatte og holdt ham i 37 Aar i Foengsel i Ba-
bylon, indtil Nebukadnesars Efterfelger, Evil-

merodak, ndleste ham og behandlede ham med
megen JEre (2 Kong. 25, 27). Jer. 22, 24—30
dvaeler Profeten ved den Ulykke, der skal

ramme J. og saerlig ved, at han skal voere

barnles 1 den Forstand, at ingen af hans Bern
skal sidde paa Davids Trone. Fra J.s Kapitula-

tion regnes Fangenskabets Begyndelse (Hes. 40,

1); hans Ophejelse gik som en fremtidsvars-

lende Glaede gennem det bortferte Folk. J.s

Genealogi 1 Kren. 3, 17—24 er behandlet i

en Monografi af J. W. Rothstein, 1902 (Die Ge-
nealogie des KOnigs Jojachin). L. G.

Jojarib (Jehojarib). — 1. 0verste for et af

de 24 Praesteskifter; naevnes forrest i Raekken
1 Kren. 24, 7. Efter Eksilet omtales denne
Familie i 1 Kron. 9, 10; Neh. 11, 10 (lies: Je-

daja og Jojarib) og 12, 6. 19. Ogsaa Makka-
baeerne herte til den (1 Mak. 2, 1 : Joarib), lige-

ledes Josefos. — 2. En skriftUerd Mand, der
hjalp Esra ved Hjemrejsen (Esra 8, 16). —
3. En Judteer, blandt Forfaedrene til den efter-

eksilske Overste Ma'aseja (Neh. 11, 5). L. G.

Jokdeam, jndaeisk By, som det synes, sydlig

for Hebron (Josva 15, 56). Navnets Variationer
i LXX taler for, at det er en Fejlskrift for

Jorkeam (1 Kren. 2, 44). L. G.

Jokebed, Mose's Moder, ogsaa hans seldre

Seskendes, Arons og Mirjams (2 Mos. 6, 20;
4 Mos. 26, 59), ifelge 2 Mos. 6, 16f. Datter af
Levi og gift med sin Brodersen Arnrarn (Ka-
hats Sen). Saaledes den utvivlsomt vel under-
rettede Overlevering i det praestelige Kildeskrift

(P), hvorfra disse Steder hidrere. Andre Steder
nsevnes nun ikke, men ogsaa et seldre Kilde-

skrift (E) kalder hende » Levis Datter< (2 Mos.
2, 1), men nsevner ikke Mose's Foraeldres Navne.
Da Tidsafstanden mellem Patriarken Levi og
Mose's Fedsel er for stor til, at Mose's Moder
og Fader kunne vsere Levis Datter og Senne-
son i bogstavelig Forstand, maa Jokebed og
Amram forstaas som de 2 til disse Navne svar-

ende levltiske Skegter, altsaa ikke som de per-
sonlige Navne paa Mose's levitiske (men ifelge

Overleveringen 2, 1 ukendte) Foraeldre. Der-
ved undgaas ogsaa den Vanskelighed, at Mose
skulde vsere fodt i et iEgteskab af den Art,

som Loven forbyder (jvfr. 3 Mos. 18, 12. 20,

19). Ievrigt kan Slsegtsnavnet J., som betyder
•Jahve er [min]iEre«, tyde paa, at Mose saerlig

paa medrene Side nedstammer fra de fromme
i Israel, hvad ogsaa den skenne Fortaelling i

2 Mos. 2, 1 f. bekraefter (jvfr. Hebr. 11, 23). L.G.
Jokim, en Judteer (1 Kren. 4, 22).

Jokmeam (1 Kong. 4, 12), sandsynligvis det
samme som Jokneam ved Karmel. — Et J.

naevnes 1 Kren. 6, 53 [68] som Levitstad i det
sydl. Efraim, ikke naermere kendt. Paa til-

svarende Sted i Josva 21, 22 kaldes det Kib-
saim, der kunde vsere korrumperet af Navnet
J. L. G.

Jokneam, By i Sebulon, tidligere en kana'
anaeisk Kongestad (Josva 12,22. 19,11.21,34);
sandsynligvis det samme som Jokmeam (1 Kong.
4, 12) og det senere Kammona, Ruinstedet Kai-
mun ved Karmels sydestl. Fremspring. Ved
Betegnelsen > Karmels J.« (Josva 12, 22) skelnes

det vel fra et andet J. (Jokmeam 1 Kren. 6, 53
[68]?). L. G.

Joksan, Sen af Abraham og Ketura og Stain-

fader til Sabaeer og Dedaniter (1 Mos. 25, 2;
1 Kren. 1, 32); sammenstilles af Glaser med
Vakasa i Sydarabien. L. G.

Joktan, Efterkommer af Sem gennem Eber;
regnes som Stamfader til en Maengde arab.

Folkeslag i Jemen (1 Mos. 10, 25 f.; 1 Kren.

1, 19 f.), til Forskel fra de ismaelitisk-midiani-

tiske Stammer i det nordl. Arabien. J. iden-

tiflceres af den arab. Tradition for det meste
med Kahtan, en Egn eller Stamme i Sydara-
bien; Glaser o. a. anderledes. L. G.

Jokteel. 1. En By i Juda Lavland (Josva

15, 38), muligvis det nuvaerende Kaitelatae.

Navnet Jekutiel (1 Kren. 4, 18) er maaske det
samme. — 2. En By i Edom, men som egentlig

hed Sela (2 Kong. 14, 7; smlgn. 2 Kron. 25, 12).

Buhl og Kittel (i hans Kommentar) betvivle,

at Sela (>Klippen<) er det samme som det senere
Petra. Judas Konge Amasja gav Sela, som han
erobrede, det nye Navn J., der formentlig be-

tyder >Guds Beskyttelse<, i Henhold til Oplev-

elser, han vel har haft under denne Krig. L. G.

Jomfrner, de 11,000, se Ursula.

Jomfrufedselen. Saa langt vi kunne forfelge

den kr. Trosbekendelse tilbage, har denne inde-

holdt et Led, der udsagde, at Jesus var fedt af
Jomfruen Maria; i det saakaldte gammelrom.
Symbol, en af de aeldste Symbolopskrifter, der
rimeligvis stammer fra den ferste Halvdel af det
2. kr. Hdaar, lyder dette Led saaledes : qvi natus
est de spiritu sancto et Maria virgine (som er fedt

af den Hellig-Aand og Jomfruen Maria). Menig-
hedens Tro paa Herrens underfulde Fedsel af

Jomfruen Maria har sin historiske Stette og For-
klaring i den evang. Forhistorie, saaledes som
denne Andes hos Lukas og Matthasos. Det
ejendommelige sproglige Praeg, der hviler over
Lk. 1, 5f., i Modsaetn. til den elegante gr. Stil

i Forordet(l, 1—4) og i det evrige Evangelinm
og Apostlenes Gerninger, lsegger det naer at an-
tage, at Lukas til Brug ved denne Del af sit

Skrift har haft en hebraisk farvet Kilde, som
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uden Tvivl maa feres tilbage til en Kvinde
(jvfr. Daterlngerne i 1, 24; 26; 56, der vilde

fatde naturlig for Medre). Maria maa 1 sidste

Iustans have vaeret Kilden for Fortsellingen om
den underfulde Fedsel; men om Lukas har
faaet Beretningen om Begivenheden umtddel-
bart fra hende eller gennem en anden Kvinde
(W. Sanday i »The Guardian < for 4. Febr. 1903
geetter paa Johanne, Kuzas Hustru, jvfr. Lk.

8, 3; 24, 10; 23, 4»; Ap. Gem. 1, 14), maa vl

lade staa hen. Medens Jesu underfulde Fedsel

i Luk.-Evang. er fortalt fra Marias Standpunkt,
er den hos Matthseos fortalt fra Josefs, og de
to Fortaellinger, blandt hvilke der baade er Lig-

bederog Forskelligheder, udfylde, men modsige
ikke hinanden. En betydningsfuld Ejendomme-
lighed for dem begge er den Maade, paa hvilken
det underfulde, der skete, saettes i Forbindelse
med den Hellig-Aand (Lk. 1, 35 og Mt 1, 20); saa-

ledes var der ikke tidligere talt om den Hellig-

Aands Virksomhed. Hverken Markos eller Jo-

hannes have den evang. Forhistorie. Markos har
ikke meddelt den, fordi hans Fortaelling, der er

en Gengivelse af Peters Praediken, begyndte med
Jesu Daab. Maerkeligt er det dog at sammenligne
den Maade, paa hvilken han gengiver Jodernes
Forundring (Teramermanden, Marias Sen, Mk.
6, 3), i Modsaetn. til Gengivelsen hos de 2 andre
Synoptikere (Mt. 13, 55 ; Lk. 4, 22); det er, som om
Markos, der ikke, som de to andre Synoptikere,

ved Meddelelsen af den evang. Forhistorie havde
afvaerget Misforstaaelse, vil afvaerge en saadan
ved at dasmpe Formen for Jodernes Spergsmaal.
Hos Johannes er Forhistorien udeladt af Hen-
syn til dette Evangeliums 0konomi; det skulde

supplere Synoptikerne (jvfr. Udeladelsen af Nad-
verens Indstiftelse). Pavlos, der i det hele kun
meddeler faa biografiske Enkeltheder af den
evangeiiske Historie, omtaler ikke J., men Ud-
tryk som >den anden Adam< (1 Kor. 15, 45),

>det himmelske Menneske< (1 Kor. 15, 47) og
isaer Udtryksmaadeu i Gal. 4, 4 pege i Retning
af den underfulde Fedsel ved en Jomfru. Gaa
vi til den efterapostolske Tid, finde vi, at Ig-

natios bevidner den kr. Menigheds Tro paa J.

som den ene af >de tre udraabte Hemmelig-
heder, som afGud vare gjorte i Stilhed* (Ef. 19;
jvfr. Smyrn. 1 og Trail. 9). Hos Apologeten Ari-

stides finde vi ligeledes aldeles sikker Hentyd-
ning til J. (J. Rendel Harris, The Apology of Ari-

stides, Cambridge 1891, 24 f.). Justinos Martyr
hsevder baade i sin >Apologi< (I, 31. 46) og i

>Samtalen med Jeden Tryfon< (Kap. 85), at

Kristus var fedt af en Jomfru. Tertullian og
Irenceos bevidne ligeledes Menighedens Tro paa
J.; Klemens Alexandriner (Strom. VI, 15. 127)

siger, at Kristus er >undfanget i en Jomfrus Live

,

og Origenes sperger (Contr. Celsum I, 7 ; jvfr.

De principiis I, Prsef. 4): >Hvem har ikke hort

om Jesu Fedsel af en jomfru < ?

Modstanden mod J. kom tidlig frem. Kerinth,
Apostlen Johannes's samtidige, mente, at Jesus
var Josefs og Marias Sen. En lignende Mening
fandtes hos nogle Jedekristne i Justinos s Dage,

og paa Julians Tid fremsatte Biskop Fotinos

af Sirmium den Paastand, at Kristus var et for-

gudet Menneske, Josefs og Marias Sen, hvorfor
den frafaldne Kejser roste ham som >en for-

nuftig og maadeholden Teologc. Senere er J.

bleven fornsegtet af forskellige unitariske og

rationalistiske Retninger Iige indtil den nyeste
Tid ; men den kr. Menighed har over for denne
Fornaegtelse holdt fast ved J. som et vsesentligt

Led af Troen, og de kr. Dogmatikere have paa
forskellig Vis segt at vise dens afgerende Be-
tydning baade for Kristi Person og for hans
Gerning (Martensen, Dogmatik § 139; Dorner,
Chr. Glaubenslehre II, 446 f.; A. v. Oettingen
II, 2, 123. Ch. Gore, Dissertations, London
1896 s

, 3f., hvor der ogsaa, S. 292 f., Andes en
Undersegelse af den formentlige Stette for For-
nsegtelsen af J. i et sinaitisk Evangeliehaand-
skrift paa Syrisk; jvfr. m. H. til dette Punkt
ogsaa F. Torm i Teol. Tidsskr. 1903; J. A. Ro-
binson, Some Thoughts on the Incarnation,

London 1903). Fr. N.

J6n 0gmnndsson, isl. Biskop, f. kort efter

1050, d. 1121, Nordlandets ferste Bisp. En Tid-

lang forenede han efter Landets Skik Hevdinge-
stillingen og Praesteembedet paa sin Faedre-

gaard Breidibolsstadur i Fljdtshlid, hvor han
var Nabo til sin gode Ven og Studiefselle fra

Paris, Ssemundur >fr6Bi< (s. d. Art.) paa Oddi.

De to kappedes om at pryde og berige deres

Kirker, og de to Praestegaeld regnedes ogsaa
stadig til Landets bedste. Da han var to Gange
gift, maatte han personlig indhente Pavens Dis-

pensation til at blive bispeviet 1106, til det ny-
oprettede Bispedemme Holar (se d. Art. S. 447
og Gissnrr Islelfsson S. 222). Han var en stor

Lrerer, ikke blot for de vordende Praester, men
ogsaa for hele Folket, og det tillige i al Slags

verdslig Id. Med J. 0. faar Middelalderens
kirkelige Livssyn Indgang i Landet; han kan
ogsaa regnes for den egentlige Stifter af Landets
aeldste og betydeligste Kloster, fingeyrar (se d.

Art.). Han flk allerede i sin Levetid Helgenry,

og ved Mirakeltroens store Opsving i Slutningen

af det 12. Aarh., der hovedsagelig skyldtes Fa-
natikeren Gudmundur Arason (1, 131), blev J. 0.
helgenkaaret af Folket og skrinlagt i Domkirken
paa H61ar, og ved den Tid skrives hans Saga
(Biskupasdgur I) af Munken Gunnlaugur Leifs-

son paa pingeyrar (S. 307). Et Minde om J. 0.
er Afskaffelsen af de hedenske Navne paa Uge-
dagene: Tyrsdagr flk af ham Navnet >Tredjedag«,

Odinsdagr >Midugedag< o. s. v. Et andet Minde
om J. 0.s store Popularitet, er, at hver 7. Mand i

Landet endnu baerer Navnet J6n. Th. B.

Jona (i LXX, Valg. osv. Jonas), Amittai's

Sen, den fra Jonas Bog bekendte Profet. Uden
Tvivl er det den samme Profet J., der naevnes

i 2 Kong. 14, 25 under Jeroboam II.s Regering

(fra o. 783 f. Kr.) eller kort forinden; ingen

andre Steder forekomme Navnene J. og Amittai,

og baade i 2 Kong, og J.s Bog er Talen om
en Profet; begge Steder er det ogsaa det assyr.

Verdensriges Blomstringstid. J.s Hjemstavn var
Gat-hefer i Sebulons Stamme, det nuvaerende

el Meshhed (med J.s Grav) N. 0. for Nasaret;'

han var altsaa en Galilaeer. Om denne aeldre

Profet i det nordlige Rige, hvis Virketid falder

paa Grssnsen af den syr. og assyr. Periode,

berettes i J.s Bog ejendommeiige Opievelser

og en ikke mindre ejendommelig, i den gltest.

Historie enestaaende Mission til en hedensk
Hovedstad. J., Amittai's Sen, fik nemlig af

Herren Befaling om at gaa til Ninive for at

prsed ike. Da han for at nnddrage sig dette

vilde fly paa et Skib til det fjerne Tarsis (i
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Spanien). blev Skibet overfaldet af en stserk

Storm. For at redde de andre blev J. som den
skyldige efter egen Opfordring kastet i Seen,

men frelstes fra at omkomme ved at sluges

af en stor Fisk, der efter 3 Dage udspyede
bam uskadt paa Stranden. Efter fornyet Be-

faling gik han nu til den store Stad Ninive,

hvor bans Bodsprtediken havde til Felge, at

Staden, mod hans 0nske, omvendte sig fra sin

Uretfserdighed og derfor skaanedes af Herren.

Bogen slutter med at vise, hvorledes Herren
retfeerdiggjorde denne sin Beslutning overfor

den fortrydelige Profet (Kap. 1—4).

Bogen er skrevet af en ukendt Forfatter

laenge efter J.s Levetid (han omtales stadig i

3. Person), saa laenge efter denne, at Ninives

Odelieggelse, som skete 606 f. Kr., paa For-

fatterens Tld er en Fortidsoegivenhed (3, 3 Ni-

nive >var< en stor Stad). Til senere Tider herer

ogsaa den Brug, Forf. i J.s Psalme o. a. St.

gar af andre Skrifter i G. T. Ligeledes inde-

holder Sproget en hel Del Aramaismer, som
fere ned i den eftereksilske Tid. De fleste nyere
modes derfor i den Erkendelse, at Bogen sand-

synligvis er skrevet i det 5. Aarh. f. Kr. Lsenger

ned er det nseppe sandsynligt at gaa, da allerede

Sir. 49, 10 [13] (ved Aar 200 f. Kr.) citerer >de

12 Profeter< som en Enhed, og altsaa ogsaa

J.s Bog maa have foreligget en rum Tid for-

lnden. Ogsaa Tob. 14, 4. 8 [9. 17] hentydes

der til den. Bogens Begyndelse med >Og< be-

hover ikke at vaere andet end Tilknytning til

en Sammenhseng, der taenkes bekendt, og er

ikke uden Analogi (Hes. 1, 1; But 1,1; 1 Sam.
1, 1); naturligvis kunde der ogsaa sluttes, at

Bogen tidligere bar hort til en Samling Profet-

legender eller lign., men paa Grand af dens
Hensigt og Ejendommelighed er dette dog tvivl-

somt; derimod er det ikke umuligt, at Forf. bar
taget iEmnet fra en saadan Samling og da
maaske derfra bibeholdt den foreliggende Ord-
lyd med >Og<.

Udover den fortalte Episode beretter Bogen
intet om J.s Liv, men er fierdlg med ham,
saasnart den har meddelt Hen-ens Irettesset-

telse, fordi Profeten tager Gud det ilde op,

at han forbarmer sig over den store Stad. Det
ses derfor straks, at Forf.s Hensigt ikke er at

folge J.s personlige Oplevelser, men 1 en di-

daktisk Fortaelling at give Belaering om visse

Sandheder. Der opstaar da det Spergsmaal:
har Forf. i didaktisk Hensigt frit digtet hele

Fortaellingen, eller reproducerer han en Over-
levering? Dette sidste er uden Tvivl Tilfceldet.

De, der mene det forste(f. E. Hitzig, Reuss, N61-

deke), ere ikke fri for en vis Forlegenhed med det

historiske Navn J., Amittai's Sen. Men Hoved-
sagen i Fortsellingen, en Israel it. Profets Sendelse

til en hedensk Hovedstad, ger heller ikke Ind-

'tryk af at here til det frit opfundne. I saa

Fald maatte man ogsaa sparge, hvilken Virk-

ning Forf. kunde haabe paa overfor sine Lands-
masnd. Skriftets bserende Tanke er jo, at Guds
altomfattende Barmbjertighed strsekker sig ogsaa
til Hedningernes store Skare, saa at han be-
viser ogsaa dem Naade, naar de omvender sig.

En blot teoretisk Bettering om Profeters For-
hold til Herren (at Mennesket ikke kan und-
drage sig Gud), hvorpaa nogle, i alt Fald til

Dels, tanke, forslaar ikke til at forklare Bogens

Helhed, hvorimod Slutningsordene i 4, 10. 11
klart aabenbare Forf.s Tendens. Indremmer
man altsaa Sandsynligheden af, at han i J.s

Billede tegner de utaalmodige og haevnlystne

blandt sine Landsmaend, der trossvagt harmedes
over Guds Langmodighed med de overmaegtige

hedenske Folk, hvilket passer til de efter-

eksilske Tider, da maa det ogsaa erkendes, at

hans Tales overbevisende Evne vaesentllg beror
paa, at dens Kerne, J.s Sendelse til Ninive, er

en Overlevering, som ogsaa Laeserne kendte.

At Forf. benytter et forefundet Stof, erkendes
ogsaa af de fleste nyere (de Wette, Kautzsch,
Nowack, Orelli o. a.). Det kan tilfejes, at der
ikke er nogen som heist Grand til at taenke,

at der med J.s Navn, som betyder >Due<,
skulde vaere tilsigtet en forblommet Benaevn-

else af Israel; hvad skulde saa Tilfejelsen

> Amittai's Sonc ? Enhver saadan symboliserende
Legen med Navnet forbyder sig selv. Ligeledes

maa det afvises, naar f. E. Kdnig paralleliserer

Fortsellingen med visse symbolske Handlinger
af Profeterne, som ikke udfortes i den ydre
Virkelighed (f. E. Jer. 13 4f. 25, 15f.; Hes.

3, 25; Hos. 1, 2f. 3, If.). Denne Opfattelse,

der reducerer Fortsellingen til et Syn, er kunstlet

og strander paa, at 1 saadanne Tilfaelde er

det Profeterne selv, der tale om, hvad der er
paalagt dem (ikke 3. Person); ej heller gere
de Modstand, som her i J.s Bog.

Vi fastholde altsaa, at Fortsellingens Indhold
ikke er opfundet af Bogens Forf. Derimod
felger det af det didaktiske Ojemed, at det
givne Stof er udformet paa fri Maade. Ogsaa
de underfulde Oplevelser have slkkert tilhert

Overleveringen om Profetens Sendelse til Ni-
nive. J.s Bevarelsc i Fiskens Bug er slet og
ret et Under, men ikke en Opflndelse af Forf.s

Fantasi. En anden Sag er det med J.s Ben
2, 2—10, thi den har Praeg af fri Udmaling,
herende til Fortsellerens opbyggelige Kunst.
Den er ejensynlig en Komposition af Psalmeord
og kan enten tsenkes forefundet som Helhed
af Forf. eller sammenfejet af ham selv; i hvert
af disse Tilfaelde vil han ved den vistnok vise,

hvorledes J. efter Bevarelsen fra at de i Belg-

erne tillidsfuldt anede den fulde Frelse, uden
at Forf. dermed vil sige, at han just har bedet
med disse Ord, som Luther med sin sunde
Sans benuerker. Fremdeles maa det vaere Forf.

om at gere saa stserkt som muligt at frem-
haeve Niniviternes Bod ; i Beskrivelsen af den,
lige til Dyrenes Delagtiggerelse deri, kan man
til Dels vente en fri Anskueliggerelse af Sagen
selv. Ligesaa 1 Scenen med Kikajonet (Ricinus),

der med nnderfuld Hurtighed sked op og atter

visnede. Joels Bodsformaning (Joel 1, 14. 2,

13. 14. 15) har foresvaevet Forf. (3, 5. 9. 4, 2),

ligeledes Beskrivelsen af Elijas Mismod (1 Kong.
19, 4; jvfr. Jona 4, 3), begge Dele meget pas-
sende fra de mest analoge Situationer.

Men bar da selve den Overlevering, hvor-
over Fortiellingen er bygget, Muligbed og hi-

storisk Verdi? Et er klart, at vi i saa Fald
maa regne disse Begivenheder til det mest over-
ordentlige i den gl. Pagt, og at Profetens Send-
else til den hedenske Hovedstad da er det egent-
lige Under, en frelseshistorisk Begivenhed af
saadan Rang, at derfra tilstnekkeligt Lys falder

over Brugen af de usaedvanligste Midler til at
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bryde bans Modstand. Men netop Hovedsagen,

J.s Sendelse til Ninive og den uhyre Virkning
af hans Prtediken, synes i Nutiden mange
maaske endda mere usandsynlig og utaenkelig

end alt det andet i Bogen (f. E. Reuss, Kuenen).

Det turde imidlertid ikke vtere saa vanskeligt

at paavise en organisk Forbindelse mellem J.s

Mission til hans eget Folk (2 Kong. 14, 25) og
hans anden Mission, til Assyrien. Sterlig har
Caspari (i nedenaaforte Vterk) paavist dette.

J. levede i Tistammerigets religiose Krise, hvor
Muligheden af en religios Fomyelse, som Led-
sagelse af den ydre Opblomstring med Tilbage-

-vindingen af Israels gl. Graenser, blev forskertset.

Hvad nan profeterede om Jeroboam U.s Sejre,

-var en Fortsaettelse af Profeten Elisas Forud-
sigelser af llgn. Art til Jeroboam II.s Fader
Joas (2 Kong. 13, 19). J. fortsaetter altsaa Elisas

Gerning, han selv er det sidste Led i Elijas

og Elisas Skole (som ogsaa en gl. jod. Haggada
udtrykkelig henregner ham til), og Kraften,

som J. udviste, omend i Trods, minder ogsaa

paa maerkelig Maade om disse hans Mestres

aandelige Praeg. Denne J. sendtes altsaa til

Assyrien, det ferste af de Storriger, der fra

det 8. Aarh. afloste hinanden i Herredemmet
over Folkene. Hans Sendelse derhen var en

faktisk Praediken om Dommen over Israel, en
Forkyndelse af den for en israelii Profet saa

forfaerdelige Sandhed, at Gud kunde forkaste

Israel og antage sig Hedningerne, hvad J. for-

stod og dog ikke vilde forstaa; deraf hans Mod-
stand (4, 2). Om end beslregtet med Hdllgere

Beroringer med Hedningerne (1 Kong. 17, 8 f.

;

2 Kong. 8, 7 f.) og med seuere Fremtidsfor-

kyndelser om dem (Jes. 49, 6; Mai. 1, 11) er

J.s Mission enestaaende i det gltest Tidsrum,
en glimtvis Antagelse af Hedningerne i Stedet

for Israel.

Thi det maa naturligvis indremmes, at det

kon har vteret et Glimt, en betydningsfuld Be-

fondelse om noget sterre i Folkeverdenens Frem-
tid. Og skulde det da vsere saa uUenkeligt, at

et Sendebud, saa overordentlig udrustet, som
J. ved sine Oplevelser var blevet, har vaeret

et Redskab til at frembringe et tilsvarende

Glimt af Omvendelse i den trygge Verdens-
stad? Man iaegge i saa Henseende Mserke til,

at det ikke siges, at Niniviterne omvendte sig

til Hen-en, Profetens og Israels Gud. Der tales

med Forsast kun om Gud i Almindelighed og
om Omvendelse fra Ondskab og Uretfierdighed

(hvori Byen som et Sodoma og Gomorra maa
have levet), hvilket gar en vesentlig Forskel.

Blandt dem, der hsevde Virkeligheden af den
I J.s Bog overleverede overordentlige Begiven-

hed i Guds Riges Historic, kan nsevnes Delitzsch,

Keil, Caspari, Orelll, Kennedy.
De rationalistiske Bortforklaringer gendrives

tilstnekkelig ved deres Trivialitet (at f. E. J.

har dromt det hele; at Fisken har vasret et

Skibsmaerke elier Navn paa et Herberge, o. 1.).

Forsogene paa at forklare Fortaellingen som en
Version af fremmede Myter love heller intet

Udbytte. Herakles befrlede den troiske Prin-

sesse Hesione fra et Souhyre, Persevs ligesaa

Andromeda paa Joppes Strand; i sidste Til-

fselde er vel Skuepladsen den samme, men
hvilken Lighed er der ellers? Ej heller F. C.

Baurs Henvisning (senere modiflceret af Trum-

Kirio-Lokstton lot Nonlen. H,

bull, 1892) til den babyl.-assyr. Myte om Kultur-
brlngeren Oannes, halvt Menneske og halvt
Fisk, har nogen Navne- eller Ideibrbindelse
med den bibelske Profet. En Paavirkning fra

den senere grasske Tids fantastlske Rejseromaner
er allerede udelukket ved J.s Bogs sandsyn-
ligvis betydelig hejere Alder. Det synes der-
for, at, skal der tales om Paavirkninger, er
det omvendt fra J.s Bog, at saadanne ere skete,

f. E. muligvis hos Lukian (2. Aarh. e. Kr.) og
i den senere Version af Myten om Hesione.

J.s Bog er ved sin egen indre Herlighed,
den universalistiske Aand (der minder om ny-
testl. Ord som det i 1 Tim. 2, 4), ejendommelig
og fremragende indenfor den gl. Pagt Den
har ogsaa faaet den Udmaerkelse at have Kristi

Vidnesbyrd (Mt 12, 39—41. 16, 4; Lk. 11, 29.
30. 32); i J.s Sendelse til Ninive og hans Op-
levelser der har Herren set de store Ting, der
skulde ske i Hedningeverdenen efter hans egen
Dad og Opstandelse, som J.s Opslugelse og Ud-
frielse varslede om. Med >J.s Tegn< kan ikke
menes andet end Jesu Opstandelse, der vidnede
om, at Jesus er Guds Sen, men paa en saadan
Maade, at Tegnet ikke kunde ses af dem, der
berte til >denne SUegt<, lige saa lidt som Ni-
niviterne saa J. udgaa af Fisken. Og uden at
ltegge Baand paa den historiske Undersegelse,
som om det for en Kr. var glvet, at J.s Op-
hold i Fiskens Bug er lige saa virkelig en
Kendsgerning som Jesu Opstandelse, falder fra

denne det fulde Lys over Uudersogelsen af J.s

Bogs historiske Karakter.
Til Slutn. bemterkes, at man i de i Jesajas

Bog Kap. 15. 16 optagne jeldre Profetier nteppe
kan flnde Dele af J.s Ord, da 16, 1. 5. tyder
paa, at det er Udsagn af en Profet I det sydl.

Rige.

(Kommentarer af Hitzig (Steiner), Keil, Orelii

(1888), Nowack (1897). G. A. Smith (1898). Mono-
grafi over de forskellige Anskuelser af J. Frie-

drichsen, Kritische Dbersicht (1841); J. Ken-
nedy, On the book of Jonah, 1895; C. P. Cas-
pari, Bibelske Afhandlinger, Kra. 1884 L. G.
Jonadab (Jehonadab). — 1. Sen af Davids

Broder Simea. Hans Klogt fremhaeves. Med
den hjalp han sin Ven og Fetter Amnon i

Intrigen med Tamar (2 Sam. 13, 3f.) og var
ogsaa den, der forst gennemskuede Absalons
Haevn i Anlednlng af hendes Knenkelse (13,

32 f.). — 2. Rekabiten J. Rekabiterne vare i

Henhold til 1 Kron. 2, 55 en Skegt af den
kenitiske Stamme, der vandrede med Israel It-

erne og for en Del nomadiserede i det nordl.

af Kana'an (Jael); Rekabiterne selv settes paa
anferte Sted i Forbindelse, som det synes, med
Hammat i Naftali (Josva 19, 35). I denne
Suegt var J. paa Jehus Tid Lederen og stod

med Iver ved Jehus Side i Udryddelsen af

Ba'alsdyrkelsen (2 Kong. 10, 15 f.). Jer. 35, 6
viser, at det var J. (»vor Fader<), der gav Re-
kabiterne deres blivende Saerpraeg som noma-
diserende Hyrder. Den allerede 2 Kong, frem-
traedende Troskab mod Jahve, Israels sande
Gud, har aabenbart vteret J.s Bevsggrund til

at forbyde Stammen Overgangen til det i No-
madernes 0jne ogsaa bladagtigere Bondeliv,

der medforte Fristelser til relig. Frafald. L. G.

Jonam eller Jonan, en af Jesu Forfasdre

(Lk. 3, 30).

43

Digitized byGoogle



674 Jonas — Jonatan.

Jonas. 1. Se Profeten Jooa. — 2. Apost-

len Peters Fader, hvis Navn J. (Mt. 16, 17)

veksler med Johannes (Joh. 1, 43. 21, 15f.) og
er en Sammentraekning af dette Navn, der
svarer til aram. Johanna og hebr. Jobanan.
Jonas af Bobbio, Abbed, f. i Suza (Sigusia)

i Ligurien i Slntn. af 6. Aarh., kom o. 618 ind

i Klostret Bobbio (I, 343). 627 var han med
Abbed Bertulfus i Rom for at udbede sig

Eksemtion fra den biskoppelige Jurisdiktion.

640 forlod han Bobbio, og 3 Aar senere skrev

han, rimeligvis i Farmoutier (Evorine) i Stiftet

Meaux, Columbans Levned, efter at have be-

segt Luxeuil. Han betegner sig selv som Abbed,
men man kan ikke sikkert sige, hvor han forte

Abbedstaven; nogle taenke paa Elnone, andre
paa Bobbio eller Luxeuil. Han var endnu i

Live 665; hans Dedsaar er ukendt.

Jonas af Orleans, Biskop, var fadt i Aqvi-
tanien og blev 821 Theodulfs Efterfelger som
Biskop af Orleans. Han var en overordentlig

virksom Mand, der under Lndvig den fromme
indtog en fremskudt kirkelig Stilling. J. tog

bl. a. Del i Striden om Billederne og haevdede

over for Agobard af Lyon (I, 38) en dobbelt

Adoration : en, der tilkommer Gud, og en anden,

der kan vises Billederne. Han er rimeligvis dod
844 efter (842) at have skrevet et Skrift imod
Billedfjenderne og til Forsvar for jErefrygten

for Martyrer, Helgenlevninger og Korset.

Jonas, Justus, luth. Teolog, blev fedt 1493
i Nordhausen. 13 Aar gl. kom han til Uni-

versltetet i Erfurt; fra 1511 studerede han nogle

faa Aar i Wittenberg, men vendte derpaa til-

bage til Erfurt. Af Fag var han Jurist, men
han dyrkede ogsaa med Iver de humanlstiske
Studier og deltog i det muntre Liv blandt Er-

furter-Poeterne, hvis Forere var hans naere Ven
Eoban Hesse og Konrad Muth. Imidlertid blev

han prsesteviet; 1518 blev han Dr. juris utrius-

que, dernaest Kannik og Prof, i Retsvidenskab.
Han traadte i Brev\'eksling med alle Human-
isters Afgud, Erasmus, og drog 1519 til Neder-
landene for at bringe ham sin Hyldest. Under
sin Fravaerelse blev J. valgt til Univ.s Rektor;
Humanisterne havde faaet Magten, og en Re-

form af Studierne gennemfortes. Efter sin Hjem-
komst begyndte J. at holde bibelske Forelaes-

ninger. Gennem Erasmus, sin > Fader i Kri-

stus<, havde han faact Sans for Nedvendigheden
af en mere bibelsk Teologi. Derimod synes J.

dengang endnu ikke at have haft Beroring
med Luther, om end han stod i Forbindelse

med nogle af dennes naermeste Venner (Spala-

tin, Link, Joh. Lang). Men efter Disputatsen i

Leipzig 1519 henledtes jo i det hele Human-
isternes Opmaerksomhed paa Luther, og J. var
en af de >Poeter<, hvis Tilslutning til den
evang. Bevaegelse blev dybest og varigst. 1521
kom Luther til Erfurt paa Rejsen til Worms,
og J. blev hans Ledsager til Rigsdagen. For-
gaeves segte Erasmus ved et Brev at give J.

Afsmag for Luthere voldsomme Fremfaerd.

Netop samtidig modtog J. Kaldelse til Witten-
berg som Provst ved Slotskirken og Prof, i ka-
nonisk Ret. Men Arbejdet med den gejstlige

Ret, hvis fuldstaendige Afskafielse Luther saa
energisk havde fordret i sit Skrift til Adelen,
viste sig straks uudholdeligt for J., og efter

faa Maaneders Forlab fik han Tilladelse til at

trade over i det teol. Fakultet. Fra no af Tar
han en af Ref.s ivrigste Forkaempere baade i

det praktiske Kirkeliv og i Litteraturen. Han
var en tro Discipel af Luther og en meget ar-
bejdsom Mand, men uden synderlig Originalitet;

som Polemiker var han voldsom; i sit Privatliv
viser han sig altfor optaget af sine ekonomiske
Anliggender. Saerlig Betydning fik J. som Over-
ssetter af mange reformatoriske Skrifter; paa
Tysk oversatte han saaledes Luthers De servo
arbitrio, Melanchthons Loci og Apologien(1, 122>
Da Hertugdammet Sachsen aabnedes for Ref. r

efter at Georg den skaeggede (S. 193 f.) var dod.
var J. en af de tilkaldte Teologer. En stor
Virksorahed fik han efter 1541 som Halles Re-
formator; i Forbindelse med Raadet og stattet

af Kurfyrst Johan Frederik gik han strengt
frem mod den gamle Gudstjeneste. Byens egent-
Hge Herre, Kurfyrst Albrecht af Mainz (I, 47 f.X

stod magteslos her overfor. Men kort efter at J.

1546 havde fulgt Luther til Eisleben og set ham
udaande, oprandt der en Traengselstid for ham.
Under den schmalkaldiske Krig udtalte ban sig

voldsomt mod Karl V og Moritz (se d. Art.);

overfor det albertinske Hof var han allerede
under sin Virksomhed i Hertugdemmet Sachsen
bleven uvenlig stemt. Da Moritz 1546 besatte
Halle, maatte J. flygte. Vel opnaaede han 1548
ved at ydmyge sig og paa Melanchthons ind-
staendige Forbon Tilladelse til at vende tilbage
til Halle, men maatte nu lide den dybe Krarnk-
else, at Raadet ikke brad sig om at faa ham
igen. Umiddelbart far havde han afslaaet en
Indbydelse fra Christian HI af Danmark, der
allerede 1541 havde ensket at kalde ham til sig

og senere fiere Gange sendt ham Pengeunder-
stattelse. Sine sidste Aar tilbragte J. i Koburg
og Eisfeld. Sygelighed og Skuflelse havde da
gjort ham til en graedende Olding. I disse Aar
havde Leipziger-Interimet fjernet ham fra Me-
lanchthon, men overfor Osiander stod de atter

sammen. Han dede 9. Okt. 1555. (Briefwechsel
des J. J., gesammelt von G. Kaweran 1— II,

Halle 1884—85 i >Geschichtsquellen der Prov.
Sachsen* Bd. 17.) — En Sen af J. J., der bar
samme Navne som Faderen, blev fodt i Witten-
berg 1525. Han var en vel begavet, men hov-
modig Mand, noget af en iEventyrer. Efter at

have studeret Jura fik han forskellige diploma-
tiske Hverv. Da han i et saadant .Erinde skulde
til Sverig, faldt han i dansk Fangenskab. Paa
Foranledning af Kejseren blev han henrettet i

Kbhvn 1567, fordi han havde vaeret indviklrt

i de Fejder, som den franklske Adelsmand W.
von Grumbach forte — et sidste Forseg paa at

hsevde Ridderskabets Stilling overfor Lands-
fyrsterne. V. A.

Jonatan. 1. En af Moses Efterkommere
(Dom. 18, 30), der blev Praest ved Danitemes
illegitime Helligdom i det nordligste af Landet,
hvor ogsaa J.s Efterkommere fungerede indtil

den assyr. Bortflytning af Indbyggerne ^Aar

734, jvfr. 2 Kong. 15, 29). Det forargelige i.

at en saadan Praest var af Moses Shegt, bar
Eftertiden segt at daekke over ved i Haand-
skrifterne at laese >Manasse< i Stedet for Mose,
men den jed. Overlevering har dog samtidig
vidst Besked om Sagens Sammenhaeng. Denne
J. er ejensynlig den samme som den i Dom.
17. 18 omtalte iEventyrer, der forst havde
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vieret Priest ved samme illegitime Kultus hos
Mika paa Efraims Bjerg. — 2. Sauls teidste
Sen (1 Sam. W, 49), beremt for sit Mod og
Tapperhed og uforglemmelig i sit sedle Ven-
skab med David. Hans Helteegenskaber prises

af denne i Klagesangen 2 Sam. 1, 19 f. I sin

Faders Befrielseskamp mod Filisterne tog den
nnge J. fremragende Del. Det var ham, der
begyndte Kampen ved at senderbryde Filist-

ernes Triumfsejle i Geba (1 Sam. 13, 3), og

da nogen Tid efter Sauls lille titer stod S. for

Suvenitkleften (N. 0. for Gibea) overfor Fjend-

ernes mangfoldig storre Overmagt N. for denne,
udfarte J. det dristige Vovestykke alene led-

saget af sin Vaabendrager at gaa over Kleften

og slaa Filisternes Forposter (14, 1 f.). Under
den herved opstaaede Forvirring greb Israeli-

terne og Sauls Hser ind, saa at Filisterne split-

tedes i hovedkulds Flugt. Ved sin kaekke Daad
havde J. skaffet sin Fader en Sejr, der atter

styrkede Folkets Tillid til Kongen, men hans
Overtraedelse af dennes Forbud mod at spise

noget inden Aften, bvorom J. intet vidste,

havde naer kostet ham Livet, og kun Folkets

Indgriben forhindrede Saul i at draebe ham (14,

45). J.s Venskab med David var af varmeste og
reneste Art og vil altid i Historien staa som
et af de ypperste Eksempler paa det sande
Venskab. Det hedder i 1 Sam. 18, 1 f. slmpelt,

men sandt, at J. elskede David som sig selv,

og David selv kalder sin Vens Kaerlighed »under-

fuldere end Kvinders K<erlighed< (2 Sam. 1, 26).

Dette Venskabsforhold bred frem straks ved
deres ferste Mode (hvad enten dette nu bar
vseret efter Kampen med Goliat, som den
noget senere Beretning i 1 Sam. 18, 1 f. har
det, eller ved Davids Komme til Sauls Hof),

og det varede lige til Doden; Sauls Skinsyge
mod David blev dets Sinerte, men kunde ikke
hlndre Hjerternes Enighed, hvis personlige Vel-

behag bundcde i felles Tro paa Herren, Israels

Gnd (jvfr. J.s Ord 1 Sam. 20, 12 f.). Den af

forskellige Kildeskrifter sammensatte Beret-

ning i 1 Sam. 19 og 20 fortaeller om J.s An-
strengelser for at slukke sin Faders Nag til

David og om hans Advarsler til denne om at

fly, da alt var forgaeves. Saa tog de kaerlig

Afsked med binanden (20, 41 f.). Under For-

felgelserne fandt de Lejlighed til engang at

modes i Sifs 0rk (23, 16 f), og J. styrkede

ogsaa her uegennyttig Davids Kraft i Gud.
Sammen med Saul og 2 af sine Brodre faldt

J. paa Gilboa i Kampen mod Filisterne (1 Sam.
31, 2). De dede Legemer bleve af disse op-
ha-ngte paa Betseans Mur, men derefter ned-

tagne af Jabes's Indbyggere og begravne med
JEre 1 Jabes. J. efterlod en Saarig Sen, Mefi-

boset (2 Sam. 4, 4), som David siden baedrede

for J.s Skyld (2 Sam. 9).

3. En Brodersen af David ; slog en filistaeisk

Ksempe (2 Sam. 21, 21). Formodentlig menes
den samme Slaegtning i 1 Kren. 27, 32. —
4. En Sen af Prsesten Abjatar, behjtelpellg

med at bringe David Efterretninger (2 Sam.
15, 27 f. 17, 17 f.); omtales ogsaa 1 Kong. 1,

42. — 5. En af Davids Helte, Sen af Samma
eller Sage fra Harar (2 Sam. 23, 32. 33 ;

jvfr.

1 Kren. 11, 34). — 6. En af Davids Forraads-

mestre (1 Kren. 27, 25). — 7. En lovkyndig
Levit paa Kong Josafats Tid (2 Kren. 17, 8).

— 8. Skriveren J., i hvis Huses Kaeldre Je-

remja en Tid vansmaegtede (Jer. 37, 15. 20.

38, 26). — 9. En af Kommandanterne hos
Gedalja (Jer. 40, 8). — 10. En Judder af Je-

rahmeeliterne (1 Kren. 2, 32 f.). — 11. Fader
til Ebed (Esra 8, 6). — 12. En af Esras Mod-
standere (Esra 10, 15). — 13., 14. Eftereksilske

Praster (Neh. 12, 14. 18). — 15. En Levit af
Levitklassen Mattanja (Neh. 12, 35; jvfr. 11,

17). — 16. Makkabaeeren J., Mattatias's Sen
(1 Mak. 2, 5 osv.), se Makkabteerne. — 17. En
jed. Anferer, der erobrede Joppe (1 Mak. 13,

11). — 18. En Praest paa Nehemjas Tid, der
omtales 2 Mak. 1, 23. — 19. En tro Israelit

af Tobits Stammefrsender (Tob. 5, 14 [19]);

Navnets Laesemaader variere, f. E. Jatan.

I Neh. 12, 11 lasses blandt Ypperstepraesterne
en J., men det er ejensynlig en Fejlskrift for

Johanan, se(S. 654). Blandt de fornemme Praester,

der vare fjendtlig sindede mod Apostlene, nsevnes

i Ap. G. 4, 6 i nogle gl. Vidnesbyrd en J., men
den saedvanl. Ltesemaade Johannes er dog bedst
bevidnet. L. G.

Jonge, Nicolai, dsk Praest og Geograf, f. i

Kbhvn 29. Aug. 1727, blev 1745 Student, 1747
teol. Kand., 1754 uordineret Kateket ved Hol-
men, 1762 Spr. i Alleslev. D. 24. April 1789.

Han har skrevet flere Skoleboger, men er
navnlig bekendt ved sin >Holbergs Geograii«

(7 Kvartbd. 1759—91 ; sidste Bd. af N. Prahl),

der i de 5 ferste Bd. giver >Danmarks koro-
graflske Beskrivelse<, i 6. Bd. Norges og i 7. om-
handles de fremmede Verdensdele. Af en om-
fattende Beskrivelse af Kebenhavn fik han kun
det ferste Bind trykt (1783); det andet Bind
ligger endnn i Haandskrift paa det st. kgl. Bi-

bliotek i Kbhvn.
Jonsen. 1) Niels J., Biskop af Odense, var

oprindelig Fransiskaner, men blev, under stojrke

Modsigelser fra Provsten i Odense og Dalums
Prior, af St. Knudsbredrene valgt til Biskop 1339.

Han synes at vsere ded o. 1362. — 2) Niels J.,
iErkebiskop, var Jyde af Fedsel. En Tidlang
var han Valdemar Atterdags Kapellan, blev saa
Kannik i Boskilde Domkapitel, maaske ogsaa
i Lunds, og valgtes 14. Marts 1361 til jErke-

biskop. Efter at have hentet Bispevielsen i

Avignon kom han hjem, og Valdemar Atterdag
overdrog ham da Bornholm med Hammershus
(1362). Kort efter gjorde hau sin Konge den
Tjeneste at holde Prinsesse Elisabet af Holsten,

der var viet til Kong Haakon afNorgeperprocura-
tionem, men dreven i Land i Skaane eller paa
Bornholm, i Forvaring, indtil Haakon var bleven
viet til Margrete. N, J. dede 5. Febr. 1379.

Han har rimeligvis begyndt den Krenike over
de lundske Biskopper, der baerer hans Navn;
den blev fortsat under hans Efterfelger.

Jdnsson. 1) Arngrfmur J., med iEresnavnet
>den lmrdec, isl. Pnest og Forf. 1568—1648,
var en Bondesen fra en Gaard i ViBidal paa
Nordlandct, og efter sin Fodeegn brugte han
somme Tider det latiniserede Navn Vidalinus,

det ferste SUegtsnavn paa Island, to Slacgtled

senere baaret af Landets betydeligste Maend,

A. J.s Sennesen den store gejstlige Taler, Bi-

skoppen Jdn Vidalfn (se d. Art.), og Datter-

sennen den herde Lagmand Pall Vidalfn. A. J.,

der var en Halvfaetter til Biskop Gudbrandur
porlaksson paa Hdlar, kom til ham 8 Aar gl.
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og var bele sit Liv Igennem knyttet til sin store

Frsende. Han dimitteres fra Latinskolen 1585,

og efter et 4aarigt Studium ved Universitetet

bliver han Rektor paa H61ar, 21 Aar gammel.
Kort efter blev han praesteviet som Domkirke-
prsest eller biskoppelig Kapellan paa H<51ar, og
ved den Tid faar han et nerliggende Praeste-

kald, hvor han dog aidrig var bosat; han
lod det betjene ved en Kapellan og beholdt

ved Siden af sit sterre Prsestekald, Melstadur

i Hunavatnssyssel, for hvilket han opgav Rek-
toratet 1598. Melstadur var siden hans Hjem
i 50 Aar, men tit raaatte han opholde sig hos
sin Frsende paa H61ar. Han var Official i

Stiftet fra 1596, og under den gamle Biskops
Sygdom 1624—27 raaatte han fuldstsendig over-

tage Bispegerningen. Han maatte antages at

vsere G. f>.s selvskrevne Eftermand, men da
han ved Bispevalget ytrede Betsnkeligheder
ved at modtage Valget, som vistnok ikke vare

saa alvorlig mente, tog de forsamlede Prsester

ham straks paa Ordet, og valgte en Dattersen

til G. J>., thi A. J. var en streng og myndig
Herre. I Ref.s andet Slaegtled vaagnede et nyt Liv
paa Island. To sserdeles dygtige og faedrelands-

sindede Mend bekkedte samtidig Bispestolene

for et Spand af o. 40 Aar (se Art. Einarsson,

Oddur I, 732). Man begyndte at fremdrage de
gemte og glemte Oldskrifter, og med Iver at

studere dem, og Sansen for Landets Historie

vaagnede. A. J. er her Banebryderen og Gen-
faderen af den isl. Oldliteraturs Studium. Stedet

hertil er sikkert givet af den store Mester,

Biskop Gudbrandur; thi Oddur Einarsson var
ogsaa hans Discipel; men A. J. er den laerde

Mand, som, skrivende paa Latin, overbeviser

hele den laerde Verden om, at Island gemmer
paa vterdifuldeSkatte af Oldskrifter, og at Landet
bar haft en stolt Saga. De fleste af hans Ia-

tinske Skrifter ere trykte i Udlandet, Kbhvn,
Hamburg, Amsterdam ; thi han kendte personlig

fra sine Rejser og stod i hyppig Brevveksling

med laerde Maend i flere Lande; i Danmark
saerlig med O. Worm. Hans Skrifter ere snart

polemiske mod vrange Forestillinger om Landet
(Brevis Commentarius de Islandia, 1593; Ana-
tome Blefkeniana, 1612), snart belserende (Crg-
mogcea [a: Island] 1609; Specimen Islandice hi-

storicum, 1643). Paa det historiske Omraade
er han fortrinlig, paa det geograflske temmelig
tarvelig og endnu tarveligere paa det natur-

videnskabelige. Ved Siden af den videnskabe-
lige Forf.virksomhed maatte han ogsaa tage

Pennen i Anledning af Bispens mange Rets-

trtetter, og hjalp denne ogsaa meget ved Over-

sssttelsen og Udgivelsen af flere opbyggelige

Skrifter; hans Oversaettelse af Soliloquia de
passione Jesu Christi udkom i 7 Udg. og var
en yndet Andagtsbog ind i det 19. Aarh. A. J.

var ogsaa en Digter baade paa Latin og Islandsk

;

hans isl. Digte har dog ringe Vasrd, og saerlig

maa hans Omdigtning af det beramte Middel-
alderkvad >Lilja< (se d. Art.) regnes for meget
uheldig. — 2) BrandrJ., isl. Biskop og Laerd,

d. 1264, herte baade paa faedrene og medrene
Side til Islands ferste Slasgter. Under Vakancc
i Skalholt omtales han som Official 1238, og i

Aaret 1247 vies han til Abbed i Klostret pyk-
kvibaer i Veri paa Sydlandet, og alle de store

kirkelige Pcrsonligheder paa Island i Slutningen

af det 13. Aarh. ere hans Disciple herfra, og
det er betegnende, at netop disse laegger Grunden
til Biskoppernes overmaegtige Stilling i Landet
indtil Reformationen. Denne vise og retsindige

Mand var under Sturlung-Tidens voldsomme
Kampe hyppig tilkaldt som Fredsmaegler, et
for ham ofte pinligt Hverv, da han stod saa nasr
mange af de kaempende Hevdinger. For ham
stod sikkert Kongemagtens Sejr som den eneste
Udvej til at befri Landet fra de oprivende
Kampe, ogtillige som et Middel til K.s Magtud-
foldelse. Som den norske Konges fuldtro Mand
medte bans Bispevalg til Holar ingen Modstand,
efter at to Nordmaend havde gennem Sturlunga-

Tiden beklaedt det Embede; men hans Bispe-
regering varede kun et Aar (1263—64). Af ham
haves Oversaettelser af Aleksanders Saga og le-
dernes Historier, hvorimod »Stj6rn<, den aeldste

delvise Bibeloversaettelse paa Islandsk (I, 292),

vistnok ikke kan tilskrives ham. — 3) Finnnr

J., isl. Biskop og Historieskriver, f. 16. Jan.
1704, d. 23. Juli 1789. Faderen var Provsten
J6n Hallddrsson paa Hitardalur (S. 334), hvor
F. J. er fedt, og en Sen til ham var Biskop
Hannes Finnson (S. 60). F. J. var saaledes den
mellemste i Raekken af disse tre Mend, der
alle have saa store Fortfenester af Islands Hi-
storieskrlvning, og som Forf. af det monumen-
tale Vaerk, Historia eccletiastica Ulandice maa
F. J. regnes for den betydeligste af de tre.

Han kom til Universitetet 1725 og tog teol.

Embedseksamen 1728. I Kbhvn omgikkes han
meget sin aeldre Landsmand, Prof. Ami Mag-
nusson, den store Oldskriftsamler, der besad
den grundigste og mest omfattende Laerddom
i Islands Historie og gamle Literatur; siden
opholdt han sig en Tid hos Faderen, indtil han
1732 afleste sin Farbror som Prsest til Reyk-
holt i Borgerfjorden, Slaegtens arvelige Praeste-

gaard fra Ref.stiden af (S. 334). Han var baade
Provst i Herredet og Official i Stiftet, og 1753
var han udset til Biskop paa Hdlar, men da
der samtidig indtraf Vakance i Sydstiftet, fore-

trak han det Embede, og blev bispeviet til

Skalholt 1754. Han var meget samvittigbeds-

fnld og nejeregnende i sin Embedsgerning; der
var daarlige Tider i Landet, Skoleholdet blev
Bisperne en voksende Byrde, der i Slutningen
af hans Liv forte til Stolgodsets Inddragelse og
Skolens Flytning til Reykjavik (se Art. Finns-
son S. 60). Han begyndte at skrive paa sin

isl. Kirkehistorie efter Opfordring fra General-
Kirkeinspektionskollegiet 1746, sikkert til-

skyndet hertil af Biskop L. Harboe (S. 346),

der kendte F. J. godt fra sit Ophold paa Is-

land og var hans Velynder. Bogen udkom i

Kbhvn 1772—78 i 4 store Kvartbind, er skrevet
paa Latin, og bsercr Forf.s latiniserede Navn,
Finnus Johannceus, hvorunder han er kendt i

Udlandet. Den vigtigste Kildevar Faderens Bispe-
historier forbegge Stifterne, skrevne paa Islandsk,

endnu utrykte. Ved Siden af Faderens rige

litersere Efterladenskaber, havde han ogsaa
Bispearkivet i Skalholt; fra Bispearkivet paa
Nordlandet var derimod langt mere i sin Tid
>laant< ned til Kbhvn, og indlemmet i den
arnemagnseanske Samling. Her var det imid-
lertid af uberegnelig Nytte for Arbejdet, at For-
fatterens Sen og Efterfelger (S. 60) opholdt sig

i disse Aar i Kbhvn, ivrig syslende med Landets
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Historic, og bans Medarbejderskab ved Ud-
gaven skyldes en Mtengde Tilfojelscr. De 3
ferste Bind udger 6 Perioder, der atter med
Undtagelse af den ferste deles 1 4 Sektioner;

den ferste behandler den yerdslige Admini-
stration, den anden de indre kirkl. Forhold
og dernnder de literaere meget indgaaende,

og den 3. og 4. giver Levnedsbeskrivelser af

Biskopperne i hvert Stift for sig. Historien

naar ned til 1740, og den er saa bredt anlagt

og ndferlig, at den naestcn kan gaa for en fuld-

staendig Islandshistorie. Det sidste (4.) Bind
indeholder saa Klostrenes Historie paa Island,

Fortegnelse over Pnesterne i Skalholt-Stift efter

Reformationen, samt mange Rettelser og Tillseg.

Som en direkte Fortsaettelse af F. J.s Kirke-

bistorie er Biskop P. PJeturssons (se d. Art.)

Arbejde fra 1841: Hist. eccl. Islandia ab anno
1740 ad annum *840, som regnes for den 7.

Periode. Fornden dette sit Hovedvterk, der
endnu staar som det vigtigste og grundigste
bistoriske Arbejde om Island, har F. J. skrevet
adskillige historiske og statistiske Afhandlinger,
dels trykte, dels utrykte. Han var den ferste

Islsnder, som fik jErestitlen Dr. theol. — 4) Gfsli

J., isl. Biskop, den 3. i Rsekken af de luth.

Bisper paa Skalholt, f. 1513, d. 1587. I nng
Alder var ban bleven Prsest ved Domkirken i

SkAlholt hos den sidste rom.-kat. Bisp paa Syd-
landet, 0gmnndur Palsson (se d. Art), og her
stiftede han Bekendtskab med den nye Lsere;

og af den ferste luth. Bisp, Gissnr Einarsson
(I, 731), blev han ansat som Pnest til Selar-

dalw paa Vesterlandet. Efter G. E.s Ded 1548
var G. J. Jdn Arasons (1, 131) betydeligste Mod-
stander og Genstand for hans Forfelgelse, og
1550 maatte han flygte ned til Danmark, hvor
han af Biskop P. Palladius blev udset som
Efterfelger til den svage Biskop Marteinn Ei-

narsson (I, 731). Ved dennes frivillige Frasigelse

af Embedet 1556 kunde G. J. tiltrtede samme.
En lille Psalmebog haves af G. J. 1558, hvor
han viser sig at were en tarvelig Overssetter,

samt et Udtog af Melanchthons Loci i isl. Over-
saettelse. I sin 30aarige Bispevirksomhed viste

han sig ivrig for at udrydde Papismen ved at

faa de gamle Billeder og Kors braendte, men
overfor de verdslige Embedsmcends Overgreb
var han svag og eftergivende. — 6) Jdn J., isl.

Pnest 1759—1846, f. paa en Gaard 1 0fjorden,
hvor Faderen var Prsest til Grand; 1783 blev
han Kap. hos Faderen, og 1795 hans Efter-

felger, med Bolig paa Gaarden Medrufell.

Nsevnte Pnestekald var meget ringe, men han
vilde ikke forlade sin krere Menighed, og ferst

i sin heje Alderdom lod han sig bevsege til at

flytte til et bedre Kald i Naerheden, MeDruvalla-
kloster, hvor han dede 4. Sept. 1846. Paa Grand
af sin omfattende Laerddom og udstrakte Forf.-

virksomhed — hvoraf Mindreparten er trykt
— kaldes han ofte >sfra J6n lterdi«, men hans
Hovedbetydning er som opbyggelig Forf. og et

inderligt Trosvidne i Rationalismens Tidsalder.

Da den fromme Englaender Dr. Henderson (S.

795) berejste Island paa det britiske Bibelsel-

skabs Vegne, fandt han i Pnesten paa MeBru-
fell den bedste Sjaelsfnende blandt alle Landets
Gejstlige, og ved bans Opmuntring stiftede G.

J. >Hid islenzka evangeliska smabokaf£lag< o:

det isl. Selskab til Udgivelsen af evang. Smaa-

skrifter. Fra 1816 til hans Dad udkom heraf
67 Nr., det meste Oversaettelser. Arbejdet her-

ved faldt hovedsagelig paa ham, men nogen
materiel Hjaelp fik han fra Indlandet og Ud-
landet, saerlig fra >Tract Society c i London. Kort
fer sin Ded skaenkede han et Fond paa 1000
Rdl. til fortsat Udgivelse og Udbredelse af gude-
lige Smaaskrifter, og stillede samme til Raadig-
hed for de mShriske Bredres Agent i Kbhvn.
Med Understettelse af dette Fond er der stadig,

rigtignok med lange Afbrydelser, udgivet isl.

kr. Smaaskrifter. — 6) Signronr J., isl. Prest
og Psalmedigter, f. o. 1590, d. 1661. Faderen
var Pnest til Presthdlar i Thingosyssel paa
Nordlandet, og S.J. efterfulgte Faderen i Em-
bedet 1625. Skent han ikke kan stilles ved
Siden af sin beromte Samtidige, Islands sterste

Psalmedigter Prsesten Hallgrfmur Pjetursson,

d. 1674 (se d. Art.), rager han dog over det
Utal af Psalmedigtere, som Island havde i det
17. Aarh. Han var meget produktiv, og hans
>Hugvekjusfilmar« (1. Udg. H61ar 1655), en me-
trisk Bearbejdelse af Johann Gerhards Medita-
tiones sacra, var for lange Tider en meget yndet
Husandagtsbog, der udkom i mange Oplag.
Endnu haves adskillige Psalmer af ham i den
isl. Psalmebog. En inderlig Trosvarme og djserv

Realisme udmaerker hans Psalmer. — 7) Ste-

fin
J.,

isl. Biskop, d. 1518, den nsestsidste rom.-
kat. Biskop paa Skalholt, tiltraadte Embedet
1491. Han var en myndig og streng Herre,

men i sin Kamp mod Stormtcndene er han dog
langt mere sympatetisk end hans samtidige
Kollega, den >gramme< Gottskalk paa H6Iar.

S. J. var en laerd Mand, havde lsenge studeret

i Udlandet, og paa Bispestolen holdt han en
Skole, hvilket ikke havde fnndet Sted i over
250 Aar, efter at Blsperne af de gamle isl.

Godesetter fortnengtes af norske. Endnu var
der i Landet enkelte, der sad inde med be-

tydelige Jordejendomme, og med disse laa Bisp-

erne i stadig Fejde; deres Havesyge og Over-
greb bavde nu naaet sit hejeste, og en Over-
enskomst mellem Stormcendene fra 1513, om
at indskraenke Bispernes Magt, faldt til Jorden.

Ved S. J.s Ded var Bispestolen mcegtigere og
rigere end nogen Sinde fer. I hans sidste Leve-
aar kom en AOadsknemmer til Island, lid-

sending fra Legaten Arcemboldi (I, 135), men
denne medte en meget kelig Modtagelse hos
den gamle Bisp; efter en Del Forbandlinger
vovede S. J. vel ikke ligefrem at forbyde Aflads-

handelen, men han udtalte som sit Raad til

alle, at lade vsere med at kebe Aflad. I sit

personlige Liv var S. J. en vasrdig, afholdende
Mand. — 8) Steingrfmur J., isl. Biskop, f. 14.

Aug. 1769, d. 14. Juni 1845, en Prasteson fra

Vester-Skaftafellssyssel, Student 1788, teol. Kan-
didat med Udmsrkelse 1803, for en Tid arne-
magnaeansk Stipendiat og Volontter i Kancelliet,

siden Lektor eller Forstander for Latinskolen
paa Bessestad, Pnest til Oddi 1810 og Biskop
1824. Han var en nidksr Embedsmand, sret
og elsket af alle, men af sterst Betydning ere

bans omfattende genealogiske og personalhist.

Stndier og Optegnelser, der nu opbevares paa
Landsbiblioteket i Reykjavik. Hans levende
Interesse for Fedrelandets Historie vaktes under
hans fleraarige Ophold paa Skalholt bos den
lasrde Bisp Hannes Finnsson (S. 60), hvis Ama-
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nuensis han var, og med hvis Enke han senere
giftedc sig. Denne varme Interesse meddelte
han saa atter til den bekendte Historikcr og
Politiker, J6n Sigurdsson, Islands sterste Per-
sonlighed i det 19. Aarh., der en Tid var Ama-
nuensis hos ham. S. J. fik af Regeringen op-

fort en Bisperesidens noget udenfor Reykjavik,
men Eftermanden flyttede ind til Byen, og det
statelige Hus forfaldt. Ruinerne slojfedes belt

ved Opfarelsen af Oddfellow-Ordenens Spedalsk-

hospital der paa Stedet. — 9) Steinn J., isl.

Biskop, f. 1660, d. 1739. Faderen var en Priest

paa Hjaltabakki i Hunavatnssyssel, der med 4
Hustruer havde 34 Barn. Efter et kort Ophold
ved Universitetet tog han teol. Embedseksamen
1688 og praesteviedes det felgende Aar. Fra
1700 var han Prasst til Setberg paa Snafells-

najs, og hans Efterkommere fik Familienavnet
Bergraann efter det Sted. Han blev udnaevnt
til Biskop paa H61ar 1711, og her generhvervede
han for Bispestolen Gudbrandur porlakssons
Trykkeri, der i Modstrid til dennes Testamente
var gaaet over i privat Eje. Hans Navn cr

saerlig knyttet til haus Bibeludgave 1728, den
3. i Raekken paa Island (se isl. BibeloversaH-

telser I, 292), som var en af ham gjort ny
Overssettclse efter den danske Vajsenhusudgave.
Denne hans Oversrettelse (>Steins bibl(a«) staar

sterlig i sproglig Henseende langt tilbage for

de aeldre fra 1584 og 1644. Han oversatte og
udgav ikke saa lidt af opbyggelige Skrifter og
gav sig ogsaa af med at digte Psalmer. I sit

Embede var han noget indolent og mindre god
0konom, hvorunder Latinskolen paa Hdlar ogsaa
maatte lide. De mindre gode Forhold forte saa

efter hans Dad til Harboes Visitats i Landet
(se Art. Brynjiilfsson, Hallddr I, 401). Th. B.

Jonas. 1) Lanrentias J., Gestritius, svensk
Psalmedigter. Oplysninger om hans Liv Andes
ikke for 1572, da han er Spr. i Resele i Anger-
manland. Derfra flyttede han 1585 til det ny-
anlagte Hernosand som den ferste Prsest i denne
By. Han underskrev Upsala-Modets Beslutning
og dode 1597. Han betegnes med Rette som
en baade meget flittig og begavet Psalmedigter.
1591 udgav han en Samling, bestaaende af 21
Numre. Men desuden havde han skrevet en
stor Mrengde andre — over 150 — , som ved
hans Dad endnu laa utrykte. Farst 1619 bleve
de udgivne af hans San, Haqvinus Laurentii
Rhezelius, Hofpnedikant hos Gustaf II Adolf,
under Titlen: »Nagre Psalmer, andelige Vijsor
och Lofsonger, uthsatte aff Laurentio Jome
Gestritio<. De ere, siger Udgiveren, oversatte
fra >de gamla latinska hymner, som af den
pafviska surdegen intet smakade, sasom ock
nigra Lutheri psalmer.< Udgiveren har tilfejet

Noder, >Musiknoter<, som han >med stor Meje
har opledt og udgivet udaf gamle Pergament
og Sangboger<. Nr. 115 og 324 i Psalmebogen
af 1819 ere af L. J. G. — 2) PetrusJ., Anger-
mannus, f. paa Lundeberga Gaard (hvorfor hans
Sen, Biskop i Wexio, kaldte sig Lundebergius)
i Arnas Sogn i Angermanland 1559, studerede
ved udenlandske Universiteter, vandt Magister-
graden i Jena, blev efter Hjemkomsten rector

schola i Arboga, siden Spr. ssteds, overvaerede
Upsala-Modet 1593 og var da en af Prseses's

Medhjielpere, blev 1595 Biskop i Wexi6, 1609
kaldt til Biskop i Skara, men >wedersakade

kallelsen< og forblev i Wexid. J. var en meget
ivrig Mand. Han overvaerede hver Gudsljeneste

i Domkirken, hvorpaa han udspurgte Bern og
Tjenestefolk om, hvad de havde laert i Kirken.

ferend de gik til Middagsbordet. Han visiterede

flittigt sit Stift og eksaminerede Prtesteme i

Luthers store Katekisme og Folket i den lille.

Da han troede, at Daden var user, sendte han
Bud efter Praester og Borgere og bad Dom-
provsten give sig Nadveren. Han opregnede
alle Konkordiebogens Bestanddele og forsikrede,

at han havde levet efter dem og vilde de efter

dem. Derefter istemte han selv Te Deum og
udsang med Sejrsfryd sin Taksigelse for sit Lit

og al den Guds Naade, han i dette havde nydt.

Han dede dog farst nogen Tid derefter, 1 1. Sept
1630. — 3) Petrus J.

Helsingns, indskrevet
1562 i Rostocks Universitets Matrikel. 1564
finde vi ham atter i Rostock. Han er da Mentor
for Olaus Stephani Bellinus (I, 254) og nyder
Understettelse af dennes Fader, Stephanus An-
dreas, Spr. i Balinge. 1568 blev han Laerer

ved Upsala Akademi og blev senest 1573 lige-

stillct med de andre Professorer; han under-
skrev i Lighed med disse Ordinantia af 1575.

Men da der efter Liturgiens Udgivelse 1576 be-

gyndte en Forfatgelse i Stockholm mod Spr.

der og flere, bl. a. fordi de vasgrede sig ved at

fejre to Fester, som dc ansaa for kat., holdt P.

J. 2. Juledag en Pnediken om Forfelgelse af

fromme Lasrere. Nu forbad iErkebiskoppen
ham at beklcede Praesteembedet, hvorhos han
straks i det nye Aar 1577, med sin Embeds-
broder, Luth, maatte indfinde sig i Stockholm.
Her skulde de disputere med Klosterlasse o. A.

22. Jan. afleverede de et Skrift, hvori de mi»-

billigede Liturgien. Medens Kongen i Febr.

tvang Liturgiens Antagelse igennem, bleve de
genstridige Professorer forviste til Svartsjo,

men fik i Marts Lov at vende tilbage til Up-
sala for at genoptage deres Forelsesningtr,

skant de vedblivende vasgrede sig ved at aner-

kende Liturgien. S. A. holdt Klosterlasse en
Pnediken i Upsala Domkirke om Helgenpaa-
kaldelse. P. J. og hans Kollegaer fik do af

Kongen Paalseg om at afgive en skriftlig Ud-
talelse herom. De affattede og afgav da et Skrift

mod Helgen-Paakaldelse, som fremkaldte Kong-
ens Vrede. De maatte dog fortsaette deres Vn-
dervisning, men deres Lanninger bleve ind-

dragne. Da det i Oplesning vaerende Uni-

versitet Sommeren 1580 lukkedes paa Grand
af Pest, flyttede J. til Fuudbo, som ban ikke

lsnge forud havde faaet som Prsebende. 1581

blev han kaldet til Stockholm, blev faengslet.

men det lykkedes ham at flygte til Nykdping,
hvor Hertug Karl tog ham under sin Beskyt-

telse. Da Kongen Febr. 1582 staevnede ham
og andre Modstandere af Liturgien til Stock-

holm, for at de skulde aflaegge Regnskab for

Retten, flygtede han til Bohus-Len og derfra

til Lubeck. S. A. vendte han dog tilbage til

Nyk6ping og blev 1585 Spr. der. S. A. bier

Bispestolen i Strengnas ledig. Hertugen lod da
Prassterne vaelge den Kongen saa ubehagelige

P. J. og udnaevnte ham 1 586 til Biskop i aaben-
bar Modstrid med Bestemmelsen af 1582 om den
kongeligeogden fyrstelige Rettighed over Fyrsten-

dammerne. Kongen blev saare vred og erkhe-

rede Valget ugyldigt, da det var foretaget uden.
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at han var adspurgt. Men Hertugen, Praest-

«rne og Folket stod urokkelige. Ved Upsala-
Modet 1593 indtog P. J. en meget fremtrsedende
Stilling. Han bavde, nsest efter Nicolaus Both-
nlensis (I, 372), de fleste Stemmer som Ord-
ferer ved Medet, var denne behjslpelig med
Forklaringen af Teserne om den hi. Skrift og
den augsb. Bek. Saerlig aflagde han ved Art. X
en kraftig luth. Bekendelse for at befri sig selv

og Strengnas Stift for den Mistanke om Held-
ning til Calvinismen, som var opstaaet ved Her-
tugens Sympati for denne. Efter at den augsb.

Bek. var gennemgaaet, holdt P. J. en Tale,

hvori han ytrede, at >ingen anden Bek.-Formel
skulde affattes i dette Modes Navn, men at

denne Augsb.-Bek. skulde anses som et god-

kendt Symbolum, saasom ingen ny Bek. kunde
tidtaenkes eller forfattes, som kunde sammen-
lignes med denne*. Denne Paastand blev en-

stemmig vedtaget af det forsamlede Pnesteskab
og Rigets Raad. Ved ^Erkebispevalget 15. Marts
fik han 16 Stemmer og blev Nr. 3. S. A. skal han
have modtaget Vielse som Biskop i Strengnas.
Han besad stedse Carl IX's Tillid . Han fik Paalaeg

om at jsevnfere den sv. Bibelovers. med Luthers,
far en ny Bibeludgave udkom. Saaledes opstod
Observations Strengnenses, som dog ej fulgtes

i Bibeludgaven afl618. P.J. dode 4. Dec. 1607
og blev begravet i Strengnas Domkirke. O. A.

Jonzsen, Seren, dsk Psalmedigter, var fedt

i Aarhus 14. April 1656 og var en Sen afJonas
Serensen, der senere blev Hospitalsforstander
i Kbhvn. Han blev 1675 Student fra Aarhus
Skole, studerede Teologi og tog 1678 Attestats.

Tillige syslede han med Poesi og udgav 1680
et bibelsk Epos >Den Profete Jonas<. S. A.

begav han sig paa en Udenlandsrejse som Men-
tor for den bekendte Professor Rasmus Vin-
dings Sooner. Den Lejlighed, som Opholdet
ved fremmede Universiteter frembed, benyttede
ban flittig til videre Uddannelse af sine ypper-
lige Evner. Efter Hjemkomsten blev han Hov-
mester for en Sestersen af Christian V.s Kam-
mersekretaer, Matthias Moth, og da sidstnsevnte

indflydelsesrige Mand var bleven Oversekretar
i Kancelliet og var vel kendt med S. J.s fremrag-
ende Dueligbed, skaffede han ham 1691 det anse-
lige Embede som Domprovst i Roskilde, i hvilken
Stilling han forblev til sin Dod 27. Maj 1717.

Det var sikkert ved Moths Indflydelse, at det
1691 blev overdraget S. J. at udarbejde en
Psalmebog til almindelig Kirkebrug, da det
Forsog, Kingo havde gjort, efter den alminde-
lige Mening ikke var faldet heldigt ud. Havde
Kingo vseret for hejttravende, sogte S. J. at holde
sig til >den gode, gamle Enfoldighed i at paakalde
og takke Gud< . Hans Rettelser og Omdigtninger
ere nsermest knyttede til den af Boghandler
Cassuben (I, 485) udgivne Psalmebog og vidne
ligesom hans egne Oversiettelser fra Tysk om
Smag og digterisk Evne. Psalmer som »I Deden
Jesus blundedc og >Gud Helligaand, i Tro os
laer« ville basre S. J.s Navn til sene Shegter.

Men en Kirkepsalmebog kom der dog ikke ud
af hans Dittige Arbejde, og vel med Rette, da
han fra sit konservative Stade ganske havde
slaact en Streg over Kingos Psalmesang, hvilket

dog ikke knnde gaa an, uden at den danske
Menighed led et alt for stort Tab. S. J.s Psalme-
arbejder ere bevarede i Haandskrift. H. F. R.

Joppe, i Biblen den grseske Form af hebr.

Jafo, By ved Palaestinas Kyst midt imellem
Ksesarea og Gaza, paa den eneste Hejde ved
denne lave Kyststrekning. Navnet (som be-

tyder >den skenne<, efter andre >Hejde*) og
Beliggenheden bar holdt sig fra den seldste

Tid; Byen naevnes allerede i Amarna-Brevene
o. 1400 f. Kr. som Ja-a-pu eller Ja-pn og siden i

/Egypt, og Assyr. ; dens moderne Navn er

Jaffa, arab. Jafa. Sin Betydning skylder den
sin Havn, den eneste taalelig gode S. for Kar-

mel ; dens ene Side daunes af et Klipperev (hvor

Andromeda efter Sagnet var leenket, indtil hun
befriedes af Persevs fra Souhyret), men Landin-
gen er besvserlig og ved Nordvestvinde farllg.

Politisk er J.s Historie kun mangelfuldt kendt.

1 Josva 19, 46 regnes den til Dans Stamme, men
Udtrykket der tyder ikke med Sikkerhed paa,

at den er kommet 1 Israeliternes Besiddelse.

Om Fonikerne have ejet J., vides ikke sikkert.

Temmeret fra Libanon fortes ad Sovejen der-

til (2 Kron. 2, 15 [16]; jvfr. senere Esra 3, 7).

Det var fra J., Jona flyede til Tarsis (Jona 1, 3).

Da Sanherib tog J., herte Byen til Askalons,

altsaa Filistrenes politiske Omraade. Forst 1

Makkabaeertiden kom J. i Jodernes Besiddelse.

Judas Makkabaeer odelagde Skibene i dens
Havn (2 Mak. 12, 3f.), men Jonatan o. 148

f. Kr. og derefter Simon indtog Byen selv (1

Mak. 10, 75. 76. 12, 33. 34. 13, 11). Fra da
af begyndte ogsaa Stadens Judaisering. Efter

en kort Afbrydelse under Pompejus, blev J.

atter jedisk Eje og var ogsaa under de rom.
Landshovdinger efter Arkelaos's Afssettelse for-

enet med Judaea; i den jod. Opstand led den
meget af Romerne. I kr. Henseende hviler en
saeregen Berommelse over J.s Navn. De> boede
den i Kaerlighedens Gernlnger rige Tabita (Dor-

kas), hvem Apostelen Peter opvakte fra de dode
(Ap. G. 9, 36—42), og der blev Herrens Vilje

med Hedningerne aabenbaret for samme Apostel

(Ap. G. 10, 1—23).
J. ligger malerisk paa sin Hojde ved Havet.

En Del af de o. 8000 Indb. er Kristne. Bag Byen
straekke sig endnu som forhen de beromte rige

Orangehaver. Nu har J. ogsaa Jaernbanefor-

bindelse med Jerusalem, hvis Havnestad den
stedse bar vseret. De kristelige Minder have in-

spireret Gustav Jensens skenne Digt >Joppe<

i >Lutb. Ugeskr.c 1883. L. G.

Jora, en jedisk Familie blandt de hjemvendte
(Esra 2, 18). I Neh. 7, 24 kaldes den Harif,
som ogsaa stettes af 3 Esra 5, 16. L. G.

Jorai, en gaditisk 0verste (1 Kren. 5, 13).

Joram (Jehoram). — 1. Konge i Israels Rige,

Akabs 2. Sen og Broder til Akasja, efter hvis

korte Regering J. fulgte (o. 853—842 f. Kr.),

2 Kong. 3, 1 f. I Juda regerede Josafat endnu,
saa Tidsbestemmelsen i 1, 17 er ikke rigtlg.

J. begyndte sin Regering med at borttage Ba'als-

sejlen i Samaria, men 2 Kong. 9, 22. 10, 18 f.

(jvfr. 3, 13. 14) viser, at han i relig. Henseende
dog ikke var vsesentlig bedre end sin Fader,

og at hans Moder Isabels Indflydelse fremdeles

var afgerende. Moabiternes Konge Mesa havde
benyttet Akabs Ded til at rive sig les fra Is-

rael (ifolge Mesa-Stenen har der muligvis allerede

under Akabs Regering vaeret Begyndelser der-

til) ; J. foretog derfor straks et Tog mod Moab
og fik Josafat i Juda med sig. De valgte at
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angribe Moab S. fra og forenede sig yderligere

med Edoms Konge (>Statbolder<, 1 Kong. 22,

48), men Ekspeditioaen mislykkedes alligevel.

Inden Hserene havde naaet Fjenden, vare de
nsr omkomne af Terst, og knn for Josafats

Skyld gik Profeten Elisa, der var med, i For-
ben for dem, saa at de paa underfuld Maade
frelstes fra Odelseggelse. Derefter bleve ganske
vist Moablterne slagne og deres Land erobret;

men alle de vundne Fordele gik tabt, da Kong
Mesa nnder Belejringen af den sidste Faest-

ning Kir-hareset, hvori han var indeslattet,

ofrede sin Sen paa Bymuren. Ved dette gru-

fulde Syn lammedes Belejrernes Mod saa fuld-

staendlg, at Hsrene snart forlod Moabiternes
Land, idet indtraadte Ulykker sandsynligvis

have foreget den opkomne Panik.

Om J.s Forhold til Syrerne, med hvem der
i Slutn. af bans Regering var Krig (2 Kong. Kap. 9),

faa vi yderligere Oplysning, hvis de politiske

Begivenbeder, der trsede frem i Fortaellingerne

2 Kong. Kap. 4—8, 15, here til denne Konges
Regeringstid. Der ses da tillige at have vieret

langvarig Hungersned i Landet (8, 1 ; jvfr. 4, 38).

Forf. af Kong.s Beger har uden Tvivl henfert Be-
givenhederne til J.s Tid. Derimod mener Kueneu
og enkelte andre her at flnde de for Israelit-

erne ydmygende Tilstande under den senere

Konge Joakas (Jehus Son) skildrede. En Triumf
for Israel som den, hvormed den i 6, 24—7,

20 omtalte Belejring af Samaria endte, kan
dog Dieppe flnde Plads lndenfor Joakas's Rege-
ringstid (jvfr. 13, 7. 22), og 6, 32 (>Sen af en
Morder<) ger ikke Indtryk af at vsere sagt om
Jehus Sen, men om Akabs (jvfr. 1 Kong. 21,

19). Den ssedvanlige Henferelse af de omtalte
Begivenheder til J.s Tid er altsaa at foretraekke.

Kampen med Syrerne har fyldt J.s Regering,

og i Sammenhseng dermed fandt han ogsaa sin

Ded. Ved Ramot i Gilead blev J. saaret (2 Kong.
8, 29. 9, 14. 15) og vendte derfor tilbage til Pa-
ladset i Jisreel for at lceges. Dette Tidspunkt
benyttede Feltherren Jehu til at udfere Herrens
Hsevn over Akabs hedensksindede og blod-

plettede Dynasti, og paa Nabots Mark blev J.

dedelig ramt af Jehus Pil (2 Kong. 9, 24 f.).

— 2. Konge 1 Juda Rige o. 851—843 f. Kr.,

Josafats Sen og Efterfelger. Kronologien i 2
Kong. 8, 16 stemmer ikke ganske med 1 Kong.
22, 42 og 2 Kong. 3, 1, saa der er vel paa
forstnajvnte Sted indkommet en Fejl (med
mindre man vil antage, at J. har vasret Josa-
fats Medregent i 2 Aar). J. var gift med Atalja

fra Israel, Akabs og Isabels Datter, og dette

jEgteskab, der formodentlig har syntes Josafat

politisk klogt, gav Hedenskabet en sksehne-

svanger Indflydelse ogsaa i Juda ligesom i Nord-
riget J. selv handlede efter sin Hustrus Vilje

(2 Kong. 8, 18. 27). Sin Regering begyndte han
med at drsbe sine 6 Bredre og adskillige Stor-

nuend (2 Kren. 21, 2f.). Den mest iejnefald-

ende polit. Begivenhed under J. var Edoms
Lesrivelse (2 Kong. 8, 20; 2 Kren. 21, 8). Under
Forseget paa at erobre det tilbage blev J. om-
ringet og slog sig kun med Meje igennem.
Ogsaa Libna i det vestl. af Juda faldt fra (2

Kong. 8, 22; 2 Kren. 21, 10), og forenede Fili-

stere og Arabere plyndrede Landet lige til

Kongens Palads (2 Kren. 21, 16. 17; jvfr. Art.

Joel). Fortsllingen om Elijas Brev til Joram

er kronologisk uholdbar, da Eiya ikke hengere
var i Live, men er ievrigt ikke tildigtct af
Kronisten, men optagen andensteds fra. En
frygtelig og langvarig Sygdom afsluttede J.s

lidet beremmelige Regering, og hans Begravelse

var ifelge Kronisten uden den sxdvanlige konge-
lige Mre.
— 3. En Prest 1 Josafats lovkyndige Kom-

mission (2 Kren. 17, 8). — 4. En Levit (1 Kren.
26, 25). — I 2 Sam. 8, 10 skal sandsynligvis

i Stedet for J. lasses Hadoram Gvfr. 1 Kren.
18, 10). L. G.

Jordan (Jarden, LXX 6 'Iogitavtis), Palsestinas

eneste sterre Flod (1 Mos. 13, 10. 32, 11 [10}

osv.). Da Navnet noesten altid forekommer med
bestemt Artikel(ha), have Hebrseerne hert Ordets
appellativiske Betydning lyde igennem, hvad
enten denne er >den nedstigende<, som al-

mindeligstantages.eller >Vandingsplads<, >Vade-
sted<, som enkelte foretraekke. Hos Araberne
nu til Dags er J.s siedvanlige Navn esh-shert'a,

som markelig nok betyder Vandingsplads.
Ogsaa en Flod paa Kreta lied Jardanos, det
samme Navn. som J.

J., der i sit nedre Leb omgives af den geo-

logisk maerkelige, dybe Samkning mellem Vest-
og Ostlandet, bar en fra Paleestinas andre
Floder forskellig Retning fra Nord til Syd.
Dens hele Leb er ferst i det 19. Aarh. blevet

grundig undersegt. Den opstaar ved Forening:

af Sere Kildestremme ved Hermon: Hasbani
(nordligst), Leddan og Banias; denne sidste

bryder frem ved det gl. Paneas som Udleb
fra en underjordisk Se. Dlsse Stremme gennem-
lebe Hejsletten ved det gl. Dan og naa snart

efter deres Forening et Sumpland, der ender
med Huleseen. Efter at Floden har gennem-
lebet denne Se (muligvis »MeromsVand«, Josva
11, 5. 7), hvis Vandspejl endnu ligger paa Hejde
med Middelhavet, falder Ternenet saa betydelig,

at Gennesaret Se, som J. naar gennem talrige

Vandfald, allerede er over 600' under Middel-

havet. Om denne fra Evangelierne saa bekendte
Se se S. 191.

Efter sin Udtrasdelse af Gennesaret Se flyder

J. indtil sit Udleb i det dede Hav gennem den
omtalte maerkelige Sankning, der baerer Navnet
el-gb6r (Udhulningen), og som i geologisk Hen-
seende er enestaaende ved sin Dybde under
Havspejlet (det dede Hav over 1200' under
Middelhavet). Seenkningen strekker sig til det

rede Hav; indtil noget S. for det dede Hav
benasvnes den el-gbOr, derefter 'Araba, hvilket

sidste Navn i G. T. ogsaa bruges om Egnen
N. for det dede Hav (5 Mos. 1, 1. 2, 8 osv.).

GhOr-Sletten kan af Sand- og MuslingeaOejring-

erne skennes oprindelig at have vseret Baekkenet

for en sterre Se, hvis Rest nu kun er det dede
Hav. De omgivende Bjerge haeve sig 3—4000

'

over den hvidgule Slette, hvis Bredde er veks-
lende, paa Midten indsnsvret, mod Syd atter

udvidende sig indtil 3—4 geogr. Miles Bredde
ved Jeriko. Hvad J. selv angaar, maa der
skelnes mellem det videre Leje (z6r), som
Floden bar gravet sig, og den snaevrere Flod-

seng i dettes Midte ved saedvanlig Vandstand,
med kun ringe Bredde (30—70 Meter) og Dybde
(3—4 Meter), omgiven af en frodig Vegetation

(>J.sPragt<, Sak. 11,3; Jer.49, 19), derskjuler,

men ved sin Fylde tillige aabenbarer Flodens
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Lab i den ellers for det meste erkenagtige
Steppe. Ved sine bestandige Bugtninger, der
gar Flodens Lab mellem Gennesaret Se og
Udlebet 3 Gange saa langt som den lige

Afstand, men tilllge ved sine idelige Strem-
hvirvler og Vadesteder i Forbindeise raed den
ringe Dybde, blivcr J. nnyttig til Sejlads og
bar altid haft Karakteren af en Grsense, ikke
af en Samferdselsaare. Ej heller har Sletten

nogensinde i sin Helhed vaeret et dyrket Land.
Dog er den nordl. Del, som vandes af adskil-

lige Bifloder til J., ikke ufrugtbar, og blandt
Oaserne i den sydl. Del have i Oldtiden Jerikos

Omgivelser overgaaet alle andre Egne i Palse-

stina i troplsk Frugtbarhed (>Palmestaden<).
0st for J. kan ntevnes >Akaciesletten< (Sittim),

4 Mos. 25, 1. I Regntiden bedaekkes ogsaa de
ellers ade Strakninger med frodigt Grses. Blandt
de i J. udmundende Vadier kan fra 0. ntevnes
Jarmflk, Adjlun, ZerkA (Jabbok), Nimrtn og
Hesban, og fra V. Djalud, Farl'a, Fasail og
Kelt.

Som Felge af Jordan-Dalens Natur er den Hi-
storic, der knytter sig til disse Egne, ikke rig-

holdig. Til J.s Slette (klkkar) regnes i G. T.
ikke blot Dalen N. for det dode Hav (2 Sam.
18, 23; 1 Kong. 7, 46; S Mos. 34, 3), men
— ligesom det nuvterende el-ghdr — ogsaa
Egnen indtil noget S. for denne Se, hvor So-

dona og Gomorra have ligget (1 Mos. 13, 10.

11; jvfr. 14, 3). I Stedet for paa Gh6r-Sietten
have Byerne mere ligget paa Randbjergene.
Paa selve Sletten laa Jeriko (Ertha) og i dets

Nserhed Gilgal (Djeldjulije) og Bet-hogla (Qasr-

hadjla) og laenger mod N., maaske i Neerh. af
det fremspringende Bjerg Qarn-sartabe, Sare-

tAn eller Serera (Josva 3, 16; Dom. 7, 22; 1

Kong. 4, 12. 7, 46) og atter videre mod N. det
ligeledes i Salomos Historie naevnte Sukkot
(SAkut); ikke langt derfra var Abel-mehola, Pro-
feten Elisas Hjemstavn (Dom. 7, 22; 1 Kong.
4, 12. 19, 16), maaske ved Udlebet af Malih-

Dalen. BeisAn, det gl. Betsean, kan derimod
ikke benregnes til det egentlige Gh6r. Alle disse

Byer laa V. for J. Paa 0stsiden ligger o. paa
Midten Ruineme Tell-amate, muligvis det gl.

Safon (Josva 13, 27; Dom. 12, 1). Om Hojen
Der- "alia lidt sydestligere er det i Jakobs og
Gideons Historie omtalte Sukkot (1 Mos. 33,

17; Dom. 8, 5f.; jvfr. Josva 13, 27), er tvivl-

somt. Lidt S. for Jabbok svarer Tell-damie
vistnok til Byen Adam (Josva 3, 16; maaske
ogsaa 1 Kong. 7, 46) med et bekendt Over-
gangssted over J. Endelig Andes mod S. Bet-

nimra (4 Mos. 32, 3), Bet-haran (4 Mos. 32,

36 ; nu Tell-rAme) og Bet-hajesimot (4 Mos. 33,

49; nu Suveme), det sidste ved den erken-
agtige Strtekning >Jesimon«.

Til Overgangene over J. knytte sig mange
bibelske Minder. Fra Akka til Damask passeres

J. noget S. for Hnleseen (Djisr-benAt-ja'kub);

fra det midterste af Palaestina til Damask gaar
Vejen over Djisr-mijAmie S. for Jarmuk; fra

Sikem til es-salt i 0stjordanlandet gaar den
over Djisr-dAmie S. for Jabbok; og endelig er

der paa Vejene fra Jerusalem og Jeriko 2 segte

Vadesteder. Ved det sydligste af disse, Ma-
kbAdet-el-hadjla, finder aarlig ved Paasketid

Pilgrimenes Badnlng Sted, ved hvilken de led-

sages af tyrkisk Eskorte. 1 Naerheden heraf

debte Johannes (Mt. 3, 5f.; Joh. 10, 40); Stedet
kaldes i Joh. 1, 28 Betania (en mindre sand-
synlig Lsesemaade er >Betabara<); her kom
ogsaa Jesus til Johannes for at dobes af ham
(Mt. 3, 13). Til disse Begivenheder knytter sig

altsaa for Kr. det helligste af J.s Minder; men
den bibelske Historie (Jakob, Josva, Gideon,
Jefta, David, Elija og Elisa osv.) erindrer, som
sagt, ogsaa ellers ofte om J.s Vadesteder, det
va;re sig nn de naevnte eller andre af de mange
saadanne. L. G.

Jordanis (Jornandes), gotisk Kranikeskriver
ved Midten af 6. Aarh., regnede sig selv til det
gotiske Folk og tilherte en anset Familie, der
var i SIsegt med Amaleme; han raber stor For-

kaerlighed for Alanerne, men kan ikke lide Van-
dalerne. Egentlig grammatisk Skoledannelse
havde han ikke modtaget, men han laeste med
Lethed gr. og lat. Forfattere. Af Bekendelse
var han Katoliker, ikke Arianer som sit Folk.

For sin > Omvendelse< (conversio) levede han som
Notar. Hvor vidt denne >Omvendelse< skal

forstaas om Indtrsedelse i et masisk eller thra-

klsk Kloster (som Mommsen vil) eller 1 den
gejstlige Stand, er omtvistet. Mange mene, at

J. var Biskop af Kroton, og at han har fulgt

Pave Vigilius i Land flygtighed ; han har nemlig
helliget den ene af sine. Beger til en Vigilius.

J. har efterladt sig 2Skrlfter: 1) en Goternes,

eller snarere Meslens, Historie, der gaar til 551

og maaske er affattet i Konstantinopel eller

Kalkedon, hvor Vigilius opholdt sig ved Midten
af 6. Aarh.; dette Skrift synes at have haft

Titlen: De origine actibusqve Getarum; 2) en
Verdenshistorie, helliget Vigilius, der er fort-

sat til 552, men vistnok paabegyndt for den
gotiske Kranike. Det var J.s Overbevisning, at

Gote-Folket kun kunde faa en lykkelig Frem-
tid, naar det fredeligt blev indfejet i det rom.
Rige; han bygger paa hist. Forstudier, men
har tilllge en polit. Tendens. Hans Skrifter

ere udg. af Th. Mommsen i >Monum. Germ.
Antiq. Auct.< V, 1 (1882) og af A. Holder
(s. A.); Gotehistorien og Uddrag af Verdens-
historien ere overs, paa Tysk af W. Martens i

>Gesch.schreiber der deutschen Vorzeit«.

Jordanus fra Giano (i Spoleto-Dalen) var en
af de Bredre, som Frans fra Assist 1221 sendte
til Tyskland. Han er Forf. til en Kranike (af-

trykt i >Analecta Franciscana<, Quaracchi 1885,
I, 1 f.), der begynder med Aaret 1207, Frans's
Omvendelsesaar, og ender med 1238. J. har
paa Brodrenes Tilskyndelse efter Kapitlet i

Halberstadt 1262 dikteret Broder Baldawinus
fra Brandenburg sine Erindringer, der ind-

ledes med et beskedent Forord.

Jordanus Saxo, Domingos Efterfalger, Do-
minikanernes 2. General, var fodt i Nserh. af

Paderborn og tilherte Greverne af Ebersteins

Familie. 1210 kom han til Paris for at studere,

1219 sluttede han sig til Domingo og blev 1220
med 3 andre Dominikanere sendt til Ordens-
kapitlet i Bologna. Efter at have vundet stort

Ry ved sine Forelaesninger i Paris blev han
1221 Provinsial for Lombardiet og 1222, trods

sin Ungdom, Ordenens General. Han gjorde,

for at varetage Ordenens Tarv, mange Rejser.

Efter Kapitlet 1236 i Paris drog han til det hi.

Land, hvor der allerede var Dominikanere.
Paa Tilbagerejsen led han Skibbrud i Nserh. af
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Napoli og fandt 13. Febr. 1237 sin Ded i Bol-

gerne. Den dygtige og fromme Dominikaner-
General, som har efterladt sig forskellige ekse-

getiske og asketiske Skrifter, har faaet Plads

blandt Romerkirkens salige. Hans Liv og Ded
er skildret i >Vita Fratrum Ord. Prted.« (Lo-

vanii 1896), der udger ferste Bind af >Mo-
num. Ord. Fratr. Prsed. Historical (I, 99 f.). De
under bans Generalat afholdte Generalkapitler

ere skildrede i >Monum. Ord. Fratr. Praed.-

Hist.< (Rom 1898) HI, 2f.

Jorim, en af Jesu Forfsedre (Luk. 3, 29).

Joris (Joriszoon), Johan David, Gendeber,
fodtes i Flandern (Gent eller Brussel) 1501 eller

1502 og var oprindelig Glasmaler. Han ned-

satte sig i Delft og blev en ivrig Tilhaenger af

Ref. Da ban 1528 haanede en Procession, blev

til Straf derfor bans Tunge gennemboret, og
derpaa blev ban i 3 Aar forvist fra Delft.

Medens han flakkede omkring, blev han vun-
det af Gendoberne, og ved sine Taler og Sange
vandt han andre for Anabaptismen. D. J. mis-

billigede Ustyret i Munster og det yderligt

gaaende Gendeberi, men var dog for meget
Svaermer til at kunne taekkes de roligere Dobere.
1536 felte han sig kaldet til Profet og samlede
en Kreds om sig, der troede paa bans apoka-
lyptiske og kiliastiske Syner, ifelge hvilke han
selv var Kong Davids, ja endog Davidssonnens
Ligemand. Navnlig i Oldenburg, 0st-Friesland

og Nederlandene havde han mange Tilhaengere,

men >Joriterne< bleve staerkt forfulgte, ogbaade
Johan Laski og Menno Simons afviste Faelles-

skab med ham. Han skrev mange Breve og
Skrifter, bl. a. >Underbogen< (t'Wonderboek),

som efter Forf.s Mening indeholder det, der
er skjult for Verden, og D. J. troede, at han
selv var Profetiens Fuldendelse. Lidt efter

lidt fik Kedet Magten over Aanden hos ham;
han blev Polygamist og Panteist. 1544 op-

traadte han som >Johan fra Brugge* i Basel,

sluttede sig der til Patricier-Familier og er-

hvervede et Slot i Binningen. Fra Basel stod

han i Forbindelse med sine Tilhaengere gen-
nein Breve, og han formanede Joriterne til

i det udvortes at skjule deres Kaetterier og
slutte sig til den herskende Kirke. 25. Aug.
1556 dede han i Basel og blev begravet som
en anset, rettroende Mand; men 1559, efter

at man havde erfaret, hvem Job. fra Brugge
var, blev hans Lig gravet op og bramdt uden-
for Byen. D. J.s Tilhaengere holdt sig en Tid
i Nederlandene og Holsten (Fr. Nippold i Zeit-

schr. f. hist. Theol. 1863—64; D. Jundt, Hist,

du pantelsme populaire au moyen age et au
XVI. siecle, Paris 1875, 164 f.).

Jorkeam, et judaeisk (Sted-)Navn (1 Kron.
2, 44), som muligvis ogsaa skal Iaeses i Josva
15, 56 i Stedet for >Jokdeam<.
{osa, simeonitisk Overste (1 Kren. 4, 34).

osabad (Jehosabad). — 1. En af Kong Joas's
Mordere (2 Kong. 12, 21). — 2., 3., 4. Nogle
af Davids Mtend (1 Kren. 12, 4. 20). — 5. En
Haeroverste paa Kong Josafats Tid (2 Kron. 17,

18). — 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. En Pnest
og forskellige Leviter (Esra 10, 22; 1 Kron.
26, 4; 2 Kron. 31, 13; 2 Kren. 35, 9; Esra 8,

33; Esra 10, 23; Neh. 8, 7; Neh. 11, 17 [16J.
Josabeat, se Joseba.

Josadak (Jehosadak), Sen af den af Nebu-

kadnesar (2 Kong. 25, 18. 21) henrettede jed.

Ypperstepraest Seraja og Fader til den ferste

eftereksilske Ypperstepraest Josva (1 Kron. 5,

40. 41 [6, 14. 15]; Esra 3, 2; Hag. 1, 1 og
andre Steder).

Josafat (Jehosafat). — 1. Konge i Juda Rige

o. 876—851 f. Kr., Sen af Asa. Under bans
Regering forandredes Forholdet mellem Israel

og Juda, idet den 60aarige Krigstilstand aflestes

af et venskabeligt Forhold mellem Akab og J.

(1 Kong. 22, 45). Interessen heraf var saerlig

paa det nordl. Riges Side overfor den truende

syr. Magt, men ogsaa for Juda var det af Be-

tydning at lade den israelit. Faellesfelelse raade.

Det politiske Forbund befaestedes ved Gifter-

maal mellem Akabs Datter Atalja og J.s San
Joram, til bvilket i relig. Henseende meget
betsenkelige iEgteskab J. maaske har knyttet

Haabet om et fremtidig samlet Rige under
Davids SUegt. I Virkeligheden kom Forbind-
elsen til at baere meget bitre Frugter for Juda,

da Hedenskabet med Atalja banede sig Vej til

dette Rige, og Davids Slsegt naer var bleven

udryddet af hende (se Atalja og Joas). J. ind-

droges ogsaa mod Slutn. af sin Regering gen-

tagne Gange i Krig til Hjaelp for Akab og dennes
Sou Joram, forst mod Syrerne ved Ramot i

Gilead (1 Kong. 22), hvor J. personlig kom i

Fare, og sideu mod den moabitiske Konge
Mesa (2 Kong. 3, 4f.), uden at der i Virkelig-

heden opnaaedes noget (se naermere under Art.

Joram). Om J.s Regering fortaelles ellers i 1

Kong. 22, 41- -51 og udferligere i 2 Kren. 17
—20, en utvivlsomt vaerdifuld Beretning. Paa
J.s Tid ses Juda Rige at have tilbagevundet

Herredemmet over Edom, der nu styredes af
en judseisk Statholder (1 Kong. 22, 48; jvfr.

Edomiternes Afhaengighed i 2 Kong. 3); J.

kunde saaledes taenke paa at forny Handelen
paa Ofir, men Forseget mislykkedes (1 Kong.
22, 49) og blev ikke genoptaget af J., da senere

Akasja opfordrede dertil. Om denne Sag er

Kronistens Beretning forvirret. Hvad 1 Kong.

22, 46 antyder om J.s Magt og heldige Krige

bekraeftes i 2 Kren., der dvaeler ved J.s mili-

tate Foranstaltninger (rigtignok med utrolige

Talsterrelser i Slutn. af 17. Kap.) og ved den
Respekt, hansVaelde indged Filistere og Arabere,
samt beretter om J.s Frelse ved Hen-ens Haand
fra de forbundne Moabiter, Ammoniter og Mao-
naser (2 Kron. 20). Allerede i 2 Kong. 22, 43.

47 fremhaeves J.s relig. Nidkserhed, hvori han
slaegtede siu Fader Asa paa, og i god Sammen-
hseng hermed meddeles i 2 Kren. om hans
Iver for at udbrede Kundskab til Herrens Lov
i Folket (17, 7f.) og for Retsplejen (19, 5f.),

samt om Oprettelsen af en Hojesteret i Jeru-

salem (19, 8f.). J.s i Gudsfrygt grundede Re-
gering horer saaledes helt igennem til de aere-

fuldeste i Davids Slsegt.

— 2. En af Davids Helte (1 Kron. 11, 43).

— 3. Davids og Salomos Mazkir (foredragende

Raadgiver), 2 Sam. 8, 16; 1 Kong. 4, 3 og
andre Steder. — 4. En Praest paa Davids Tid

(1 Kron. 15, 24). — 5. En af Salomos Guver-
nerer (1 Kong. 4, 17). — 6. Kong Jehus Fader
(2 Kong. 9, 2. 14). L. G.

Josafats Dal. I Joels Profeti 4, 2. 12 [3, 7.

17] hedder det, at Hen-en vil samle alle Hed-
ningerne og fere dem ned til >J.s Dal< og der
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gaa i Rette med dem. Navnet bar neppe noget

at gere med Kong J. I saa Fald maatte der
ta-nkcs paa >Lovsangsdalenc 2 Rran. 20, 26,

hvor J. og nans Hser prisede Herren efter

Fjendernes Undergang. Men dette Sted er

mellem Tekoa og Engedi, for langt fra Jeru-

salem, der af Joel aabenbart taenkes som Vidne
til Dommen. Bedre er det derfor at gengive

Udtrykket ved >Dalen J.«, idet J. betyder
>Herren demmer< og altsaa symbolsk betegner,

hvad der skal ske; en lignende Betegnelse er

»Afgerelsens« (eller »Taerskeslsedens<) Dal i 4,

14 [3, 19]. Udtrykket er vel prteget af Joel

selv. Om der oprindelig er tsenkt paa en be-

stemt geograflsk Lokalitet, er et andet Sporgs-

maal. Den langt senere Tradition, som ferst

kan paavises i 4. Aarb. e. Kr., har fsestnct

Navnet til Kedrondalen, mellem Tempel- og
Oliebjerget, og i Forventning om, at Dommen
skal foregaa der, er det mange Jeders (og Mu-
bammedaneres) hojeste 0nske at begraves paa
dette Sted. Det af Joel brugte Udtryk om > Dal<

(emek) passer ievrigt daarlig til Kedronkloften.

Josakar, en af Kong Joas's Mordere (2 Kong.
12, 21), straffet med Deden af Joas's Son, Kong
Amasja (2 Kron. 25, 3). »Sabad< i 2 Kron. 24,

26 er sandsynligvis en Fejlskrift for Sakar o:

Josakar.

Josarja, en af Davids Helte (1 Kron. 11, 46).

Josbekasa, Son af Heman (1 Kron. 25, 4. 24).

Joseba (2 Kong. 11, 2) eller Josabeat (2

Kron. 22, 11), Datter af Kong Joram i Juda.
Ved sararaen med sin Maud, Ypperstepreesten

Jojada, at skjule sin Halvbroders, Kong Akasjas,

lille Son Joas for Dronning Ataljas Efterstra?b-

elser reddede ban Davids Kongeslaegt fra Under-
gang. L. G.

Joseb-bassebet, se Jasobeam.
Josef, i G. T. — 1. Patriarken Jakobs nsest-

yngste Sen, Rahels forstefodte, Stamfader for

Manasse og Efraim. Fortsellingen om J. (1 Mos.
37. 39—50) er vsesentlig sammensat af de seldre

Kildeskrifter J og E, der allerede mode os i

30, 23. 24 med forskellig Etymologi af J.s Navn,
og som paa mindre Afvigelser nser fortielle paa
samme Maade. Hvad Navnet J. angaar, liar

det vistnok, ligesom Jakob, oprindelig va?ret

sammensat med Guds Navn (el) og betyder
saaledes >Gud give(r) mere!<

J. var sin Faders Yndlingsson, berettes der
altsaa i Kap. 37, og blev derfor Genstand for

sine Brodres Misundelse (den >brogede< Kjortel,

Jakob sksenkede ham, er snarere at forstaa

som »en iErmekjortel«); tillige vakte han deres
Forbitrelse ved at fortselle dem sine Dramme,
der varslede om Ophojelse over dem alle. En-
gang, da hans Brodre vogtede deres Hjorde i

bengere Afstand fra Hjemmet, som efter Kilde-

skriftet J var i Hebrons Dal (37, 14; jvfr. 35,

27 hos P), men efter E vistnok endnu ved Sikem,
blev J., som da var en ung Knos(17 Aar ifolge

P : 37, 2), af sin Fader sendt hen for at se til dem.
Svarende til Forskellen i J.s Udgangspunkt
have de 2 Beretninger haft henholdsvis Sikem
eller Dotan (3—4 Mil N. for dette, ved Kara-
vanvejen) som Stedet, hvor han traf sine Brodre.
Da disse saa ham komme, fattede de den Plan
at draebe ham for at umuliggore hans Drommes
Opfyldelse. En af Bradrene (Ruben, efter J
maaske Juda) forhindrede dog de and re i virkelig

at dnebe ham, og i Stedet herfor blev J. kastet
i en torn Cisterne (dette maa vistnok begge
Beretninger, hvorledes man end ellers vil dele
dem, have indeholdt). Hvis Kildedelingen kan
gennemfores, synes derpaa J. ifolge den ene
Beretning (J) at vsere bleven solgt til forbi-

dragende Kebmsend, men ifolge den anden
(hvor disse kaldes Midianiter) at vaere bleven
taget med af Kobnuendene selv (Jvfr. >stjaalenc

40, 15). Ankommen til iEgypten blev J. solgt

som Slave til en fornem iEgypter (39, 1), hvis
Navn ikke angives i den ene Beretning, men
som i den anden (E) kaldes Potifar og betegues
som 0verste for Liwagten, og som derfor ogsaa
havde Opsyn med Statsfengslet, der stod i

Forbindelse med hans Bolig (40, 3). Den fore-

liggende Fortselling har sammensmeltet Beret-
ningerne saaledes, at alt foregaar i Potifars

Hus, i Stedet for at J. (ifolge Beretningen J)

ferst var i >iEgypterens« Hus (39, 5), men saa
ved dennes utro Hustrus Beskyldning blev kastet
1 Statsfengslet, hvis 0verste var den hos E
ntevnte Potifar, hvem J. tjente som Slave.

Holdes Kilderne ud fra hinanden, ses det ikke
klart, om J. ogsaa efter E har vseret i Fasngsel,

men umuligt er det ikke, og Udtrykket i 40,

14 (befri mig fra dette Hus) tyder vel snarest
paa en faelles Overlevering ogsaa herom. In-

teressen er imidlertid knyttet til J.s Ophojelse,
og den fortadles i ethvert Tilfelde overens-
stemmende (40. 41), idet J., der i Famgslet
havde udtydet Overmundsksenkens og Over-
bagerens Dram, i Anledning af Faraos Dramme
blev hentet frem efter Forslag af Overmund-
skaenken, som ievrigt Isenge havde glemt sit

Lefte til J. om at hjaelpe ham. J. forklarede

da Drammene om 7 frugtbare Aar og 7 derpaa
felgende Hungersaar og gav det Raad at samle
Kornet fra de frugtbare Aar i Forraad til de
slette. Efter at Farao havde hart dette, prisede
han J. for den guddommelige Visdom, der var
ham skaenket og gjorde ham til Forstander
over hele /Egypten, idet han tillige ophejede
ham blandt de fornemste jEgyptere og gav ham
en Hustru (Asnat) af den everste Prastesltegt.

Af Kildeskriftet P indfojes her en Notits, at

J. ved sin Ophojelse var 30 Aar gl.

Efter de rige Aar kom Hungersaarene, som
J. havde sagt (41, 53), og ogsaa de omgivende
Lande plagedes af dem. Som Folge heraf sendte
Jakob sine Senner, med Undtagelse af Benjamin,
til /Egypten for at kebe Kom (42, If.). De
komme og kaste sig ned for J. uden at kende
bam. Han derimod kender dem straks, men
giver sig ikke til Kende for dem, men prever
dem ferst. Disse Prevelser og Sindsbevaegelser,

som de i det felgende genuemgaa, ere nod-
vendige til deres Lutring, men Fortaellingen

antyder straks fra Begyndelsen (42, 24), at J.s

Handlemaade ikke skyldtes lav Heevnsyge, men
en hejere Nadvendighed. Ved alt dette dvaeler

Fortaellingen udforlig, indtil den naar sit Hejde-
punkt i J.s Tilkendegivelse af sig for sine Brodre
(Kap. 45), efter at han har set deres opofrende
Troskab mod den yngste Broder, Benjamin,
som de paa J.s Befaling havde maattet tage

med paa deres anden Rejse til iEgypten. De
2 tilgrundliggende Beretninger, som i det
vaesentlige lobe parallelt med hinanden, og
som i den foreliggende Fortaslling ere sammen-
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fejede til et kunstfuldt Hele, kendes atter her
paa, at henholdsvis Ruben (E) eller Juda ere
de ledende blandt Bredrene. Dernaest fortaelles

om, hvorledes Jakob efter at vaere bleven over-

tydet om, at J. virkelig endnu var i Live, felger

J.s og Faraos Indbydelse om at komme til

jEgypten, og hvorledes J. serger for, at hans
Slaegt bosaettcs i jEgyptens Graenseprovins Gosen
(45, 25—47, 12). lnden Slutningen af Jakobs
Liv fortaelles, indskydes et Stykke (47, 13—26),
der beskriver en varig Forandring i de aegypt.

Ejendomsforhold, hvis Foretagelse tilskreves

J., idet iEgypterne maatte gaa ind paa at over-

drage Kongen al Grundbesiddelse, paa Praest-

ernes naer, og svare ham Vs *f Udbyttet for

Brugen af Jorden. Herved skal fremhaeves
baade den store Ned og tillige J.s Fortjeneste

af den aegypt. Kongemagt (smlgn. 2 Mos. 1, 8).

Da Jakob efter en Tids Ophold i jEgypten blev
syg og var Deden mer, velsignede han J.s 2
Sanner, idet han skuende ind i Fremtiden gav
Efraim Fortrin for Manasse (48), og med sanlig

Pietet varetog J. dernaest sin Faders Begravelse
i Makpela Hule ved Hebron. Sine Brodres Frygt
for, at han nu skulde tage Haevn paa dem,
beroligede han aedelmodig og henviste til, at

Gud havde vendt det onde til det gode for at

holde meget Folk i Live. Fortaellingens Slut-

ning (50, 22 f.) meddeler om J.s Dad, da han
var 110 Aar gl., og om hvorledes han i For-
visningen om, at Gud vilde fore dem tilbage

til Kana'an, tog det Lofte af sit Folk, at de
vilde fare bans Ben med fraiEgypten. hvilket

ogsaa siden opfyldtes, idet han begravedes i

Sikem (2 Mos. 13, 19; Josva 24, 32).

Fortsellingen om J. danner i hejere Grad
end ved de andre Patriarker en vel sammen-
sluttet Helhed. J.s Karakter, hans Elskvaerdig-

hed og Klogskab og hans Livs Omskiftelser, i

Forening med Fortaellingens Liv og Finhed,
alt dette har gjort J.s Historic til en af de
mest beundrede ogsaa i den muhammedanske
Verden, og ingen Kr. kan vist undgaa at blive

slaaet af den typiske Lighed med Kristi Liv.

Den os foreliggende Fortselling er naturligvis

ved et langt Tidsrum skilt fra den Tid, hvorom
den beretter, men den vaesentlige Overens-
stemmelse mellem de Beretninger, hvorpaa den
hviler, viser her 1 ikke mindre Grad end ved
de andre Patriarker tilbage til en meget gl.

forudgaaende mundtlig Overlevering. Dennes
Oprindelighed bestyrkes ved Fortaellingens aegyp-

tiske Kolorit i en Mangfoldighed af Enkeltheder,
som i sin Tid Hengstenberg og siden Mgyp-
tologerne (f. E. Ebers og Brugsch) have frem-
draget, og dette Praeg er faelles for begge de af
hinanden uafhaengige Grundberetninger (J og
E). Saaledes vilde ingen folkelig Fortselling vaere

dannet, uden at have sit Udspring fra virkelige

Forhold af den skildrede Art. Og ej heller

vilde blotte Stammeoplevelser fra et Ophold i

jEgypten have formet sig til en saa vel sammen-
haengende Beretning af saa helstobt, individuelt

Praeg. Hvorledes det derfor end forholder sig

med Sammenhaengen mellem den her skildrede
J. og den eller de Stammer, der siden regnede
ham for Stamfader, maa J. uden Tvivl be-
tragtes som en virkelig Person, en stor Sen af
sit Folk, hvis individuelle Oplevelser kom dette

tilgode og forte til dets Overflytning til jEgypten.

Kittel o. a. taenker sig J. som den personlige
Leder af Stammen J., hvis Navn af Traditiooea
er overfert paa ham. Denne Fordobling af Jji

Navn som paa samme Tid baade en Person
og en Stamme er vistnok ikke naturlig; den
gennemferte Opfattelse af J. som en fretn-

ragende Mand med maerkelige personlige Op-
levelser i jEgypten, inden Israels Stammer ved
ham droges derhen (Driver o. a., ogsaa Cheyne),
er efter Fortaellingens Indtryk at foretne-kke.

J.s Levetid giver Beretningen ikke tilstnekke-

lige Holdepunkter til naermere at bestemme;
dog taler den gunstige Modtagelse af Hebne-
ernes Hyrdestamme for Hyksos-Tiden, da Konger
af asiatisk Afstamning herskede i jEgypten.
hvis Kultur de efterhaanden assimilerede sig

med. Minderne om denne Periode bar den
aegypt. Nationalfelelse siden traengt tilbage,

hvilket sikkert har medvirket til, at ingen be-

stemte aegypt. Efterretninger om J. ere fore-

fundne. Manetho omtaler i sin Beretning on
•despedalskesc Uddrivelse afjEgypten (i hvilken
Hyksos's Fordrivelse og Israel iternes Udvandring
synes sammenblandede) en Praest fra Helfo-

polis, Osarsif, som >de spedalskes< Leder. I

dette Navn har man formodet en Erindring
om J., eller i Navnet Petesef, der i en lignendc

grsesk-aegypt. Efterretning (Kaeremon) er en af

>de urenesc Ledere; men dette er uslkkert
Ej heller har man Midler til at kontroliere

det i 47, 13—26 omtalte i dets Henferelse til

J., medens ievrigt den indtraadte Forandring
i Grundbesiddelsen stemmer med de virkelige

Forhold. Der omtales forskellige Gange Hungers-
nedstider (f. E. under det 17. Dynast i, der ret

godt kunde svare til J.s Tid), ogsaa en 7aarig

saadan Periode, der i en sen Efterretning bes-
fores til meget gl. Tid; men heller ikke dette

ferer til noget bestemt Resnltat. Til Stykket
i 39, 7f. om J. og Potlfars Hustru er der ea

noget senere aegypt. Parallel i >Fortaellingen on
de 2 Brodrec (paa Dsk oversat efter A. Sayce

i >Talende Stene< 1888); men om der alligevd

er nogen indbyrdes Forbindelse (i saa Tilbrid*

snarest et Laan fra Josef-Fortaellingen), er ret

tvivlsomt.

Som Stamfader regnedes J. af Stammernc
Manasse og Efraim (1 Mos. 41, 60 f.), af bvilke

den sidste blev maegtigst og havde den an-

forende Stilling i Nordisrael. Navnet J. sammen-
fattede dem begge (1 Mos. 49, 22; 5 Mos. 33,

13), og paa samme Maade »J.s Hus« (f. E.

Josva 17, 17) eller >J.s Born< (f. E. 4 Mos. L
10); undertiden kan ogsaa Benjamin regnes

med (2 Sam. 19, 21 [20], jvfr. V. 17 [16). Dei-

fra var Overgangen let til at lade J. betcgue
hele det nordl. Rige (Am. 5,6. 6,6; Ob.V.18:
Sak. 10, 6) og enddig undertiden hele iaraeb

Folk (Ps. 81, 5. 6).— 2. En Mand af Issakar (4 Mos. 13. 7\
— 3. En af Asafs Sanner (1 Kron. 25, 2. 91
— 4. En af dem, der havde fremmede Hnstmcr
(Esra 10, 42). — 5. En eftereksilsk Praest (Neb.

12, 14). — 6. En af Judits Forfasdre (Jodit

8,1). — 7. En afJudas Makkabaeers Anfarerc;

blev slaaet af Gorgias (1 Mak. 5, 18. 56 f.\ —
I 2 Mak. 8, 22. 10, 19 skal ikke lasses J., meg
Johannes. L. G.

Josef i N. T. 1) J., Jesu Plejefader (ML 1

—2; Lk. 2), der tidlig forsvinder af den evang.
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Historic (ncevnes Lk. 2, 41 f., og Ordet >demc
I V. 51 kan maaske tyde paa, at ban levede

en Tid efter den omtalte Begivenhed), kom til at

spille en stor Rolle i Legenderne og Kunst-
historien. I de apokryfe Evangelier here vi meget
om ham, og paa glkr. Billeder af Jesu Fedsel,

Magernes Tilbedelse og Flugten til Mgypten ser

man ogsaa ham. Man antog i den senere Del af

Oldkirken, at J. ferst som en gammel Mand
havde regtet Maria, og at >Herrens Bredrec

Tare bans Barn af et tidligere iEgteskab. I

den senere Middelalder begyndte man at sere

J. som en Helgen, og i Lobet af 17. Aarh. tog

J.s-Dyrkelsen et stort Opsving. J.s Helgendag
er 19. Marts, og den fejres med megen Hej-

ttdelighed i rom.-kat. Lande, navnlig efter at

Pius IX ved Dekretet af 8. Dec. 1870 har ud-

iisevnt St. J. til Patron for hele Kirken. Leo
XIII stadfeestede i det vaesentllge sin Forgasngers

Dekret ved en Encyklika af 15. Aug. 1889 og
paabed, at der i hele Okt. Maaned til Rosen-
kransen skulde fojes en Ben til St. Josef (af-

trykt 1 Leonis P. XIII Allocutiones, epistola:

etc. udg. af St. Aagustins Selskab III, 277), og
mange Steder er der indfert en Paakaldelse

af >de tre helligste Hjerter< a: Jesu, Marias

og Josefs Hjerter. Der er ogsaa dannet mange
baade mandlige og kvindelige Foreninger til

St J.s /Ere. Til hvilket Maal /Erefrygten for

J. er stegen i Romerk. ses t. E. af de i Tysk-
land byppig udgivne >St. Josephsbuchleiu< og
af Skrifter som J. Lespinasse, St. J. d'apres

lecriture et les traditions (Lille 1888) og Je-

suiten Turrian le Febure, Prerogatives du glo-

rieux St. J. (Lille 1888). Fr. N. —
— 2. J. af Arimataa. Omtales i alle 4 Evan-

gelier som den, der drog Omsorg for Jesu Be-

gravelse (Mt 27, 57 f.; Mk. 15, 42 f.; Lk. 23,

50 f. ; Job. 19, 38 f.). J. var fra Arimata?a o:

Ramataim i Nsrh. af Lydda, en velhavende
Mand og Medlem af Synedriet i Jerusalem.

Han var Jesu Discipel, men hemmelig af Frygt

for Jedcrne, siger Joh. Han stemte ikke med
for Jesu Domfieldelse (Lk.), og straks efter Jesu
Ded viste han det Mod at gaa til Pilatus for

at begaere Jesu Legeme til Begravelse, hvilket

ellers ikke tilstodes af Romerne, og hvad han
tillige maatte vide vilde gere ham til Genstand
for Synedriets Had. Jesu dybeste Forsmasdelse

bragte altsaa J.s Tro til Afgorelse, og mulig-
vis bar J.s Eksempel atter paavirket Nikodemos.
I den nye Klippegrav, J. ejede i den nterliggende

Have, fiyede de i Faellesskab Jesu afsjaslede Le-

geme serefuldt til Hvile. Acta Pilati og det apo-

kryfe » Peters Evangelium< omtale ogsaa Sagen.
— 3. J. Barsabbas, en af de Disciple, der

fremstilledes ved Forhandlingen om Valget af

en ny Apostel (Ap. G. 1, 23). Navnet Barsabbas
betegner ham rimeligvis som Sen (bar) af en
Mand Sabba. Yderligere havde han et romersk
Tilnavn: Justus, efter Skik hos mange af Da-
tidens Jeder. Judas Barsabbas (Ap. G. 15, 22)

har muligvis vaeret hans Broder. Ifelge Evse-

fcios var J. en af de 70 Disciple (Lk. 10, 1).— Endvidere nasvnes af Navnet J. : 4 og 5, et

Par af Jesn Forfedre (Lk. 3, 24. 30). — 6. Bar-
nanas's egentlige Navn (Ap. G. 4, 36), vistnok
rigtigere end >Joses<. — I Mt. 13, 55 synes
ogsaa en af Jesn Bredre at vsere kaldet »J.«,

men hedder ellers Joses. L. G.

Josef Bryennios, bysantinsk Teolog under
Kejser Manuel II PaUeologos (1391—1425), stam-
mede fra Lakedaemon, var ferst (fra 1376) Munk
paa Kreta, senere (1396) i Klostret Studion i

Konstantinopel, og der dede han o. 1436 uden
at ville overtage noget kirkeligt Embede. Han
skrev mange fllos. og teol. Skrifter og over-
satte meget fra Latin paa Graesk, og ogsaa
som Politiker spillede han en ikke ringe Rolle
(J. Draseke, J. B., i »Neue kirchl. Zeitschr.t

VII, 208 f.).

Josef fra Calasanza, se 1, 445.

Josefiter er Navnet paa forskellige relig. Kon-
gregationer, der staa under St. Josefs Vera ; se
Josefs-Sestre.

Josefos, jedisk Historieskriver, f. 37 e. Kr.,

d. i Beg. af 2. Aarh. Tilherende en anset
praestelig Familie fik J. efter eget Udsagn i

sin tidlige Ungdom en grundig skrifUasrd Ud-
dannelse og sluttede sig, efter at have tilbragt

3 Aar i 0rkenen hos Eneboeren Banus, i en
Alder af 19 Aar til Farisaeerne. 26 Aar gl. (64

e. Kr.) foretog han en Rejse til Rom for at ud-
virke Frigivelse af nogle fangne jediske Prsster
og naaede ved Neros Gemalinde, Poppaeas Gunst
sit Maal. Kort efter hans Tilbagekomst til

Pahestina udbred den store jadiske Opstand
mod Rom (Aar 66), og om han end efter sit

eget Sigende fra ferst af var en Modstander af

denne, overtog han dog efter den syriske Stat-

holder Cestius Callus's Nederlag ved Bet-Horon
den vigtige Stilling som everste Befalingsmand
i Galihca. Som saadan forberedte han i Vin-
teren 66—67 Kampen mod Rom ved Rejsning
af en Heer og Befeestelse af de vigtigste Byer
og forsvarede Vaaren 67 Ftestningen Jotapata
overfor Vespasians Angreb. Efter denne Faest-

nings Fald kom han i romersk Fangenskab,
men blev atter frigiven ved Vespasians Ud-
raabelse til Kejser (Aar 69) og antog fra nu
af ved Siden af sit jediske Navn Kejserens
Familienavn Flavius. Efter at have ledsaget

Vespasian til Alexandria, vendte han med Titus
tilbage til Palasstina og maatte under Jerusalems
Belejring paa Titus's Vegne gentagne Gange op-
fordre Byen til Overgivelse. Efter Krigens
Slutning fulgte han med Titus til Rom, hvor
han baade under Vespasian, Titus og Domitian
levede som gritsk Literat med kejserlig Under-
stettelse. I denne Periode af sit Liv udarbej-
dede han felgende Vserker: 1) »Om den jediske
Krigt (7 Beger), oprindelig affattet paa J.s

Modersmaal, Aramaisk, men siden omarbejdet
paa Graesk under Bistand af Medarbejdere, der
bedre end J. beherskede dette Sprog. Vasrket

aabnes med en Udsigt over Jedefolkets Historic

siden Antiokos Epifanes, men beskseftiger sig

hovedsagelig (II, 14—VII) med den store je-

diske Opstand fra dens ferste Begyndelse ind-

til dens fuldstsndige Undertrykkelse (Aar 73);
det er i sin grasske Form forfattet henimod
Slutningen af Vespasians Regeringstid (69—79).

2) Den >jediske Arkseologi< ("Iovdaixq *Aqx<*">-

Xayla, Antiqitates Judaicae, 20 Beger), en Frem-
stilling af Jedefolkets Historic fra den eldste
Tid indtil den store jediske Krigs Udbrud,
fuldendt i Aaret 93 eller 94. Bog 1—11 om-
handler, vsesentlig paa Grundlag af de bi-

belske Skrifter, Tiden indtil Alexander den
store, Bog 12—14 Tiden fra Alexander til He-
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rodes den stores Regeringstiltrsedelse, Bog 15

—

17 Herodes's og hans Son Arkelaos's Regering,

Bog 18—20 Aarene 6—66 e. Kr. 3) J.s Selv-

biografi, et Slags Anhang til Arkteologien, for-

fattet enten kort efter denne eller (sandsyn-
ligere) ferst efter Agrippa U's Dad Aar 100.

Vserket indeholder iugen fuldstsendig Levneds-
beskrivelse, men kun en af biografiske Oplys-
ninger indrammet Apologi for J.s Optreden i

Galilsa Vinteren 66—67. 4) >Mod Aplon< eller

>Om det jediske Folks heje Alder< (2 Beger),

forfattet senere end Arkseologien og indehold-
ende en Apologi for Jededommen overfor he-

denske Angreb og Fordomme.
J.s Vaerker efterlader intet tiltalende Ind-

tryk af hans Personlighed, og som Historiker
kan han ikke paa nogen Maade tage det op
med de store grseske og romerske Historie-

skrivere. Men alle hans Arbejder er dog be-

herskede af den patriotiske Tanke: at skaffe

det jediske Folk storre Agtelse inden den groesk-

romerske Verden, og for vort Kendskab til Je-
dernes Historie i eftermakkabseisk Tid er hans
historiske Skrifter ligefrem uundvrerlige (over-

maade lidet byder han derimod til Belysning
af det dunkle Tidsrum mellem Nehemja og
Antiokos Epifanes, 440—175 f. Kr.). Med sierlig

Udferlighed behandler J. Herodes den stores

Regeringstid, dels fordi han netop her havde
gode Kildcr, dels fordi han var i hej Grad til-

talt af det hellenistiske Prseg, som Herodes
havde forsegt at paatrykke Jedcland. Meget
fattig er derimod Behandlingen af Tiden fra

Herodes den stores Ded til Aar 40 e. Kr.;

ferst med Agrippa I.s Regering bliver Frem-
stillingen atter fyldigcre. For sit Folks reli-

giose Ejendommelighed havde J. liden Sans,

og heri ligger hans storste Begrsensning som
jedisk Historieskrlver. Med Flid bestrteber han
sig for at tegne et for hans grseske og romerske
Lsesere mindst mulig fremmedartet og anstede-
ligt Billede af sit Folk og dets Historie, og
hvad der bar Sammenhreng med den mes-
sianske Idlkreds fortier ban ligefrem. Farisse-

erne, Saddukseerne og Essenerne fremstiller

han som tre filosofiske Skoler, hvoraf Fari-

stBerne svarede til Stoikerne og Essenerne til

Pythagoreerne, og hans Skildring af Deberen
Johannes (Ant. XVIII, 5, 2) giver ikke blot et

meget mat og afbleget Billede af Johannes's
Bodspraeken og Daab, men stikker det mes-
sianske Moment i hans Forkyndelse ganske
under Stolen. Jesus har J. neppe noget Steds
omtalt; thi det beremte >Vidnesbyrd om Kri-
stusc, som allerede Evseb lseste i Arkseologien

(XVIII, 3, 3), skyldes uden Tvivl en kristelig

Interpolation, og meget taler for, at det samme
er Tilfseldet med Beretningen om Herrens
Broder Jakobs Ded (XX, 9, 1), hvor Jakob be-
tegnes som >Broder af Jesus, som kaldes Kri-
stus< (den nyeste og bedste kritiske Udgave
af J.s Vterker er B. Nieses, Berlin 1887—1895;
Haandudgave uden kritisk Apparat ved samme,
Berlin 1888—1895, dansk Overssettelse ved A.
Reiersen, Kbhvn 1750—1757; Jodekrigen, paany
udgivet af J. Belsheim, Horten 1881. Jvfr. for-

ovrigt E. Schurer, Geschichte des judischen
Volks I). L. B.

Josefs-Sestre. De ferste af de mange kvinde-
Iige Kongregationer til St. J.s ALrc dannedes

o. 1640 i Anjou af Mademoiselle de la Fere.

af Familien de la Fleche, og i Bordeaux af
Marie Delpech de I'Estang. Senere ere mani-
fold ige St. Josefshuse oprettede (se A. Marchand,
Moines et Nonnes, Paris 1882, II, 198 f.), bl. a.

et i Chambery i Savoyen, der har Aflcggere i

Danmark. St. J.-S.ne give sig af med Syge-
pleje og Undervisning og have i mange protest
Lande vaeret et virksomt Middel for den rom-
kat. Propaganda.
Josefs-Agteskab kaldes et gyldigt indgaaet

jEgteskab, der efter JEgtefolkenes egen Vilje

ikke bliver fuldbyrdet. Navnet stammer fra

den, forevrigt ikke hidtil af Romerk. dogmatisk
afgjorte Paastand, at Josef,Jesu Plejefader, levede
i et ufuldbyrdet yEgteskab med Maria.

Josek, en af Jesu Forfasdre (Lk. 3, 26).

Josenhans, Joseph, f. i Stuttgart 9. Febr.

1812, d. i Leonberg 25. Dec. 1884. Udgaaet fra et

strengt pietistisk Hjem (i Leonberg) med kraftig

Deltageise i al indre og ydre Mission flk J. paa
Seminariet i Blaubeuren sin afgorende Tros-
krise og sluttede sig ved Universitetet i Tu-
bingen (1829—34) til W. Hofacker og en lige-

sindet Vennekreds ; men en Studierejse i Nord-
tyskland 1836 gav hans Pietisme en objektiv
kirkelig Retning. Efter at have virket som
Lserer i Stettin, siden som Repetent i Tubingen.
var J. 1839—49 Diakonus i Winnenden og
SJKlesorger ved Zellers Sindssygeanstalt Mod net

ved strengt Arbejde og store Sorger kaldtes ban
derfra til Basel som Medhjselper og 1850 Af-

leser for Missionsinspektor Wilh. Hoffmann,
den senere Hof- og Overprest og Generalsaper-
intendent i Berlin. Medens den geniale vidt-

skuende Forgsnger havde fort Baseler-Missionen

ud i et friere Spor og en videre Virkekreds
efter Blumhardts forsigtige Styrelse, var den
kommen i et betydeligt Deficit, og Forbindelsen
med de gamle Missionsvenners engere Kreds
var Iesnet, hvorhos dens Stilling paa den vig-

tigste Arbejdsmark, lndien, var truet ved Sptit-

telser og Selvraadighed blandt Missionsrerne.
J. flk nu den Opgave at skabe faste ordnede
Forhold med >Autoritet, Concentration og Or-
ganisation', og han gennemfarte den med stor

Kraft, ferst ved sin Visitation i lndien, hvor
han indferte neje bestemte Ordninger for Mis-

sionaerernes Forhold indbyrdes og til Komiteen
i Basel, hvis absolute Myndighed han luevdede.

Siden fulgte Ordninger for Menighederne og

Gudstjenesten, for Skolevtesenet og for den be-

tydelige Handels- og Industrlvirksomhed baade
1 lndien og paa Guldkysten. Ogsaa i Hjemmet
gjorde hans sterke Vilje sig gtrldende, ofte

bensynslest, i Missionsskolen og i Missions-

styrelsen, dog under godt Samarbejde i 28 Aar
med Komiteens President, den tedle Baseler

Raadsherre, Adolph Christ. Efter Christs Dad
(1877) traadte J. tilbage 1879, opslidt af det

utrsettelige Arbejde og haarde Kampe. men
Baseler-Missionen havde under hans 30aarige

Styrelse vundet Fasthed og taget et miegtigt

Opsving. Af de 1000 Kr. i lndien var der
blevet 6800, af de 80 Kr. paa Guldkysten 4000,
og begge Steder fandtes et udviklet Skolevssen
fra Elementarskoler op til Pnesteseminariet,
og en vel ordnet Industri, der i lndien gav
Tusinder af Kr. et lonnende Arbejde. I Kina.
hvor Missionen lige var sat i Gang efter Gutz-
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Jaffs begejstrede Opraab, var der efter store

Sigtelser samlet 1700 Kr. (jvnf. P. Eppler, Ge-
schichte der Baseler Mission, Basel 1900; W.
Bornemann, Einfuhrung in die evang. Mis-
sionskunde, Tub. u. Leip. 1902; J.Hesse, J. J.

Ein Lebensbild, Calw n. Stuttgart 1895). V. Sn.

Josephns, finsk Munk, Praedikant og Kirke-
bygmester i Norrland. I Indals Kirkebog siges

om ham: >Architectns et primus fundator hujus
templi erat Josephus Fenno, vir eruditus, sagax
et prudens, religioni pontificiae adicctusc Han
skal desuden have bygget 5 andre Kirker i

Norrland; nan druknede her og blev begravet
i Indals Kirke. A. N.
Joses. 1. En af Jesu Bredre (Mk. 6, 3). I

Mt. 13, 55 synes >Josef< at viere den rette Laese-

maade. — 2. En Sen af Maria, Klopas's (o:

Alfasos') Hustru (Mk. 15, 40. 47; jvfr. Mt. 27,

56). — I Ap. G. 4, 36 skal vistnok heses Josef
(Barnabas), og i Lk. 3, 29 Jesus.

Josia (Josija, LXX Josias). — 1. Konge i

Juda Rige 640—609 f. Kr., Anions Son. Da
hans Fader blev myrdet, var han selv kun 8
Aar gl. (2 Kong. 22, 1). Det indtrangte Heden-
skab havde under Manasses lange Regering (og

Amons) vokset sig saa staerkt som aldrig for i

Juda. Under disse Forhold flk det overordentlig
Betydning, at J. i sin Opvaekst med Varme
sluttede sig til den trofaste, profetiske Retning,
som repraesenteredes f. E. af Sefanja og lidt

senere af den med J. omtrent jsevnaldrende
Jeremja. Man erfarer af Kronisten (2 Kren.
34, 3), at J. allerede inden det store Brud med
al den uaegte Jahvisme havde begyndt reli-

giose Reformarbejder, og disse Efterretninger,

som psykologisk ere velkomne, fortjene sikkert
Tiltro. J.s Interesse for Templet er jo netop
et fortsaettende Led i disse Bestrsebelser ; der-

imod anticiperer Kronisten i det folgende ad-
skilligt, som ferst skete i J.s 18. Regeringsaar,

medens 2. Kong, omvendt samler alt ind under
dette Aar. Den Begivenhed, som da skete og
flk saa overordentlig Betydning for den reli-

giose Fremtid, var Yppersteprasten Hilkias

Fund af Lovbogen i Templet. En grundig
Istandsaettelse af dette var planlagt, og Penge
indsamlede paa samrne Maade som tidligere

under Joas. Da Kongens Statsskriver Safan
kom til Templet for at hente disse, modtog
Hilkia ham med de Ord : Jeg har fundet Lov-
bogen 1 og viste den til Safan, som efter selv

at have laest i den underrettede Kongen om
Fundet og foreleeste for ham af Bogen. For-

faerdet over at se, hvor dyb Afvigelsen var fra

Herrens hellige Krav, sendte J. Bud til Profet-

inden Hulda om Raad og sammenkaldte, efter

at ogsaa hun havde svaret i samme Aand som
Lovbogen, en Forsamling i Templet, hvor
Kongen og Folket vedtog at rette sig efter

Herrens Ord i hans genfundne Lov (2 Kong.

23, 1 f. ; 2 Kren. 34, 29 f.). Uden Toven ivasrk-

sattes derefter med Kraft Reformvaerket, som
dels bestod i Renselse af Templet og Landet
for det indtrangte Afgudsvassen, dels ogsaa i

Opbaevelsen af Jahvehelligdommene rundt om
i Landet, fordi disse, som Erfaringen havde
godtgjort, vare uhelbredelig smittede af Natur-
dyrkelsen under Jahvetroens Navn. De der

fungerende Praster bragtes til Jerusalem, men
iegraderedes fra den egentlige Prwstetjeneste.

Ogsaa til Betel og de sydl. Egne af det gl.

Efraims Rige udstrakte J. sin reformerende
Virksomhed. En stor Paaskefest i Jerusalem
satte Kronen paa det udfarte Vaerk. Den til-

svarende indre Forvandling var naturligvis ikke
dermed givet, men Luften var endelig bleven
renset i Juda, og Spiren lagt til det senere
jediske Liv i Iovbunden Adskilthed fra det
hedenske Vassen. Den genfundne Moselov, der
gav J.s Reform sit Prag, maa efter alt at domme
have vseret den os foreliggende deuteronomiske
Formulering (5 Mos.), der sandsynligvis har
sin Oprindelse fra Hiskias Tid, og under Ma-
nasses Forfelgelser af den jahvetro Retning
maa formodentlig det siden fundne Eksemplar
vaere bleven skjult i Templet, indtil det i Guds
Time kom for Dagen. Om noget Bed rag fra

Yppersteprsestens Side er der ikke Tale. Men
om disse Ting maa her henvises til Art. Mose-
begerne (Deuteronomion).
Om J.s Regering give vore Kilder ievrigt

ikke Besked. Men den store Sorg over hans
Dad viser, at Folket har felt den som en lykkelig
Tid. Den Omsteendighed, at J. ogsaa udstrakte
sin Virksomhed til Dele af Samaria, giver ogsaa
et Indblik i J.s politiske Bestrsebelser, som
under det assyr. Riges Forfald ajensynlig have
gaaet ud paa at samle alt Israels Land. Saa-
ledes forstaas det, at han i Aaret 609 stillede

sig i Vejen for Farao Neko, der med sin Haer
landede ved Palaestinas Kyst for at drage ind
i Syrlen og tilrive sig sin Del af Arven efter

Assyrerne. Det kom altsaa trods Nekos Advarsel
til Kamp mellem J. og ham paa Jisreels Slette.

Men J.s Forventning om Jahves Hjaelp gik ikke
i Opfyldelse, thi ved Megiddo blev den israelit.

Haer slaaet og J. selv dedelig saaret (2 Kong.
23, 29 f.; 2 Kren. 35, 20 f.). Dermed varRigets
Frihed tabt og dets Oplesningsperiode indledet.

Om Sorgen over den aedle Konges bratte Ded
vidne de i 2 Kren. 35, 25 og Jer. 22, 10 om-
talte Klagesange, muligvis ogsaa Sak. 12, 11.

— 2. En Mand paa Serubabels Tid i Jeru-
salem (Sak. 6, 10. 14). L. G.

Josibja, en simeonitisk 0verste(l Kren. 4, 35).

Josifja, Fader til en af Esras Ledsagere (Esra

8, 10). LXX og 3 Esra 8, 36 vise, at Selomit
er J.s Sen, idet Ordene her have et i den hebr.

Tekst udfaldet Navn: Ban! (>af Banis Bern
Selomit, J.s Sen«).

Josua. 1. Josuas Historie. Det meste af,

hvad der berettes om J.s Oplevelser paa Moses
Tid, hidrerer fra det saakaldte elohistiske

Skrift. Han omtales her bestandig som Moses
Tjener, mesharet (2 Mos. 24, 13. 33, 11, 4 Mos. 11,

28 og derefter Josva 1, 1); efter 4 Mos. 11, 28
havde han indtaget denne Stilling fra sin Ung-
dom af. Som Tjener ledsagede han Mose under
hans Ophold paa Sinai Bjerg (2 Mos. 24, 13. 32,

17). Efter at det hellige Telt var oprejst uden-
for Lejren, opholdt han sig til Stadighed inde

idet (2 Mos. 33, 11; smlgn. 1 Sam. 3, 3). Da
Eldad og Medad, der ikke, som de andre ud-
valgte, havde begivet sig ud af Lejren til Teltet,

bleve grebne af profetisk Begejstring, segte

J. at bevaege Mose til at hindre dem deri, men
afvistes af ham (4 Mos. 11, 26 f.). Desuden over-

drog Mose ham Ferelsen af de israelitiske Krigere

i Kampen med Amalekiterne, (2 Mos. 17, 9f.).

Endelig lsese vi 5 Mos. 31, 14 f., hvorledes Mose
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kort far sin Dad begav sig med J. ind i

det hellige Telt, for at ban kande modtage
Guds Befalinger, hvori altsaa ligger, at han var

bestemt til at overtage Ledelsen af Folket efter

ham. Hertil slutter sig den deuteronomiske
Fremstilling (5 Mos. 3, 21.31, 7f.). I detprseste-

Iige Kildeskrift er J., bvis Navn oprindelig

led Hosea, en af de udsendte 12 Spejdere,

nemlig som Reprsesentant for Efraitn(4 Mos. 13,

8. 16); da han og Kaleb ved denne Lejlighed

vare de eneste, der ikke trodsede Gud, skulde
de alene af den davserende Slaegt betrade det

forjsettede Land (efter den aeldre jehovistiske

Fremstilling i 4 Mos. 14, 24, 5 Mos. 1, 36, Josva 14,

6 f. var Kaleb den eneste Spejder, om hvem dette

fortaltes ; her horte J. altsaa ikke med til Spejd-

erne). Fremdeles beretter det prcestelige Skrift

(4 Mos. 27, 15 f.), hvorledes Mose ved Haandspaa-
laeggelse indsatte J. som Folkets fremtidige Farer,

dog saaledes, at han skulde rette sig efter Yp-
persteprsesten, der forvaltede det hellige Orakel
(smlgn. 32, 28. 34, 17 f.). — Paa denne Maade
forberedt felger J.s egen Historie i den efter

ham opkaldte Bog. Han er her Fareren for

det samlede Israel, der i nogle faa Aar (Josva

14, 10) erobrer Landet, om der end hist og her
blev nogle Beboere at overvinde (14, 12). Efter

Erobringen fordelte han Kanaan mellem de
israelitiske Stammer (Kap. 13 f.). Tilsidst forsam-
lede han alle Stammerne 1 Sikem, forpligtede dem
til alene at tjene Herren og fastsatte Lov og Ret
for dem. Derpaa dede han og begravedes paa
sit Arvegods i det efraimitiske Bjergland (Kap. 24).

Ved Siden af denne, paa de elohistiske, deu-
teronomiske og prsstelige Kilder hvilende Frem-
stilling i J.s Bog findes der imidiertid en anden
mindre generaliserende og mere realistisk Be-
retning om Landets Erobring, hidrarende fra

den jahvistiske Kilde. Den foreligger navnlig

i det 1. Kap. af Dommernes Bog, men suppleres

ved forskellige indskudte Stykker i J. Bog. Efter

denne Fremstilling opererer ikke Israel som
Helhed, men de enkelte Stammer hver for sig;

og navnlig giver den en indgaaende Fortegnelse

af de Dele af Landet, som det ikke lykkedes
lsraeliterne at erobre. At denne konkrete Frem-
stilling staar den historiske Virkelighed naer-

mere end den systematiserende, er indlysende.

Men derimod var det urigtigt, naar man, efter

at dette Forbold var konstateret, benyttede
det til at bevise, at J. selv ikke var nogen
historisk Skikkelse, men en ren Sagnfigur, f. E.

en Personifikation af en eller anden Stamme.
Det forfejlede i denne Paastand er umiddel-
bart godtgjort, hvis Budde o. a. have Ret i,

at de jahvistiske Elementer ikke blot findes i

Josva Kap. 13 f., men ogsaa i den foregaaende Be-

retning om Landets Erobring (se nedenfor).

Men ogsaa Steuernagel, der endnu bentegter

dette, fastholder J. som historisk Person og
betragter ham som Forer for Josef-Stammerne,
hvis Indfald i Kanaan han henferer til en noget
senere Tid end Lea-Stammernes.

2. Josua Bog. I den jediske Kanon staar

Josua Bog i Spidsen for Kanons anden Af-

deling, Profeterne; den er den forste af de saa-

kaldte >forreste Profeter< d. e. Josua, Dom-
mernes, Samuels og Kongernes Boger. Efter

sit lndhold er den derimod paa det nojeste

forbunden med de 5 Mosebager. Beretningen

i disse forbereder nemlig bestandig Landets
Erobringshistorie paa en saadan Maade, at

denne nedvendig maa have dannet Fremstil-
lingens uundvserlige Afsiutning. Udeu Beret-
ningen om Opfyldelsen vilde Beretningen om
Forjaettelsen vtere ufuldstsendig, hvad navnlig
bliver indlysende, naar man laegger Mserke til,

at 4. og 5. Mosebog allerede berette om Erob-
ringen af 0stjordanlandet som Laftets delvise

Opfyldelse, medens Erobringen af Ves^jordan-
landet ferst findes i J. B. Dertil komme
en Rtekke bevidste Frem- og Tilbagevisninger
imellem de to Afdelinger, der knytte dem nop-
laseligt sammen. Det afgarende Bevis for Rig-

tigheden af denne Opfattelse afgav den nejere

Analyse, der i J. B. konstaterede Tilstedercr-
elsen af de samme Kildeskrifter, ved hvis

Sammenstilling de 5 Mosebager ere opstaaede,
og som derimod enten ikke mere eller dog
paa anden Maade ligge til Grund for de felg-

ende historiske Boger. Som Felge heraf taler

man nu til Dags gerne om Hexateuken (det

seksdelte Vserk) i Stedet for Pentateuken. og
betragter den som Enhed overfor de Skrifter

i Kanon, der felge efter J. B. Imidiertid
har fortsatte Undersegelser vist, at dette vel

vsesentlig er rigtigt, men dog maa forstaas med
et vist Forbehoid. De enkelte Kildeskrifter i

J. B. danne vel den umiddelbare FortsJrt-

telse af de tilsvarende Kilder 1 Pentateuken.
men den i J. B. foreliggende Komposition
af disse Skrifter kan oprindelig ikke bare
dannet den umiddelbare Fortstettelse af den
Komposition, vi bensevne Pentateuken; eller,

som man ogsaa kan udtrykke det, J. B. er
ikke opstaaet ved, at man simpeltben har
skaaret den sidste Del af Hexateuken fra og
henfort den til Kanons anden Del, en Frem-
gangsmaade, der ogsaa i og for sig vilde vwe
lidet sandsynlig. Beviset herfor ligger i den
Maade, hvorpaa det prcestelige Kildeskrift er

benyttet i Pentateuken og i J. B. 1 de &
Mosebager danner dette Skrift, der uden Tvitrl

er optaget saa godt som belt og holdout, »Grand-
skriftet<, hvori de andre Kilder ere indfejede.

I den forste Del af J. B. (Kap. 1—12) er der
derimod kun optaget nogle faa, losrevne Stykker
af hint Skrift, medens Fremstillingen gennem-
gaaende hviler paa de andre Beretninger; og
i Afsnittet Kap. 13 f. findes der vel starre Af-

snit, som ere optagne fra Prssteskriftet, men
de danne ikke Grundiaget for Fremstillingen.

men ere indfajede i den Ramme, som de andre
Beretninger afgive. For at forstaa dette. maa
man antage, at det Vserk, der ferst kompone-
redes af de forskellige Kilder, og som ferst fik

kanonisk Gyldighed, endte med Moses Ded og
altsaa svarede til den foreliggende Pentateok.
Af Resten af Kilderne dannedes der senere og
efter andre Principper en ny Komposition, den
nuvserende Josua Bog, der ferst fik Gyldighed
som helligt Skrift, da Kanons anden Afdeling
sammenstilledes. Hermed stemmer det ogsaa.
at Samaritanerne, der optog Pentateuken fra

Jederne, have en selvlavet J. B., der ikke
falder sammen med den kanoniske. Ved Bruges
af Ordet Hezateuk maa man derfor erindre.

at det grelder de i de 6 Beger indeboldte
enkelte Kilder, ikke den foreliggende Komposi-
tion.
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Hvad de enkelte Kildeskrifter angaar, hersker
der som saedvanlig gennemgaaende Enighed
om, hvad der herer til det pnestelige Skrift,

nemlig 4, 19. 5, 10—12. 9, 15 b, 17—21 samt
en Del sterre eller mlndre Brudstykker i Afsnlttet

om Landets Fordeling Kap. 13f. (f. E. Levit-

byerne Kap. 21 som Udforelse af Num. Kap. 35).

Tlllige have Oettli og Holzinger formodet, at

Fortegnelsen over de overvundne Konger Kap. 12
stammer fra det pnestelige Skrift, nemlig som
denne Kildes Fremstilling af Erobringshistorien,

medens Steuernagel derimod udleder den fra

en senere deuteronomistisk Bearbejder. Frem-
deles hersker der Enighed om, at begge Bogens
Hoveddele indeholde betydelige Uddrag af Elo-

histens Skrift. Fra denne Kilde stamme f. E.

Beretningen om Folkeforsamlingen i Sichem og
Josuas Ded Kap. 24 samt Bestanddele af de fleste

Kapitler om Erobringshistorien. Derimod diver-

gere Opfattelserne endnu med Hensyn til de
jahvistiske og deuteronomistiske Bestanddele.

Fast staar det, at der i Fremstillingen af Landets
Fordeling Andes en Del jahvistiske Indskud,
der dels doublere, dels supplere det 1. Kap. i

Dommernes Bog (13, 13. 15, 13—69. 63. 16, 10.

17, 11—18. 19,47); men Sporgsmaalet er, hvor-
vidt ogsaa Erobringshistorien delvis hviler paa
Uddrag af Jahvistens Skrift. Dette bensegtes af

Steuernagel, der overalt mener ved Siden af

de elohistiske Stykker, at kunne hjselpe sig

ved Antagelsen af en deuteronomistisk (d. e.

af Deuteronomium inspireret) Fremstilling af

Landets Erobring ved Josua, forfattet af den
samme Haand, der har skrevet Deut. Kap. 1—3.

Derimod have Budde og Holzinger segt at paa-

vise, at Beretningerne i Bogens forste Halvdel
ligesom ofte i Pentateuken ere >jehovistiske<,

d. e. dannede ved en Sammenarbejdelse af

Dobbelberetningerne hos Jahvisten og Elohisten,

samt at denne Sammensmeltning ikke skyldes

Samleren af den nuvaxende Josua Bog, men
allerede forelaa for ham. De deuteronomistiske

Bestanddele af Bogen betragte de ikke som
Uddrag af et virkeligt Skrift, men som Ud-
videlser og Oraarbejdelser af hint komponerede
Vsrk (smlgn. Det israelitiske Folks Historie,

3. Udg. 70 f., hvor den samme Opfattelse er

lagt til Grund). Steuernagels Analyse er ud-

fert med megen Skarpsindighed, og det skal

villig indremmes, at Kildesamlingen, hvad Je-

hovist-Sporgsmaalet angaar, ikke er bragt til

den relative Afslutning ved J. Bog som ved
Pentateuken; men alligevel er Buddes Opfat-

telse utvivlsomt bedre skikket til at forklare

de i Erobringshistorien foreliggende Spor af

Dobbeltberetninger og maa derfor indtil videre

betegnes som den overvejende sandsynlige.

Under Forhold som de her foreliggende er

det indlysende, at den i Talmud (Baba batra

14) fremsatte Anskuelse, hvorefter Josua selv

skulde vaere Forfatteren af J.s B., har den
samme Vserdi som de evrige sammesteds an-

forte Forfatter-Angivelser, nemlig slet ingen.

Bogen er et Produkt af en Rsekke Skrifter, der
aile ere betydelig senere end Josuas Tid. Det
indtil vi vare gaaede over< 5, 1, hvorpaa man

har beraabt sig som Tegn paa et Ojenvidne,
er, som de gamle Overssettere viser, en Skrive-

fejl, som ogsaa Massoreterne rigtig rette til:

indtil de vare gaaede over. For et Isengere

Klrke-Leksikon for Borden. IL

Tidsrum mellem Beglvenhederne og Fremstil-

lingen taler Citatet af en Digtsamling 10, 12 f.,

Udtryk som, at de omtalte Mindesmsrker og
ligu. >endnu den Dag i Dag< ere forhaanden
4, 9. 7, 26. 8, 28. 9, 27. 13, 13. 15, 63. osv.

Angaaende den nejere Affattelsestid for de
enkelte Kilder se Art. Moseboger. (Hollenberg,

Die deuteronomischen Bestandteile d. B. Josua,
Stud. u. Krit. 187 f. ; Albers, Die Quellenberichte

in Josua I—XII, 1891 ; Budde, Die Bucher Richter

u. Samuel 1890; Wellhausen, Die Composition
des Hezateuchs, 2. Udg. 1889; Kuenen, Histo-
risch-critisch Onderzoek, 2. Udg. 1887, 1. Bd.
Fortolkninger af Dillmann 1886, Oettli 1893,

Steuernagel 1894, Holzinger 1901). — F. B.
Foruden den ovenfor omtalte J. mevnes i G. T.

med Navnet J. — 1. En Maud fra Betsemes (1

Sam. 6, 14. 18). — 2. Jerusalems Kommandant
paa Kong Josijas Tid (2 Kong. 23, 8). — 3. Yp-
perstepraesten J., der vendte tilbage fra Ud-
laendigheden sammen med Serubabel. Hans
Fader Josadak var blandt dem, der bortfartes

586. J. mevnes oftere i Beglvenhederne efter

Hjemkomsten ; i Esra Bog (3, 2. 8. 9. 4, 3. 5, 2)

og Neh. (12, 1) kaldes han Jesua, hos Hag. (1,

1. 12. 14) og Sak. (3, If. 6, 11) bruges derimod
Navnets usammentrukne Form J. (Jehosua). —
Se iovrigt Jesua og Jesus. L. G.

Josva, se Josua.

Jotatn. 1. Gideons (Jerub-ba'als) yngste Son
(Dom. 9, 5—21. 57). Da Abimelek lod alle sine

Bradre myrde for at tiltage sig Kongemagt, var
J. den eneste, der undslap. Medens Sikemit-

erne, der havde hjulpet Abimelek, vare samlede
i Anledning af hans Kongevalg, viste J. sig

pludselig paa et Fremspring af Garizims Bjerg
(S. for Sikems Dal) naer ved Forsamlingen og
raabte til dem. I Form af en Fabel om Tree-

erne, der vilde vselge sig en Konge og maatte
nojes med Tornebusken, forudsagde han dent
og Abimelek gensidig Odelteggelse, hvorefter

han flyede, inden nogen kunde gribe ham.
Stedet, dannende en naturlig Talerstol, kan
vistnok endnu paavises. Efter kun 3 Aars For-
lob gik det efter J.s Ord. Det er vilkaarligt

at frakende J. den omtalte Lignelse, som om
den var lagt ham i Munden af en senere For-

tffiller, der onskede at lade en af Gideons Senner
forudsige den kommende Straf; den cjendomme-
lige og antike Lignelse indfores jo slet ikke som
guddommelig Profeti, og tillige var der for Over-

leveringen ingen Grund til at bevare J.s Navn,
hvis det ikke var knyttet til det naevnte Op-
trin. — 2. Konge 1 Juda o. 752—736, Usstfas

aandsbeslsegtede Sen (2 Kong. 15, 32 f.; 2 Kron.

27, 1 f.). De 16 Aar, hvori han regerede, vare
paa faa nsr (fra o. 740) et Medregentskab under
hansFadersSpedalskhed(2 Kong. 15,5). Hos Kro-
nisten omtales hans Byggeforetagender og Be-
feestuinger og en heldig Krig mod Ammoniterne.
Den for Juda farlige Alliance mellem Israels

Rige og Syrien dannedes ifelge 2 Kong. 15, 37
endnu 1 Slutn. af hans Regering. J. har ogsaa
oplevet Jesajas forste Fremtraeden (Jes. 6, 1).

—
3. EnafKalebsEfterkommere(lKran.2,47). L.G.

Jotba, ubekendt By, formodentlig i Juda;
derfra var Kong Amons Moder (2 Kong. 21, 19).

Jotbata (4 Mos. 33, 33 f.; 5 Mos. 10, 7), en
vandrig Station paa Israeliternes Vandring,
muligvis i Horiternes Land.
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690 Jovian — Jubelaar.

Jovian, Julian den frafaldnes Efterfolger,

rora. Kejser fra Jnni 363 til Febr. 364, stillede

sig paa Nlksencrnes Side. Han kaldte straks

den landflygtige Athanasios tilbage (I, 166), og
det lykkedes ikke Arianerne at svaekke bans Be-
undring for den store Kirkelaerer. Uden at

gribe direkte ind i den kirkelige Udvikling
evede J. en ikke saa ringe Indflydelse paa denne,

og Kirkens Maend sorgede dybt, da ban dode.

Jovinian hed en Munk, der o. 385 i Rem
traadte op imod den overhaandtagende Over-
vurdering af Colibatet og Askesen. Han var
selv oprindelig en streng Asket, men ban havde
brudt med den under asterlandsk Paavirkning
udviklede Askese og blev siden dens ivrigste

Fjende. Om bam samlede sig flere ligesindede,

og den rom. Biskop Siricius flk 390 en rom.
Synode til at ekskommunicere J. og bans Til-

haengere. Da J. gik til Milano, sluttede en
milanesisk Synode sig til den rom., og Hiero-

nymus skrev paa sine rom. Venners Opfordring
to Boger mod J. Senere advarede ogsaa baade
Ambrosius og Augustin mod J., der maa vrere

dod for Aaret 406. I sine Skrifter haevdede J.,

at ugift Stand ikke var mere velbehagelig i

Guds 0jne end ^Egteskab, men ban synes ikke

at have bekaempet Praesternes Colibat. Han
angreb ogsaa den Mening, at Faste var bedre
end maadeholden Tilfredsstillelse af Sulten, for-

bunden med Taksigelse (1 Tim. 4, 4). End-
videre paastod han, at Maria efter at have fedt

Kristus ikke laenger var Jomfru, og han tillagde

ikke Martyriet storre Vserd end en from Kristens

Dod paa anden Maade.
Jovius (Giovio), Paulus, rom.-kat. Biskop og

Historieskriver, fodtes 19. April 1483 i Corao,

studerede Medicin i Pavia og kom til Leo X's

Hof, hvor han blev sat hojt paa Grund af sin

elegante Stil. Clemens VII gjorde ham til Biskop
af Nocera, men da han ikke fik Bispedommet i sin

Fedeby, trak ban sig vred tilbage til Firenze,

hvor han dode 11. Dec. 1552. Han skrev sin

egen Tids Historie i 45 Bind og en hel Msengde
Biografier.

Jowett, Benjamin, eng. Teolog og Ptedagog,

fodtes i Camberwell 15. April 1817. 1835 fik

han en Plads i Balliol-Kollegiet i Oxford, hvor
han paa forskellig Maade udmaerkede sig, isser

i Latin. 1842 blev han Tutor der, 1845 praste-

viet. 1 de folgende Aar studerede han tysk
Filosofi, navnlig Hegel, men ogsaa Platon, og
Nationalnkonomi. J. var gaaet ud fra et evang.

sindet Hjem, men under den bejkirkelige Be-
vaegelse i Oxford blev han mere og mere bred-

kirkelig. Sammen med A. P. Stanley udkastede
han Planen til en Fortolkning af Paulus's Breve,

og 1855 udgav han Thess., Gal. og Rom. med
kritiske Anmaerkninger og Oplysninger. Efter

at have arbejdet i Undervisningens Tjeneste

som Examinator og paa anden Vis blev han
1855 Prof, i Gnesk. 1870 blev ban Master of
Balliol; 1882 var hanllniversitetetsVicekansler.

Han dede 1. Okt. 1893. J. bar oversat Pla-

ton, Thukydides og Aristoteles's Politik paa
Engelsk med Noter, og i Essays and Reviews
(I, 805) skrev han en Afhandling >om Skriftens

Fortolkning*, der bragte ham hans Del af den
Modsigelse, disse Afhandlinger vakte (J.s Life

and Letters by Evelyn Abbott and Lewis Camp-
bell I—II, 1897; Letters 1899).

Jnan fra Avila, >AndaIusiensApostel<, fodtes

mellem 1494 og 1500 i den lille By Almodovar
del Campo i iErkebispedommet Toledo. Tidlig
viet til Herrens Tjeneste udmaerkede han sig alle-

rede som Barn ved Alvor og Kaerlighed. 14 Aar
gammel kom han til Universitetet i Salamanca
for at studere Retsvidenskab, men det Studium
tiltalte ham aldeles ikke. Efter et Ophold i

Hjemmet studerede han i Alcala Filosofi (under
Domingo Soto) og Teologi. Da han var bleven
prsesteviet, vllde han vaere draget til Amerika,
men iErkebiskoppen af Sevilla og Storinkvisi-

toren bad bam blive og virke i sit Faedreland.
Som Praedikant vakte J. straks stor Opsigt,

men man beskyldte ham for at overdrive Rig-
dommens Farer og lukke Himlen for de rige.

Inkvisitionen kastede ham i Fsengsel ; han kom
dog snart paa fri Fod og kunde atter bestige
Praedikestolen. Derpaa begj'ndte han sine Mis-
sionsrejser, og mange kom til at skylde ham
meget ; Johannes af Gud (I, 219), den hi. Teresia,
Frans Borgia (I, 364) og mange andre kunde
regnes til hans aandelige Born. Blandt J.s

Skrifter, der bleve meget loeste, maa isaer maer-
bans Audifilia (Her, min Datfer; jvfr. Ps. 45, 11)
og forskellige Afhandlinger om Nadveren. Hans
Breve til Prsester og Laegfolk vandt ham ogsaa
talrige Venner, og de bleve samlede og trykte
i mange Udgaver. Han dode 10. Maj 1569 i

Montilla i Andalusien. Clemens XIII indledede
hans Kanonisation, der dog endnu ikke bar
fundet Sted. J.s Skrifter foreligge i en Ud-
gave, trykt i Madrid 1792—1805, i tysk Overs,
ved Schermer (I—VI, Regensb. 1856—81), i fr.

Overs, ved d'Andilly (Paris 1673.)

Juan Turrecretnata, se Johannes fra Tor-
qvemade (S. 663).

Jubal, Son af Lemek og Ada, ifolge 1 Mos.
4, 21 Opfinder af Cither og Flojte.

Jubelaar i G. T. Bestemmelser om de gtlige

Jubelaar Andes kun i de praestelige Love,
3 Mos. 25, 8—17. 23—55, hvor rimeligvis
Hellighedsloven ligger til Grund, samt 3 Mos.
27, 16—24. Der paabydes her folgende: I

Jubelaaret o: Aaret efter det 7. Sabbatsaar,
altsaa hvert 50. Aar, 1) skal Landet hvile lige-

som i Sabbatsaaret, og den Afgrode, som Mark
og Have uden Dyrkning frembringer, skal til-

falde alle; 2) forarmede Israeliter, der have
maattet saelge sig som Slaver, skulle frigives,

hvad enten det er til Israeliter eller Ikke-
Israeliter, de have solgt sig; men i sidste Til-

fselde have de tillige Ret til paa et bvilket
som heist Tidspunkt at kobe sig fri, idet saa
Kebesummen skal bestemmes i Forhold til Af-
standen frd Jubelaaret; 3) al Landejendom,
som Ejeren er blevet nodt til at saelge, skal —
som det synes, med Undtagelse af de Tilfaelde,

hvor det er en Sla-gtuing, >Leser< (se d. Art.),

der bar kobt Jorden — falde tilbage til den
oprindelige Ejer; tillige kan saadan Jordejen-
dom paa ethvert Tidspunkt kebes tilbage, idet
saa (jvfr. ovenfor) Prisen synkcr i Forhold til

Jubelaarets Naerhed; Huse i Byerne falde der-
imod ikke ind under Jubelaarsbestemmelserne;
kun indtil Udlobet af Salgsaaret har Saelgeren

Ret til at kobe den tilbage, og de falde i J.

ikke tilbage til den oprindelige Ejer. — 3 Mos.
27, 16 f. tilfojer saa den Bestemmelse, at Re-
stitutionen i J. ogsaa gaelder den Landejendom,
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Jubelaar — Jud. 691

som af Kaberen er viet til Helligdommen, idet

Koberen saa maa bctale Helligdommen en Er-
statning; er det derimod Saelgeren, som vier

den til Helligdommen, tilfalder den i J. Praest-

erne.

J. indvarsles den 10. i den 7. Maaned (For-
soningsdagen) rundt om i Landet ved Horn-
blsesen, deraf Navnet shenat hajjobel, idet jobel

betyder Vsedder, derrucst Vsedderhorn.
Hvad Jubelaarsbestemmelserne tilsigte, er at

udjaevne den sociale Ulighed og fremkalde en
Tilstand, hvor alle Israeliter ere frie og have
Grundejendom. Bestemmelserne ere i saa Hen-
seende en Videreforelse (til Dels en Ophsevelse)

af Bestemmelserne i Pagtsbogen (2 Mos. 21, 1 f.

;

23, 10 f.) og de deatoronomiske Love (5. Mos.
15, 1 f.). Men Jubelaarsloven var for uprakti.sk

til at kunne blive mere end en Teori, om end
en meget smnk Teori. At der efter det 49. Aar,

som er Hvileaar, skal felge endnu et Hvileaar,

er ekonomisk upraktisk; men fremdeles vilde

en Restitution af den Tilstand, der laa 50 Aar
tilbage, dog ikke fremkalde, hvad der virkelig

tilstrsebtes, men kun blive en Restitution af

en tidligere Ulighedstilstand. J. er da, som den
senere jodiske Tradition udtrykkelig bevidner,

heller ikke nogen Sinde blevet virkeliggjort.

Man najedes med at regne efter Jubelaar (jvfr.

Jubiheerbogen).

Udenfor de prsestelige Love Andes i G. T. J.

kun omtalt Hes. 7, 13 a; men dette Sted bry-

der Sammenhsengen og gar Indtryk af at vaere

Glosse. Hes. 46, 16 f.; Jes. 61, 1. sigte sand-
synligvis, ligesom Jerem. 34, til et Frigivelsesaar

i Lighed med det deuteronomiske. — At J.

ifelge Loven skal begynde den 10. i den 7.

Maaned, kunde, da en Sammenhaeng med For-
soniugsdagen synes fjernereliggende, tyde paa,

at den 10. i den 7. Maaned en Tid har vseret

regnet for Nyaarsdag (jvfr. Hes. 40, 1.) Kom-
mentarerne til 3. Mos. 25; Buhl: Die socialen

Verhaltnisse der Israeliten 1899 S. 110 f. samt
Dansk Tidsskrift 1898 S. 189 f.). J.C.J.
Jubelaar i Romerk. Saaledes kaldes i den

rom. K. en Tid, paa hvilken der tilbydes de
troende en fuldkommen Aflad (Jubelafiad). Man
skelner mellem det ordentlige J., der nu
vender tilbage for hele Romerk. hvert 25. Aar
ogvareret helt Aar, og det overordentlige,
der kommer til ubestemt Tid, ofte kun varer
en Brokdel af et Aar og kun indrammes enkelte
Lande eller Byer. Det farste J . holdtes i Rom 1 300
under Bonifatius VIII ; vi have endnu i Lateran-

kirken et Billede af Giotto, der forestiller Boni-
fatius VIII i Faerd med at forkynde det. Clemens
VI bestemte, at et J. skulde indrommes hvert
50. Aar, og i Kraft af denne Bestemmelse var
der J. fra Juledag 1349 til Julen 1350. Senere
nedsatte Urban VI Tiden mellem to J. fra 50
til 33 Aar, og hans Efterfalger, Bonifatius IX,

hoWt J. 1390, og Paul II nedsatte den yder-
ligere 1470 til 25 Aar. Saaledes er det endnu.
Et J. aabnes af Paven personlig med store Fest-

ligheder, bl. a. ved Gennembrydning af de saa-

kaldte Jubilaeums-Porte (se d. Art.) i Peters-

kirken, Laterankirken, Maria Maggiore og S.

Paolo udenfor Rom. Oprindelig kunde der kun
holdes J. i Rom, og ingen kunde faa Jubelafiad

uden at besage Apostelgraven der, men efter-

haanden blev det Skik, at Paverne i den mer-

meste Tid efter et J. udstrakte Afladen ogsaa
til andre Steder, dog kun for et kort Tidsrum.
I Reglen bliver der saa tillige givet nejere Be-
stemmelser om Faster og Almisser. — Betin-
gelserne for Delagtighed i et J.s Aflad frem-
stilles i JubiUeums-Bullerne (jvfr. Fr. Beringer,
Die Ablasse, ihr Wesen und Gebrauch, Pader-
born 1895 », 4651). En Skildring af J.et under
Leo XII (1825) Andes i Fr. Nielsen, Romerk. i

det 19. Hdaar, Kbhvn 1898 s
, 19 f., af J.et under

Leo XIII (1900) i A. Zachcr, Aus Vatikan und
Quirinal (Frkfurt 1901), 168 f.

Jabilasernes Bog, se Genesis, den lille (S. 184).

Jubilaeums-Porte (Porta Sanctce) kaldes dc
Porte i Peterskirken, Lateranet, Maria Maggiore
og S. Paolo udenfor Murene, der ved et Jubel-
aars Begyndelse aabnes, den forste af Paven,
de 3 sidste af 3 Kardinal-Legater. Ved Jubel-
aarets Slutning tilmures de atter.

Jud, Leo, schweizersk Reformator, er f. 1482
i Gemar i Elsass. Hans Fader var Freest, men
levede, som saa mange i Datiden, i Konkubinat.
J. fik en god humanistisk Uddannelse, bl. a.

studerede ban i Basel hos Thomas Wyttenbach
(se d. Art.). Her sluttede nan et saa naert Ven-
skab med Zwingli, at det kom til at bestemme
hele hans fremtidige Liv. I nogle Aar var han
Praest i St. Pilt i Elsass, men 1519 blev han
kaldet til Einsiedeln som Zwinglis Efterfalger.

I dette Aar, da Disputatsen i Leipzig afslarede,

at Luther var en Reformator af en anden Slags

end den almindelige humanistiske, ovede dennes
Skrifter, som de nyere Undersegelser har vist, en
afgorende Indflydelse paa Zwingli. Det samme
var Tilfseldet med J., som straks efter sin An-
komst til Einsiedeln gav sig til at prsedike paa
Grundlag af Luthers Udlaeggelse af Fadervor.
Desuden studerede han ivrigt Kirkefadrene og
oversatte forskellige af Erasmus's Skrifter. 1522
blev J. kaldet til Zurich efter Zwinglis 0nske.
>Meister Leuc med den lille Skikkelse og det
svagelige Helbred stod fra nu af som en trofast

Medarbejder af Zwingli, til hvis Anskuelser han
i et og alt sluttede sig. Ved at afbryde en
Augustinerpriors Praediken gav J. Anledning
til den forste store Religionssamtale i Jan. 1523.

S. A., altsaa endnu for Zwinglis iEgteskab var
offentliggjort, ajgtede han en Nonne. I Nadver-
striden brugte han en ejendommelig Taktik,

paa hvis Oprigtighed man har vanskeligt ved
at tro. Han sammenstillede nemlig i et ano-
nymt Skrift, hvortil han dog senere navngav
sig som Forf., en Raekke Udtalelser af Erasmus
og Luther, som skulde give det Udseendc af,

at begge disse i Grunden var enige med Schweiz-
erne (W. Walther i >Neue kirchl. Zeitschr.<

1896, S. 917 f.). Nederlaget ved Kappel 1531
var et haardt Slag for J. En Tid sveevede han
selv i Fare, men navnlig havde han mistet den
Ven, der hidtil saa ubetinget havde vaeret hans
Leder. Raadet tilbad ham Zwinglis Stilling,

men han afslog den. Farst forhandledes der da
med Okolampadius (se d. Art.), med hvem J.

maa rivalisere om Haedersnavnet >Zwinglis Me-
lanchthon*. 0. sagde imidlertid ogsaa nej og
dode foravrigt kort efter. Det blev da den
langt yngre Bullinger (I, 418), der blev stillct

paa Zwinglis Plads, og J. stillede sig med stor

Selvfornaegtelse ved hans Side. Under Indtrykket
afden Gudsdom som Nederlaget syntes at vasre
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692 Jud — Judas's Brev.

blev J. imidlertid tvivlende overfor Zwinglis

Sammenblanding af Politik og Ref., Stat og K.

Han bestred Flertalsregimentets Ret paa det

relig. Omraade og blev tilbojelig til Adskil-

lelse mellem Stat og K. Denne sidste skulde

da vaere en lille Kreds med effektiv Kirketugt.

Barnedaaben burde afskaftes. Disse Anskuelser,

der naermede sig til de Gendeberes, som J. selv

tidligere i Forening med Zwingli havde be-

kaempet, opstod hos ham under Paavirkning fra

Kaspar Schwenkfeld (se d. Art.)- Bucer (I, 407) og
Bullinger ilk ham dog til i Dec. 1525 at bryde
med Schwenkfeld. I de naeste Aar segte J. at

forhindre Bucers Tilnaermelse til >den nye
Pave< i Wittenberg; 1536 tog han Del i Ud-
arbejdelsen af den forste helvetiske Konfes-

sion og affattede den tyskeTekst. Af Zwinglis

efterladte Skrifter har J. udgivet adskillige,

saaledes eksegetiske, der hvilede paa den ved
>Prophezsy« givne Fortolkning. For den lige-

ledes herpaa hvilende Overs, af G. T.s Profeter

og Apokryfer (I, 297) var J. Hovedmanden. I

det hele har han udevet en betydelig Over-

ssettervirksomhed. Bl. hans selvsUendige Skrifter

maa naevnes en storre og en mindre tysk Kate-

kisme, og en lat., som dog vaesentlig er et Ud-
drag af Calvins Institutio. J. dode 1542 (K.

Pestalozzi, L. J. Elberfeld, 1860). V. A.

Juda. 1. Jakobs Sen J. og den Stamme,
som hvis Stamfader han regnedes. — 2. En
levitisk Familie (Esra 3, 9; Neh. 12, 8); mulig-

vis skal der i Esra 3, 9 lasses Hodavja (Esra

2, 40). — 3. (Esra 10, 23) og 4. (Neh. 12, 36),

Leviter fra en noget senere Tid. — 5. En Be-

falingsmand i Jerusalem (Neh. 11, 9); muligvis

skal ogsaa her lapses Hodavja (1 Kren. 9, 7).

— Neh. 12, 34 betegner J. (sammen med Ben-
jamin) formodentlig Repraesentanter for Folket.

— Hvorvidt der i Lk. 1, 39 menes en By af

Navnet J., se under Jutta. L. G.

Juda Rige, se Israels Historie.

Juda 0rk, se Judaea.

Judas i G. T. Navnet J., det gr. /Ekvivalent

for det hebr. Juda. — 1. J. med Tilnavnet
Makkabaeer (1 Mak. 2, 4), se Makkabaeerne. —
2. En Haerforer under Makkabaeeren Jonatan
(1 Mak. 11, 70). — 3. En fremragende Mand
i Jerusalem, der deltog i Afsendelsen af Brevet
til Jederne i jEgypten og Aristobulos (2 Mak.
1, 10); er muligvis J. Makkabseer. — 4. Sen
af Simon Makkabaeer (1 Mak. 16, 2). Sammen
med sin Broder Johannes Hyrkan slog han
den syr. Haer under Kendebasos, i hvilken
Kamp han selv blev saaret. Aar 135 f. Kr.

myrdedes Simon i den lille Faestning Dok ved
Jeriko af sin Svigersen Ptolemaeos, som ogsaa
(ifelge Josefos efter en kort Tids Forleb) lod
J. draebe sammesteds. L. G.

Judas i N. T. I Apostelfortegnelserne findes

omtalt to Maend, der have Navnet J. Den
ene, Judas Thaddaeos, er hos Lukas (6, 16;
Ap. G. 1, 13) kaldt Jakobs Sen, medens Matthaeos

kalder ham Lebbaeos (10, 3). Thaddaeos og
Lebbaeos ere utvivlsomt karakteriserende Til-

navne til det egentlige Navn J. og betyde
begge det samme. I evrigt er der intet fortalt

om denne Apostel uden det lille Treek Joh.

14,22. Den anden, Judas Iskariotes, naev-

nes i Fortegnelserne sidst og har til sit Navn
Tilfejelsen: >den, som forraadte ham<. Han

var fra Byen Keriot i det sydlige Judaea og
havde herfra sit Tilnavn, som ogsaa hans Fader
Simon fer ham (Joh. 6, 71; 13, 26). Han var
den eneste Judaeer blandt Apostlene, og han
var den ene, >der forraadte ham<. Efter Ind-
toget og efter Salvingen i Bethania (Mt. 26,

5 f. 14) gaar han til Yppersteprsesterne og af-

taler Forraederiet med dem. >Djaevelen har
kastet< dette ind i hans Sind, og da Heiren
under Paaskemaaltidet aabenbarer for alle, at
han er vidende herom og betegner J. som
Forraederen, >gaar Satan ind i ham<, og han
udforer sit Vaerk i Gctseraane (Joh. 13, 2.

27; Mt 26, 20 f.). Hvorledes han er kommet
ind herpaa, hvilke Betingelser der har vaeret

i ham for, at Djeevelen kunde kaste Tanken
ind i ham, siges ikke udtrykkeligt. Johannes
bemaerker, at han ikke var redelig med Hen-
syn til de faelles Indtaegter, hvoraf Herren og
Apostlene levede, og som vare betroede til ham
(Job. 12, 6; 13, 29); derfor kunde han fristes af dc
30 Selvpenge. Foruden hertil maa der i denne
Sammenhaeng ogsaa henvises til Ordene om
Djasvelens Begaering efter at sigte Disciplene
(Lk. 22, 31. 32). Tanken om et jedisk Gudsrige
laa dybt i deres Sind ; da det viste sig, at Her-
ren ikke i ferste Raekke tog Sigte herpaa,
kom Forargelsen over dem alle(Mt. 26, 31); de
evriges Tro aflod dog ikke; kun J. faldt og
blev efter dette ogsaa ved at falde, saa at
han ikke kunde rejses (Lk. 22, 32; Joh. 17, 12).

Det er klart nok, at Herren fulgte, hvad der
foregik i Disciplens Sind, og ikke blot dette:

han vidste fra ferst af, at han skulde forraades,

som han fra ferst af vidste, at han skulde da

;

som Akitofel forraadte David, skulde han for-

raades af den, der aad Bred med ham (Joh.

13, 18), og han vidste fra ferst af, hvem der
skulde forraade ham (Joh. 6, 64—70. 71); trods
dette valgte han J., som han valgte de
evrige, fordi han maatte vaelge den, som Fa-
deren gav ham (Joh. 17, 6). Efter Forraederiet

kastede J. Lennen for sin Gerning ind i

Templet, veg bort i Ensomhed og gik endelig
hen og haengte sig (Mt. 27, 5); Ypperstepraest-

erne kebte Blodageren for Pengene. Fortael-

lingen herom er, som det oftere forekommer
i det ferste Evang., meget sammentraengt. Peter
fortaeller den meget omstaendeligere for de i

Jerusalem forsamlede Kristne kort fer Pinse-
festen og maaske paa enkelte Punkter lidt

anderledes, uden dog at vsere i bestemt Mod-
strid med Mt. (Ap. G. 1, 18). En videre Ud-
vikling af, hvad Peter beretter, havde Papias
opbevaret (se Funks Udgave af de apostolske

Faedre II. S. 289—90); men her har Folke-
Fantasien aabenbart vaeret i Arbejde (Daubs
Judas Ischariot). — I Lk. 3, 30 naevnes en J.

blandt Jesu Forfaedre. — I Ap. G. 9, 11 naevnes
en J., i hvis Hus i >den lige Gade< i Damaskos
Savl fra Tarsos boede. — I Ap. G. 15, 22 om-
tales J. Barsabbas, der fulgte med Paulus,
Barnabas og Silas til Apostelmedet i Jerusalem.
Se cndvidere Art. J. Galilaeeren og J.s Brev. A.A.

Judas's Brev herer til de katolske Breve og
blandt disse til dem, om hvilke der fra ferst

af ikke er fuld Enighed. Det har ikke vaeret

optaget i den gamle syriske Oversaettelse og
rimeligvis ikke vaeret anerkendt hos Anti-
okenerne; derimod er det kendt og godkendt
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I Rom, Nord-Afrika og Alexandria. I Slut-

nlngen af 2. og Begyndelsen af 3. Aarh. er det
almlndelig antaget og brugt i Menighederne.
Grunden til, at det havde Vanskelighed ved
at traenge igennem, angiver Hferonymus (de vir.

ill. 4) at vaere dets Forhold til Henoks Bog;
ogsaa kan hertll have bidraget, at det ikke er

skrevet af en Apostel.

At den Judas, der har skrevet det, ikke er

Apostlen Jndas, Jakobs Sen, maa antages for

at vsere sikkert. Han kalder sig selv Kristi

Tjener, men Jakobs Broder (V. 1). Et Broder-

par Jakob og Jndas Andes ikke blandt Apost-

lene, men blandt Herrens Bredre naevnes to

med disse Navne (Mk. 6, 3). Den ene af disse

var den i Menighederne hojt ansete Jakob,
•Herrens Broder< (Gal. 1,19), der led Martyr-
deden i Jerusalem ved Aar 69; den anden er

efter Overskriften Forfatter til det her omtalte
Brev. Han maa rimeligvis have vaeret en af

de Herrens Bredre, som Paulus omtaler (1 Kor.

9, 5); hvor og hvor laenge han levede, vides

ikke ; knn maa det antages, ud fra den Beretning,

som Hegesippos giver om hans Sennesenners
Fremstilling for Domitian (Evsebios 3, 20), at

han var dad nogen Tid for denne Begivenhed.

Med mindre Indflydelse end Broderen sender

han sit Brev nd, stettende sig til den Vsegt,

som Herrens Slsegt havde for Menigheden
(Evsebios 3, 11. 20; 4, 22), og som saerlig Jakob
havde. Han vil paaminde Menighederne baade
af jedisk og hedensk .ft (V. 3: vor faelles

Frelse) om at stride for den en Gang over-

leverede Tro imod den Fare, der truer den
fra Mennesker, der here dem til og leve i dem.
Den Skildring, som han i Brevet giver af disse,

er i alle vaesentiige Track den samme, som gen-

flndes i Skildringen af de vrange Retninger i Ko-

rinth, i Kolossae, i Aabenbaringens Breve og
Pastoralbrevene. Det er ikke nedvendigt at

sege ned i andet Aarhundrede til Karpokrati-

anerne eller lignende Retninger for at finde

Bevsgelser, der svare til denne Beskrivelse;

overalt i Menighederne begynder den falske

Frihed og den falske Spekulation at gore sig

gaeldende henimod Slutningen af Aposteltiden

(smlgn. Hegesippos hos Evsebios 4, 22). Til

denne Slntning henvises der ogsaa, foruden

ved Udtrykkene i V. 17, ved den Afhaengighed,
som Brevet staar 1 til andre Skrifter; ikke just

til de apokryflske, der gaa under Moses og
Henoks Navne (V. 9, 14 t.% da deres Affattelses-

tid er omstridelig; men ferst til de paulinske

Breve; baade i Tanke og Udtryk spores her
Paavirkning fra Paulus; og dernaest til Peters

andet Brev, saafremt Forholdet da er, at dette

er det ferst skrevne, hvad Jud. V. 4 og 18

kunde tale stserkt for (se Art. Peters Breve).

Nejere Bestemmelse af Affattelsestiden kan ikke

gives. Hvilke Menighedskredse, den rimeligvis

i Palaestina skrivende Forfatter naermest har
haft for 0je, er ikke til at afgere (Zahns Ein-
leitung II). A. A.

Jndas Galilaeeren kalder Gamaliel Ophavs-
manden til og Fereren for den Rejsning, der
opstod I Galilaea i Anledning af Indskrivningen
til Skat under Qvirinius i Aaret 6 (Ap. G. 5,

37). Han blev drsebt og hans Tilhaengere jaget

fra hinanden. Josefos fortteller, at han var fra

Gamala i Gaulonitis, men antyder intet om,

hvorfra han har faaet Tilnavnet Galllaeer.

Saramen med en Farisseer, Sadok, rejste han
den staerke Bevaegetse, som imidlertid blev
slaaet ned. Han var efter Josefos den, fra hvem
det fjerde Parti blandt Jederne, Zeloterne, havde
deres Oprindelse, idet han til de farisaeiske

Grundsaetninger fojede den politlske Regel, at

kun Gnd maatte herske over Jedefolket (Ant.

18. 1. 1 og 6; Bell. jud. 2. 8. 1). To af hans
Senner, Jakob og Simon, bleve korsfaestede af

Tiberius Alexander, en, Menahem, var Sicari-

ernes Formand kort far den jediske Krigs Ud-
brud; endelig omtales ogsaa Eleazar, en Mand
af samme Art og samme Slsegt, »Sen af Jairos,

Slssgtnlng af Menahem< (Ant. 20. 5. 2 og Bell.

2. 17. 8f.). A. A.

Indi (Jer. 36, 14 f), egenUig Jehudi, se dette.

Judit. 1. En af Esavs kana'anaeiske Hustruer
(1 Mos. 26, 34). — 2. Heltinden i Judits Bog.

Judits Bog, en af G. T.s Apokryfer. Ind-
holdet er efter LXXs Tekst (hvortil Dsk Overs.

slutter sig)felgende: Nebukadnesar, Assyrernes
Konge i Ninive(!), ferte Krig mod Medernes
Konge Arfaksad og staevnede en Masngde Folke-
slag ligefra Persien til jEgypten til sin Hjaelp,

men de vestlige af disse Folk, deriblandt Je-

derne, adled ikke hans Bud. Som Felge heraf
sendte han, efter i sit 17. Regeringsaar at have
hesejret Mederne, sin Feltherre Holofernes med
en Hser paa 132,000 Mand mod de genstridige.

Holofernes for heerjende frem, undertvang
Landene og tillod ingen anden Dyrkelse end
af Nebukadnesar som en Gud. En stor Frygt
betog Jederne for Jerusalem og Templet, som
de, nylig vendte tilbage fra Udlaendigheden,

havde genopbygget. Ypperstepraesten Joakim
og Synedriet i Jerusalem besluttede dog at

gere Modstand og befalede at saette Staederne

i det nordlige Samaria, der spserrede Adgangene
til Jerusalem fra Nord, i Forsvarsstand, og
med Ben og Faste paakaldtes Herren. Holo-
fernes havde paa den Tid trukket sin Hasr

sammen i Naerh. af Skytopolis (Betsean) og
rykkede frem mod Byen Betulia (eller Betylua),

hvis Fald vilde aabne ham Vejen til det indre

af Landetog Jerusalem. En ammonitisk Fyrste,

Akior, advarede ham mod at angribe Jederne,

fordi Himmelens Gud beskyttede dette Folk,

saalaenge det ikke syndede imod ham; men
Holofernes svarede med at haane Israels Gud
og lod Akior, der havde forbrudt sit Liv, slippe

ind i Betulia, som han troede at vasre saa

sikkert, men hvor han snart skulde blive ramt
af Holofernes's Svasrd sammen med Jederne.

Derpaa angrebes Staden med Kraft og kom
ved Afskaeringen af dens Vandforsyning i saa

stor Ned, at de aeldste maatte love at over-

give den, hvis der ikke kom Hjtelp inden 5
Dage. Denne Eftergivenhed dadledes imidlertid

af Judit, en ung Enke af en sjaelden Fromhed
og Dejlighed ; nun tilherte en fornem Slsegt af

Simeons Stamme (9, 2. 8, 1 ; jvfr. 4 Mos. 1, 6).

Efter at have opmandet de aeldste med kraftige

og vise Ord udferte hun i Tro paa, at Herren
vilde hjaelpe sit Folk, en heltemodig Beslut-

ning til dets Frelse. Styrket ved Paakaldelse

af Herren begav hun sig i al sin Pragt, led-

saget af en af sine Piger, til Holofernes's Lejr

og blev fert frem for ham, hvor hun anstillede

sig, som om hun var flygtet til ham, fordi
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Gud vilde give ham Sejr, idet Hungeren snart

vilde drive Folket til i Ulydighed mod Herrens
Bud at spise det, som var urent, og det, som
var helliget. Tryg ved hendes Ord og bedaaret

af hendes Skonhed indbed han hende til sit

Telt, hvor Judit, der tilsidst var bleven alene

med ham, afhuggede bans Hoved, idet han
overvaeldet af Vinen havde kastet sig paa sin

Seng. Skjulende^HoIofernes's Hoved i en Pose
hastede hun med sin Pige tilbage til Betulia,

hvor hendes Komme bajede Folket paa Knse
i Tilbedelse af Herren og fremkaldte Jubel hos
alle over det skete. Ogsaa Akior omvendte sig

til Jededommen. Paa Judits Raad overfaldt Je-

derne straks i Morgengryet Assyrernes Lejr,

hvor alt kom i Forvirring ved Raedselen over
Aufarerens Dad, saa at de flygtede og i Maengde
drcebtes og efterlod hele Lejren som Bytte.

Med rig Belenning og JEre fejredes Judit af

hele Folket. Bogen slutter med hendes Lov-
prisning af Herren og med at berette om hendes
lange Levetid, i hvilken og derudover Israel

nad Fred.

Forf., der ejensynlig har hart til den fari-

sseiske (asidteiske) Retning, maa have skrevet

under Forhold, hvor Fare truede ikke blot

Jodernes Folk, men ogsaa dets Tro, og hans
Hensigt er at vise, at Herren vil bevare sit

Folk under alle Farer, naar det kun er lydigt

mod hans Lov. Denne Situation forelaa ikke
for Makkabseertiden, og til denne maa Skrlftet

uden Tvivl henferes. Den literaert set velskrevne
ForUellings Ansted mud den historiske Tids-

felge (Nebukadnesar Konge over Assyrerne i

Ninive og tillige ksempeude mod Joderne efter

Eksilet!) ere saa grove, at nogle anse hele For-

taellingens Indhold for opdigtet, medens andre
have opfattet den som en tilsloret Fremstil-
ling af makkabaeiske Begivenheder under For-
tidsnavne. Sandsynligvis har Forf. dog en eller

anden Begivenhed for 0je og Tilknytning i

en jod. Sejrsfest, der ifelge Vulgata og en anden
senere Udgave af Fortaellingen var knyttet til

Judits Navn. Betulia er aabenbart ikke et frit

opfundet Navn, men maa have vteret en geograf.

Lokalitet. Ved Mindet om denne Begivenhed
(i fri Udstaffering) vil han indgyde sine Lands-
mend Mod. Man kunde maaske formode en
Begivenhed fra den syriske Tid far Makka-
beeerne: Navnene Syrer og Assyrer staa jo i

naje Forbindelse, og i den yngre hebr. Version
af Forbellingen kaldes Angriberen Kong Selev-

kos, et Navn, flere syriske Konger have baaret.

Flere nyere Lserde (Gutschmid, NOldeke o. a.)

have fremdraget den persiske Baggrund, idet

Holofernes i Virkeligheden var Perserkongen
Artaxerzes III Ochos's Feltherre i persiske

Krigstog mod Fenikerne, Jederne og iEgypterne
o. 350; til samme Tid herer ogsaa Feltherren
Bagoses (Evnuk), hvis Navn forekoramer i Judit
12, 11 som Evnuken Bagoas; ogsaa i 1, 7 trader
Persertiden allerede frem. Men da Forf. ogsaa
har de assyr. og babylonske Tider som Bag-
grund, kunne ligeledes de persiske Personer
here til det Materiale, hvormed han maler
en Bedrift fra en langt senere Tid.
Med Hensyn til Bogens Tekst er der adskillig

Variation. Den gr. Tekst i LXX kan ses at

were en Overstettelse fra en hebr. eller aram.
Original, men denne sidste er vistnok tidlig

forsvunden. Den lat. Oversaettelse i Vulgata,
som Hieronymus foretog, er gjort efter en
>kaldaisk< (a : aramaisk) Bearbejdelse, og ende-
lig findes ogsaa flere, formentlig langt yngre,
Versioner paa Hebraisk. L. G.

Jndkin, Thomas James, Sen af en Handels-
mand, er fedt i London den 25. Juli 1788, blev
Student ved Hejskolen i Cambridge 1815, Mag.
Art. 1818, var Pnest flere Steder, sidst i Lon-
don. D. 11. Sept. 1871. Han udgav Church
and Home Psalmody 1831. Herfra ere nogle
af hans Psalmer optagne til almindelig Brug,
deriblandt 'Tis hard, when we are sick and
poor, oversat paa Dansk af M. Hammerich:
>Hvor svaert, naar man er syg og mat< (Psbg,
for K. og Hjem, Ni. 604). J. N. S.

Jndson, Adoniram, Sen af en Pnest i Mas-
sachusetts f. 9. Aug. 1788, Student 1807, fertes

ved en Ven bort fra Barnetroen, men dybt
rystet ved denne Vens pludselige Dad kom han
1808 til det teol. Seminarium i Andover. Her
blev haii vakt og fart til Missionskaldet ved
Ltesning af Buchanans >Star in the East< med
en Skildring af Schwartz's Missionsvirksomhed
i Indien. Sammen med Vennerne Mills, Newell
og Nott rettede han 1810 en Forespergsel til

Pnestekonferensen i Bradford, om de turde
vente Undcrstettelse af deres Missionstanker
hos et amerik. Selskab eller skulde vende sig

til England. Dette gav Stedet til at danne det
ferste amerik. Misslonsselskab, American Board,
der 1812 udsendte J. med hans Hgesindede,
hejt begavede Hustru, Anna Hasseltine (f. 22.

Dec. 1789 i Bradford) til Kalkutta. Men her
bleve de udviste, fordi Kompagniet ikke vilde
taale Missionterer i Indien, og maatte sejle til

Mauritius, hvorfra de over Madras kom til

Rangun i Birma Juli 1813. Under Rejsen havde
J.skiftetOverbevisningomBarnedaabenogskilte
sig derfor fra Am. Board, og dette ferte til, at de
amerik. Baptister stiftede deres Missionsselskab
1814: Am. Baptist Miss. Union. Efter 6 Aars
Arbejde dabtes endelig den farste Birman. Efter
et mislykket Forsag 1820 paa at faa Tilladelsc

til at bostette sig i Ava, Birmas Hovedstad,
opnaaedes dette 1824. S. A. udbred Krigen
mellem Birma og England, der ferU sknekke-
lige Lidelser over /Egteparret. J. blev under
Mishandlinger faengslet og slaebt fra Ftengsel
til Fsengsel i l l

/g Aar; hans Hustru fandt ende-
lig hans Opholdssted og holdt sig i hans Nter-
hed under usigelige Tnengsler. Endelig kom
1826 med Krigens Slutning Befrielsen, men l

/e
Aar efter dede Fru J. J. flyttede til Maulmein
i britisk Birma, hvor han virkede ved skrift-

lige Arbejder, men ferst og sidst var han >prte-

dikende Missiomert paa Rejser til Rangun og
andre Steder. Han fuldendte 1834 Overs, af
hele Biblen og udarbejdede en Ordbog, og Mis-
sionen gik frem, sterlig ved hans Medarbejder
Boardmans Arbejde blandt Karenerne, saa at
han for sin Dad 1850 (paa en Serejse for Hel-
bredets Skyld) saa 63 Menigheder samlede og
7000 kr. Birmaner og Karener. Hans anden
Hustru var Boardmans Enke, Sarah Hall (f.

1803 i Nordamerika), ogsaa en ndmaerket Kvinde
og virksom i Missionen, d. 1845 (E. Judson,
Life of Judson, London 1883). V. Sn.
Judaea, den sydligsteaf de 3 Landsdele, hvori

Palffistina V. for Jordan deltes paa Kristi Tid
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(f. E. Job. 4, 3. 4). Navnet J. er den gr. Be-
tegnelse (ij 'lovdala) for det eftereksilske Juda
eller Juda Land, hvis Udstnekning i det vaesent-

Hge faldt sammen med det tidligere Juda Rige.

og hvis Befolkning overvejende herte til Juda
Stamme. Saaledes brages Navnet i Apokryf-
erne (1 Mak. 3, 34. 10, 38; 2 Mak. 1, 10), i

N. T. og hos Josefos. I ndvidet Betydning kan
J. ogsaa betegne hele det hellige Land (Lk. 1,

5. 23, 5; Ap. G. 2, 9. 10, 37), og >Judaeere<

(Jeder) alle Israeliter (Ap. G. 2, 11). Tob. 1,

18 er det gl. Juda Rige kaldt >J<.

Om Provinsen Judas eller J.s Oraraade og
Fordeling til Benjaminiter og Juda Stamme
giver saerlig Neh. 11, 25—36 Oplysning. Mod
Nord strakte den sig (ligesom allerede under
de senere Juda Konger) indover de sydl. Dele
af det tidligere Efraim, mod Vest i en Linje
fra Lydda til Lakis, mod Syd omtrent i Landets
gl. Udstnekning. Senere satte Edomiterne sig

imidlertid fast i den sydl. Del med Hebron,
saa at Betsur (1 Mak. 4, 29) betegnede Graensen
mellem Juda og det nye Idumaea. Disse Egne
«robredes tilbage af Judas Makkabaeer (1 Mak.
5, 65), og hans Broder Jonatan foregede J.

mod Nord med 3 samaritanske Distrikter (der-

iblandt Lydda, som altsaa maa vsere gaaet tabt

en Tid). J.s Omraade skodes saaledes langt

frem til denne Side. Graenserne angives noje

hos Josefos: mod Nord Borkaios (nu Berklt, i

Naerh. af Akrabe) og i Jordandalen Koreai
(Kurdva), mod Syd et Sted Jardas ved det pe-

traeiske (nabatteiske) Arabien, mod Vest Havet
og mod 0st Jordan. Kystbyen Joppe (og Jam-
nia) herte ikke til det egentlige J.; derimod
siger Josefos, at Kysten mellem Joppe og Ptole-

mais (Akko) regnedes til J.; i saa Fald maa
dog Kiesarea have gjort en Undtagelse, da det
i Ap. G. 12, 19. 21, 10 adskilles fra J. Anti-

patris N. 0. for Joppe betegnes andensteds af
Jedernesom Graensestad. Enkeltvis(Ptolemseos)
tales om nogle transjordanske Staeder som
harende til J. ; derom har Josefos intet, og Mt.
19, 1 kan ej heller anfares for det (jvfr. Mk.
10, 1). Efter Herodes d. st.s Ded tilfaldt J.

hans San Arkelaos, men blev ved dennes Af-

sarttelse Aar 6 eller 7 e. Kr. forenet med den
rom. Provins Syrien, dog under en saerskilt

Landshevding, som residerede i Kaesarea.

Medens Provinsen J. i denne senere Periode
havde en betydelig fremskudt Nordgraense, er
ellers den naturlige, geograflske Grsense for

det judaeiske Bjergland nordligere end den hi-

storisk-politiske Grsense for det eftereksilske J.

eller det gl. Juda Rige og Juda Stamme. Som
fysisk Grsense kan i Henhold til Ankel og Buhl
en Raekke Klefter i en Linje nordl. for Jaffa

og Betel betragtes, fra Nahr-el-'audjfl mod Vest
og Norden om det heje Tell-'asur indtil Vadi-
el-'audje mod 0st. Af Benjamins Stamme, som
boede i Bjerglandet S. for denne Linje. herte
Iran de sydl. Egne til Juda Rige, hverken Betel

eller Jeriko (tilsidst dog judaeiske: 2 Kong. 23,

15—20; jvfr. Esra 2, 28. 34); Benjamin regnedes

i det hele til Efraims Bjergland (Dom. 3, 27
jvfr. V. 15; Dom. 4,5; 2 Sam. 20, 1. 21). Selve

Juda Stammes Nordgraense lab Senden om Jeru-

salem (Josva 15, 8).

Det karakteristiske for det judaeiske Bjerg-

land i videre Forstand, regnet S. for den om-

talte Linje, er den fortlebende Bjergkam i Ret-
ning fra N. til S. (S.V.), som deler Landskabet
i en estl. og en vestl. Del. Denne Formation
mangier i det N. derfor liggende samaritanske
Bjergland, men kan falges i det judaeiske ind-

til Senden for Hebron. Samarias Hojland har
uregelmaessigere Former og er tillige frugtbart

og vandrigt; i Modsaetning hertil have J.s

Bjerges 0stskraaninger altid ligget hen som et

frygteligt ode Land (J.s 0rken).
Den judaeiske Bjergryg, der i Tell-'asur

enkeltvis naar en Hojde af o. 3200 ', er gennem-
gaaende opadstigende mod S. (Betel 2200 ', Jeru-
salem 2500') og kulminerer omkrlng Hebron
(2900 '), hvor Slret-el-bella'a (nordl. for Hebron)
naar 3250 ' (1027 Meter); derefter synker Laudet
atter mod S. Det judaeiske Kalkstensbjergland
har vel mange nogne og stenede Hajder, men
ogsaa frugtbare og skenne Dale; tillige vidne
Cisterner og kunstige Terrasser om en langt

mere udstrakt Dyrkning i fordums Dage. Blandt
Dalene kan fremhaeves Hebrons og Omegns med
fortrinlig Vin; nordligere Betlehems Dal, 'Ain-

karim, Kolonije og N. V. for Jerusalem Egnen
ved Ed-dj!b (Gibeon). Langs 0stsiden af Bjerg-

ryggen straekker sig, begraenset af Jordandalen
og det dede Hav, den omtalte 0rken, hvis
Hoveddel i G. T. kaldes >midbar Juda« (Ps.

63, 1 ; Josva 15, 61 ; jvfr. 17 fqiftos Tijs'lovSaias:

Mt. 3, 1). Kalkklipperne rage for det meste
nagent frem, milevidt udeu Vegetation eller

noget levende Vaesen; kun enkelte Oaser af-

bryde det frygtelige 0de. I den nordligste,

betydelig smallere Del er det fremspringende
Djebel-karantal (Quarantaniabjerget) ud imod
Ghorsletten, med stejle Viegge og Klippehuler,

af Overleveringen udpeget som Jesu Opholdssted
i 0rken under Fristelsen. Sydligere gaar den
ede Vej fra Jerusalem til Jeriko, nu som paa
Kristi Tid (Lk. 10, 30) ilde berygtet ved Ravere.
Blandt Dalklefterne ud imod det dede Hav
kan naevnes Vadi-en-nar (Fortsaettelsen af Ke-
drons Kleft) og sydligere Vadi-hasa\s& (Sis: 2
Kran. 20, 16), nordl. for Engedis Oase. Ved
Engedi rager Bjergarkenens 0strand o. 1890'

(594 Meter) op over det dybt under Middel-
havets Vandspejl liggende dede Hav. Sydligere

er ud imod dette endnu et beboet Punkt, Sebbe,
hvor den fra den jed. Krig bekendte Faestning

Masada laa; men dette Punkt henregnes ievrigt

til Negeb, J.s Sydland. Imod Vest straekker

0rkenen sig til Dels tart op til selve Bjerg-

kammen, hvor da et Overgangsland med Graes-

gange adskiller sig fra den egentlige 0rk, saa-

ledes f. E. ved Tekoa (Profeten Amos's Hjem)
og ved Sif og Maon, over hvilke Vejen ferer

fra Hebron til Sydenden af det dede Hav.
Af en ganske anden Karakter er Bjergryggens

vestlige Skraaning, Landskabet Sefela (Josva

15, 33) eller Juda Lavland, et frugtbart og
i Oldtiden tart befolket Land med brede Dale
og svulmende Heje. Paa dets Vestside straekker

sig den brede og ligeledes frugtbare Kystslette,

det gl. fllistaeiske Land. Tilsammen er Lav-
landet og Sletten omtrent IV2 Gang saa bredt
som Bjergryggen og 0rken. Den judaeiske Kyst-
slette regnes fra Vadi-el-'aris, Graensefloden

mod iEgypteu, og gennemstremmes dernaest

af flere fra Bjerglandet kommende Stremme:
Vadi-gazze, Vadl-el-hast, Nahr-sukrer (Fortsart-
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telsen af Vadi-es-sant), Nahr-rflbln (Fortsset-

telsen af Vadi-es-sarar), og naar derefter den
tidligere nasvnte Nabr-el-'audjfls Udleb. Selve

KysUinjen er sandet og uden Interesse; kun
ved Jaffa er der en, iovrigt tarvelig Havn.

Til J. herer endelig (foruden en Strsekniag

af Jordandalen, hvorom her maa henvises til

Art. Jordan) Landskabet sydlig for Juda Bjerge,

det saakaldte Negeb (d. e. sandsynligvis: det

terre Land) eller Syd 1 a nd e t , som hvis Grsense

mod S. V. kan betragtes Vadi-el-abjad, der
mander ud i Vadi-el-'arts. Det er et Steppe-

land og danner Sydskraaningen fra Juda Bjerge.

Ogsaa her er der paa flere Steder Spor af sldre
Kultur; iovrigt er Negeb lidet gennemforsket.

Den vestl. Del med de brede Dale Vadi-ruhebe

og Vadi-es-seba' var i sasrlig Grad Abrahams
og Isaks Opholdssted. Mod S. 0. skraaner Syd-
landet i flere Trin ned imod Araba-Siciikningen.

J. i det her beskrevne videre Omfang var

igennem den israelitiske Tid befolket af Juda
tilligemed Benjamin, Dan og Simeon, om hvilke

maa henvises til Art. under disse Navne, lige-

som ogsaa de mangfoldige historiske Minder
fra d. hi. Skrift falde udenfor Rammen af

denne Artikel. L. G.

Jnel, Kjeld, dsk Biskop, rimeligvis fedt i

Skive, blev 1549 Biskop af Viborg. I hans Tid
blev Aalborg By lagt ind under Vendelbo Stift.

K. J. var en dygtig og nidkser Tilhsenger af

Ref. D. 2. Marts 1571.

Juggernaut (udt. Djaggernat, af Sanskrit:

Jagan-natha a: Verdens Herre), et beremt Gude-
billede i den store Vishnu-Helligdom i Byen
Puri (i Orissa), et af Indiens beremteste Val-

fartssteder. Gudebilledet gemmes i et Tempel,
der siges at have vsret en fordums buddhistisk
Helligdom, og omkring dette Tempel er op-

fort o. 120 andre Templer, saa at det hele

udger et uhyre Bygningskompleks, til hvis Be-
tjening der er ansat flere Tusinde Betjente og
Pwester, som varetager Gudebilledets daglige

Opvartning og de 24 aarlige Fester, af hvilke

den beremteste er Vognfesten (rathayatra) ved
Regntidens Begyndelse i Juni-Juli. Til denne
Fest samler sig aarlig en uhyre Menneske-
msengde, bestaaende af Pilegrimme fra hele

Indien, hvis Antal undertiden leber op til flere

Hundrede Tusinder, mest Kvinder. Gudens
Billed, der er en raat tilhugget malet Trse-

klods, kores paa en kaempemtessig Vogn ud til

et Landsted udenfor Templet, trnkken af flere

Tusinder lejede Bender, og derfra tilbage igen.

Paa Grand af den besvserlige Rejse og det
ngunstige Klima der der aarlig flere Tusinder
af Pilegrimmene ved denne Fest, saerlig fordi

det tillige er forbundet med Vanskelighed at

skaffe Forplejning til saa mange Mennesker.
Rygterne om, at mange i fanatisk Trosiver lige-

frem lader sig knuse under Vognens Hjul, er

dog vistnok ugrundet (E. Leventhal, Indien
for og nu, Odense 1895, S. 257—67, hvor Illu-

strationer Andes; jvfr. Art. Vishnu). D. A.
Jukal, se Jehukal (S. 602).

Julefest kaldes i Norden den Fest, som den
kr. K. fejrer 25. Dec. til Minde om Jesu Fedsel.

I flere Sprog antydes Festens Karakter ved
dens Navn, saaledes fransk noel af (dies) na-
talis, eng. Christmas (Kristmesse). Det tyske
>Weihnachteu< er oprindelig en Dativ Plur.:

ze wihen nahten = zu den heiligen Nachten,
omfattende Tlden fra 25. Dec. til 6. Jan. Det
er usikkert, om denne Benaevnelse helt eller

delvis er kr., eller om den har vaeret brugt
allerede som Betegnelse for den germanske
Midvinterfest. J. er ferst fremkommen i 4.

Aarh. I den aeldste K. fejredes ingen Fest for
Kristi Fedsel. At fejre Aarsdagen for den na-
turlige Fedsel ansaas overhovedet for en he-

densk Skik ; Origenes fremhsever gentagne Gange,
at det i Biblen kun er Farao og Herodes, der
fejrer deres Fodselsfest. Man har da i den
aeldste K. heller ikke bevaret Mindet om Dagen,

Ja end ikke om Aarstiden for Herrens Fedsel.

Ved hans Ded og Opstandelse havde man et
nogenlunde fast Tilknytningspunkt for Date-
ringen 1 den jed. Paaskefest; meget tidlig og
naesten af sig selv forvandlede Paasken sig til

en kr. Fest. Til Paasken sluttede Pinsen sig

naturligt. Men da man manglede ethvert krono-
logisk Holdepunkt for Hojtideligholdelsen af
Herrens Fedselsfest, frembed denne sig ikke
saaledes af sig selv. Selve Herrens Fedsel var
dog ikke et Punkt, hvorfor man kun havde
ringere Interesse. I Daabsbekendelsen naevnedes
den stadig, allerede lsenge fer J.s Indstiftelse

finder vi Begivenheden afbildet i Katakomberne,
ja naar man som mange Faedre, f. E. Irenaeos,

lagde afgerende Vcegt paa Inkarnationen, maatte
Jesu Fedsel regnes med til de allervigtigste

Frelseskendsgerninger.

Fra Slutn. af 2. Aarh. begyndte man da ogsaa
at anstille Undersegelser om Datoen for Jesu
Fedsel, men de Resultater, man kom til, var
ganske vist alle lige vilkaarlige. Klemens fra

Alex, omtaler ironisk, at nogle beregner Jesu
Fedselsdag til 20. Maj eller til 19. eller 20.

April (?); selv syncs han at have bestemt den
som 17. Nov., medens et mellem Cyprians
Va;rker overleveret Skrift om Paaskeberegningen
fra 243 bestemmer Dagen som Onsdag 28.

Marts.

J. er opkommen i Rom ved Midten af 4.

Aarh. Dengang fejrede man, i alt Fald i

visse Kredse, Epifanifesten (S. 388) som en
Fest ikke blot for Kristi Daab, men ogsaa for

hans Fedsel. At udskille Fedselsfesten som en
sserlig Hejtid, laa naer, ikke mlndst paa en
Tid, da man kaempede mod Arianismen. Den
Dato, man valgte, 25. Dec, var Solhvervsdag
efter den julianske Kalender, og da Soldyrk-
elsen var meget populaer i Kejsertiden, fejredes

denne dies invicti solis som en vigtig hedensk
Fest, omgiven af en Kreds af andre Fester:

Saturnalia 17., senere 17.—23. Dec., Brumal ia

24. Dec., Kalendae Januariae. I Modsetning
hertil og efter en naerliggende Symbolik be-

gyndte man at fejre Kristus, Solens Skaber og
Retfaerdighedens Sol. Snart stod det fast, at

han maatte vaere fodt paa denne Dag. Man
har ment, at Bestemmelsen af Jesu Fedsels-

dag til 25. Dec. allerede fandtes i ferste Halv-
del af 3. Aarh. hos Julius Africanus, men denne
Slutning er usikker. Og en Saetning af samme
Indhold i Hippolytos's Danielkommentar Andes
ikke i alle Tekstformer og er maaske inter-

poleret. Det aeldste sikre Spor Andes i Af-

snittet Depositio martyrum i den vigtige saa-

kaldte filokaliske KronograA fra 354. Her be-

stemmes Jesu Fedsel til 25. Dec. Omtrent paa
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denne Tld har man ogsaa begyndt at fejre

J.; dog menes der aabenbart endnu 6. Jan.,

naar Ambrosias beretter, at hans Sester blev
indviet til Nonne paa Kristi Fedselsdag af

Biskop Liberius (352—366).
Fra Rom bredte Festen sig endnu i 4. Aarh.

ogsaa til 0sten. Gregor fra Nazianz ind forte

den i Konstantinopel ; i Antiokia hilsedes den
med Jubel af Krysostomos, som yderligere segte

at stette Datoen ved (fejlagtige) Beregninger ud
fra de i Lk. 1—2 givne Oplysninger. Dog fejrede

man i iEgypten endnu i Beg. af 5. Aarh. Jesu
Fedsel 6. Jan.; senere endnu tnengte J. igen-

nem i Herrens eget Fadeland. Armenierne
har aldrig villet antage den ; men Kejser Ju-
stinos 518—527 befalede ved en Lov at fejre

den i hans Rige.

J. bestemte Udviklingen af en Del af Kirke-
aaret. Umiddelbart forud gik Advent, til 25.

Marts henlagdes Maria; Bebudelsesdag. Denne
Dag, tillige Foraarsjaevndagn efter den julianske

Kalender, havde mange allerede siden Beg. af
3. Aarh. anset for Kristi Dedsdag; nu flk man
det betydningsfulde Sammentnef, at Inkarna-
tionen og Jesu Dad faldt paa samme Dato.
Baade 25. Marts og navnlig 25. Dec. tog man
langt ned i Tiden i kirkelige Kredse ofte som
Aarets Begyndelse. Lystigheden ved den he-

denske Nytaarsfest 1. Jan. var derimod K. til

Forargelse, men efterhaanden udviklede der sig

paa denne J.s Oktave ogsaa en kirkelig Fest
med Mindet om Jesu Omskserelse og Navn-
givning. Grunden til, at man 26. Dec. fejrede

Mindet om den forste Martyr, Stefanos (saaledes

allerede i en Tale af Gregor fra Nyssa) er tvivl-

som; men i hvert Fald opnaaede man derved
at paavise den naje Forbindelse i Krdm. mellem
Glaeden og Lidelsen (H. Stein i >Kristelig Ka-
lender< for 1870; W. Rothe, Det dske K.aar og
dets Perikoper 1878*; H. Usener, Religlons-

geschichtl. Untersuchungen I, Das Weihnachts-
fest, Bonn 1889, og om dette i de kronologiske

Dele fortjentsfulde, ellers hajst fantastiske Skrift,

se A. Harnack i >Theol. Litteraturzeitung< 1889,

199 f.; P.deLagarde, >Mitteilnngenc IV, Gottin-

gen 1891, 211 f. og 241 f. ; N. Bonwetsch i >Nach-
richten d. G6tt. Ges. d. Wiss.< 1895, 515 f., 1896,

42; Th. Mommsen i Corp. inscr. Lat. 2 I, 1893,

p. 287, 337 f.; L. Duchesne, Origines du culte

chr^tien*, Paris 1898).

Hos de angelsachsiske, germanske og nordiske
Folk fejredes i den hedenske Tid en Mid-
vinterfest, hvis man ikke med G. Bilfinger

(Untersuchungen fiber die Zeitrechnung der
alten Germanen, II, Das germanische Julfest,

Stuttgart 1901) vil anse Efterretnlngerne herom
for Spejlbilleder af den kr. Hejtid. Festens

Navn var Jul (islandsk: j61, oldengelsk: yule,

angelsachsisk : ge61 eller geohol). Om Etymo-
logicn heraf er man endnu mere uenig end
om Festens Art. Tidligere satte man det i Forb.
med det lat. Navn Julius eller ogsaa lig Hjul

;

S. Bngge (.Arkiv for nord. Filol.i IV, S. 135 f.)

vil forklare det som vaesentlig det samme som
lat. joculus = Speg. Denne Udledning saa vel

som den af Hjul svarer godt til den alminde-
lige Opfattelse af Festen som en Solhvervsfest

i Lighed med den mm., en Glaedesfest for Solens

TUbagevenden. Men andre vil opfatte den som
en Fest for de afdade (H. F. Feilberg i >Dansk

Tidsskr.< 1901). I alt Fald finder man I Norden
ved Juletld en hel Del af de Skikke, som i

sydligere Lande har holdt sig ved Allesjaeles-

fest (I, 56 f.), som at der om Natten beredes
Maaltid for de afdade, for Nisser osv. Det i

Oldtiden og Middelaldren saa hyppige Faeno-

men, at en kr. Kultus har fortraengt en hedensk,
men til Gengaeld daekket adskillige hedenske
Rester, ses sserlig ved Julen. Den har optaget

i sig Skikke baade fra det gr.-rom. Samfund
(der var det f. E. Skik at give Gaver baade
ved Saturnalierne og ved Nytaar, strenae, jvfr.

fr. itrenne) og fra den nord. Oldtid (f. E. Jule-

ellet og Here Slags Julemad). Juletrseet er der-

imod ikke ligefrem vokset ud af en forkr. Skik,

skent man ofte pyntede Husene med Grant,
Frugter og Lys ved Nytaarstid. Juletrseet om-
tales forste Gang i Strassburg 1605, men uden
Lys ; lidt over 100 Aar senere finder vi Lysene
omtalt. I Labet af 18. og Beg. af 19. Aarh.
blev Juletrseet almindeligt i de protest. Egne
af Tyskland. Farst i 19. Aarh. er det trtengt

igennem i Danmark og det avrige Norden. De
rom.-kat. Lande har antaget det senere end de
protest. ; farst i de sidste to Tiaar er det bleven
almindeligt i Frankrig, i Sydeuropa endnu ikke.

Forskellige Aarsager, saaledes ogsaa Tanken om
Livstrseet (24. Dec. er Adams og Evas Dag),

synes at have vseret medvirkende til Traeets

Brug; den smukke Symbolik er iavrigt naer-

liggende.

K. brugte mange Midler for at bringe J.s

kr. Betydning nscr til Bevidstheden. Allerede

af Krysostomos, Ambrosius og Augustinus har
Lk. 2 vseret brugt som Juledagstekst; Augustin
har dog ogsaa i Julen praediket over Joh. 1,

1—14. Allerede i Oldkirken benyttede man
en Julekrybbe i Kirken Sta Maria ad prsesepe

(senere Maria Maggiore) i Rom. Frans af Assist

gjorde navnlig Brugen af en Krybbe populser

i Middelalderen, og ofte blev Krybberne Billed-

skaerervaerker af virkelig Kunstvaerdi. Ved Siden
af den hi. Familie fremstilles ofte Okse og Mstl
(efter Jes. 1, 3). Meget yndet var i Middel-
alderen dramatiske Fremstillinger afde Begiven-

heder, der knytter sig til Jesu Fedsel ; ofte

blev dog disse Juleskuespil af temmelig verdslig

Art.

Selvfolgelig blev Jesu Fedsel besungen i ad-

skillige af Oldtidens og Middelalderens Psalmer,

saaledes paa Latin i Ambrosius's Veni redemp-
tor gentium (»Kom Hedningstammers Frelser-

mandc) i den Adam af St. Viktor tillagte

Dies est leetitiae (> Glseden hun er fedt i Dag<,
Psbog for K. og Hjem Nr. 127), og de anonyme
Puer natus in Betlehem (Nr. 126) og Resonet

in laudibus (>Lad det klinge sedt i Sky<, Nr. 128),

andre vare afvekslende paa Latin og paa Moders-
maalet, f. E. In dulci jubilo og >Pris og Mrc
og Dyd ganske meget< (»Julen har Englelyd<, Nr.

129). Ogsaa paa Modersmaalet digtedes Jule-

psalmer, som »Gelobet seist du, Jesu Christ*

(Nr. 130, V. 1) og >Ein Kindelein so lobeliclx

(Nr. 131). Ogsaa paa Dansk Andes fiere af de
naevnte Psalmer i middelalderlige Overseettelser.

Medens J. i 16. Aarh. blev afskaffet, hvor
den strengeste ref. Opfattelse vandt Sejr, blev

den beholdt i den luth. K. Luther selv om-
arbejdede flere aeldre Julepsalmer og digtede

>Vom Himmel hoch da komm ich her< (Nr.
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125). I den danske Psalmedigtning til de for-

skellige Tider bar Julen faaet en overordentlig
sken og fyldig Behandling (jvfr. S. Muller, Julen.
Gamle dske Prsedikener og Sange, Kbhvn 1881);
desuden besidder vi mange seldre Julepsalmer,
navnlig i Grundtvigs Bearbejdelse.

Da Julen leder Tanken hen paa den hi. Fa-
milie og paa alt aegte menneskeligts Adling ved
den personlige Forening af Gud og Menneske
i Kristus, er det naturligt. at J. foruden at

vsere en kirkelig Hejtid tillige er mere knyttet
til Hjemmet og har et mere almenmenneske-
ligt Pneg end de andre kirkelige Fester. Men
altfor ofte, ikke mindst i >Juleliteraturen<, er

det kr. blevet til en tynd Fernis eller ganske
forsvunden (G. Rietschel, Weihnachten, Biele-

feld u. Leipzig 1902). V. A.

Jnleta eller Julita eller Saba (formodentlig
Saby) Kloster var beliggende ved Seen Oljaren

i Juleta Sogn, Oppunda Herred i Soderman-
land. I et endnu bevaret Originaldokument
bekrsefter Stefan, Sverigs ferste iErkebiskop,
»sjalf en cistersienser den gafva af egendom,
som en at Gud helga kvinna< ved Navn Dater
med sin Sons Samtykke til >de Gud hangifne
och Gud tjenande mannen i Wigby (Wiby)<.
Denne paa Karl Sverkerssons Tid grundede
Klosterstiftelse i Wiby, beliggende >nara vid
Sigtunac, paa Sigtunafjordens ostre Strand, be-
krseftes af Knut Eriksson, som i et senere
Brev betegner den som tilherende Cistersien-

serne. Kong Knud lod sig optage i Wiby-Mun-
kenes Samfund og erklterer sig som >dissa

munkars skyddsherre, grundlaggare og fdr-

svarare<. Men tillige omtaler Kongen et Ejen-
domsbytte, som fandt Sted mellem ham og
Wiby-Munkene. Kongen modtog Jorder om-
kring Sigtunafjorden og gav i Stedet for Munkene
betydelige faste Ejendomme og Herligheder i

Juleta Sogn. Wiby Kloster spores ikke siden,

men er gaaet op i J. Hvorvidt der i J., saa-

ledes som endnu Reuterdahl fastholder, har
vseret et Munkesamlag for det i Wiby, maa
vi lade staa hen. Efter Botvids-Legenden (I,

373) jordedes den hi. Botvids Ben ferst i J.,

men flyttedes siden til Botkyrka. Til J. Kloster
skaenkede Knut Eriksson fremdeles betydelig

Ejendom i Elfkarleby ved Dalelvens Udleb.
Dette Gods skuldc egentlig have tilhert Wiby,
men tilfaldt nu J. eller Saba, som siden blev
det ssedvanlige Navn. Det kaldes ogsaa Saba
i det Beskyttelsesbrev, som Legaten Vilhelm
af Sabina udfaerdigede 1248. Ved Gaver og
Erhverv flk J. betydelige Ejendomme. Det har
ejet omkring 80 Gaarde. Stundum blev Klostret

af den Grand indviklet i Stridigheder. 1347
befaler Pave Clemens VI Biskoppen i Vester&s
at hjaelpe Klostret til dets Ret overfor Iud-
byggerne i Forsby i Osterakers Sogn, som med
vaebnet Haand havde bemcegtiget sig en Klostret
tilherende Skov med Enge og Fiskeri og for-

jaget Klostrets Bender. O. 1425 er der kommen
Klage til Paven over voldelig Fremfserd af
nogle Stormtend, og Biskop Thomas i Streng-
nas beskikkes af Baseler-Konciliet til at vsere

Klostrets Beskytter for at.afvserge Uret. Stun-
dum klages der over Fattigdom, og J.-Munkene
saelger Gods til Sestrene t Sigtuna. 1463 ser vi

af et bevaret Originaldokument, at Klostret
har som Gave faaet Relikvier af Biskoppen i

Bergen. Et Par Aar fornd har det faaet Ret
til at meddele Aflad for Understettelse af Krigen
mod Tyrkerne. I 16. Aarh. har J. et daarligt

Rygte. Da GustafVasa 1526 ger Fordring paa
Gripsholm Slot, tilbed han de dervserende
Munke J.-Kloster, formedelst der var >ett ldst

parti ach ganska fa broder, som icka voro
varda att dar fddas efter sadant lefverne, de
fdrda<. Men Gripsholms-Munkene nserede store
Betffinkeligheder ved at slaa sig sammen med
J.-Munkene. Efter Vester&s Recess overlod Kon-
gen J.-gaard som Forlening til Fogden Olof
Arfvidsson (Stenback). O. A.

Julia, en Kvinde, der i Rom. 16, 15 hilses

fra Paulus.

Julian, rom. Kejser 361—363, f. 331, var en
Son af Constantin den st.s Halvbroder, Julius
Constantius. Han og hans yngre Broder, Gallus,

bleve skaanede ved det Blodbad paa Slaegten,

med hvilket Constantius Senner begyndte deres
Regering (337). De foreldrelese Drenge bleve
opdragne af deres Moders Slsegtninger, og Evse-
bios af Nikomedia (I, 827) tog sig sserlig af J.

Da Evsebios blev Biskop i Konstantinopel, kom
J. dertil; efter Evsebios's Ded (341) boede han
6 Aar i klosterlig Stilhed paa et Slot i Kappa-
dokien. Han og hans Broder skulde af kr.

Prsester opdrages til engang at trade i K.s
Tjeneste, for at vsere ufarlige som Kejsercmner,
og de to Prinser vare allerede bleven Lektorer,
da Constantius begyndte at traenge til sine Halv-
faettere. J. blev kaldet til Konstantinopel, senere
kom han til Nikomedia, hvor han lserte Liba-
nios (se d. Art.) at kende, og i Efesos traf han
Teurgen Maximos (se d. Art.). Under disse to
Hedningers Paavirkning blev han led ved den
kr. Tro og >senderbred Krdm.'s Lsenkerc
Marcus Aurelius blev da hans Ideal. Men en
Stund maatte han skjule sit Frafald og hykle
Krdm. Constantius gav ham sin Sester til JEgte
og sendte ham som >Csesarc til Gallien, og
ogsaa der hyklcde han. Men da Constantius
nsegtede at anerkende ham som >Augustus',
kastede han Masken, lod sig kalde Ypperste-
prsest, aabnede Templerne og ofrede til Gu-
derne.

Inden han naaede Konstantinopel var Con-
stantius ded, og J. blev saaledes uden Svaerd-

slag Enekejser. Hovedstadens Indbyggere fik

straks paa forskellig Maade det nye Regimente
at mserke. J. jog Constantlus's Gildinger, Kokke
og Friserer ud af Paladset og kaldte i deres
Sted de nyplatoniske Filosoffer til sig. Baade
Arianere, Novatianere og Donatister fik Reli-

gionsfrihed, og de ortodokse Biskopper, som
Halvarianeren Constantius havde jaget i Land-
flygtighed, fik Lov at komme tilbage ; >Kejseren
vidste nemlig<, siger en hedensk Krenikeskriver,
>at intet vildt Dyr er saa farligt for Menne-
skene, som den sterste Del af de Kr. er for
hverandre<. Og ogsaa Jederne ned godt af den
nye Kejsers Tolerance. J.s Palads kom til at

ligne et Tempel. Hver Morgen og Aften lod

han frembsere Ofre til Solen, og som Ypperste-
pnest segte han at reformere Hedenskabet,
tildels efter K.s Forbillede. Der blev vaaget
over de hedenske Prsesters ssdelige Opfersel,

og der blev oprettet Herberger for fremmede.
Den hedenske Gudstjeneste segte han at re-

formere. Han holdt selv Taler til Solen og til
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Gudernes Moder, og han lod de hedenske
Prsester laere at synge Hymner i det Haab, at

»den gnddommelige Musikc skulde hjaelpe til

Sjaelenes Renselse. Selv levede han tarvelig

som en Kyniker, og han talte med Velbehag
on Luscne, der lab om i hans Skseg >som i

en Dyrehave<. Da han saa, at Biskoppernes,
navnlig Athanasios's, Tilbagekomst dtempede
Uenigheden blandt de Kr. i Steden for at age
den, opgav han lidt efter lidt sin Tolerance.

Han fortolkede sine Ord saaledes, at Biskop-
perne vel havde faaet Lov til at vende tilbage

til deres Byer, men ikke til deres Embede,
han berovede de kr. Praester deres Skattefrihed

og andre Herligheder, og han paalagde Menig-
hederne at tilbagegive eller erstatte det Tempel-
gods, der var sksenket til Kirkerne. De kr.

Hofembedsmsend fik deres Afsked, og alle Kr.

bleve udelukkede fra Provinsstyrelserne og Rets-

plejen, >fordi deres egen Lov forbyder dem at

brnge Svaerdets, og Hteren fik atter hedenske
Tegn i Steden for Korsfanen. En Skolelov segte

at holde kr. Lserere helt borte fra Retor-Ger-
ningen ; de, der ikke selv troede paa de gamle
Guder, maatte ikke vtere Lterere i Hesiodos og
Homeros; de kunne, sagde J., gaa til Galilee-

ernes Forsamlinger og udlaegge deres Matthaeos

og Lukas. Han optraadte ogsaa med et Skrift

>mod de Kr.< (Brudstykkerne af dette ere udg.

af C.J. Neumann, Leipz. 1880, og af ham over-

satte paa Tysk under Titlen > Kaiser J.s Bucher
gegen die Christen', s. A.), hvori han spottede
Biblen og Daaben og paastod, at Gennemfor-
elsen af Kristi Ord (Lk. 17, 33) vilde tilintet-

gere Stat, Folk og Familie. Joderne fik Lov
til at genopbygge Jerusalem* Tempel, men
frygtelige Ildmasser, der slog ud af jorden,
hindrede Udforelsen afdette Arbejde. Det varede
heller ikke ltenge, inden J. saa, at det hverken
lykkedes bam at gore de kr. Menigheder synder-
lig Skade eller at pnste nyt Liv i Hedenskabet.
Da han maatte drage mod Perserne, var det
hans Forstet efter Hjemkomsten at gaa strengere

frem mod de Kr. og skride til aabenbar For-

falgelse. Men ved Ktesifon blev han dodelig
saaret af en Rytterlanse, og under hans Efter-

felger Jovian (S. 690) blev Krdm. atter den her-

skende Religion i Riget (A. C. Bang, Julian den
frafaldne, Kra. 1881; J. Centerwall, J. aflal-

lingen, Stholm 1884. Hans Skrifter ere udg. af
F. C. Hertlein i 2 Bd., Leipz. 1875).

Julian fra Eclanum, en af Forksemperne for

Pelagianismen, stammede fra Apulien og fedtes

o. 385. I en ung Alder blev han Biskop i

Eclanum ved Benevent og stod som saadan i

stor Anseelse. Han dede o. 420, efter 418, ved
et Edikt af Kejser Honorius, sammen med 17

andre italienske Biskopper, at vsere trsengt ud
af sit Embede. J. segte i Here Skrifter at for-

svare Pelagianismens Hovedlterdomme, navnlig
over for Augustin (A. Bruckner, J. v. E., sein

Leben und seine Lehre, Leipz. 1897).

Julius, en Centurion, under hvis Opsyn Paulus
fortes til Rom (Ap. G. 27, 1 f.), J. behandlede
Paulus med Velvuje og laerte at skatte ham
og hans Raad saa hojt, at han for Paulus's

Skyld hindrede Soldaterne i at draebe Fangerne
under Strandingen ved Malta (V. 42 f.). L. G.

Julius. Paver. J. I., 337—352, modtog
under den arianske Strid Sendemaend baade

fra Antinikaenerne og fra Athanasios; begge
Parter vilde sikre sig den rom. Biskop. J.

besluttede da at sammenkalde en ny Synodc.
339 kom imidlertid Athanasios til Rom, afsat

af en Synode i Antiokla og fordreven for anden
Gang. Kort efter fiygtede ogsaa Markellos (se

d. Art.) fra Ankyra til Rom, der nu for en
Tid blev Hovedstettepunktet for den nikaeniske
Lcere, medens Evsebianerne havde Overtaget i

0sten. Orientalerne naegtede at mode i Rom,
hvor en Synode 340 da frifandt Athanasios og
Markellos, hvilken sidste vedkendte sig Roms
Daabsbekendelse (Hahn, Bibl. der Symbole 3

,

Breslau 1897, § 17). J. besvarede indlebne
Klager fra Orientalerne i et langt, baade selv-

bevidst og diplomatisk Brev. Navnlig forsvarede

han en Synodes Ret til at omstede en andens
Beslutninger. 343 traadte en ny Synode sammen
1 Sardica (se d. Art.). Da den antinikzenske

Minoritet havde forladt Byen, stillede Synoden
sig paa Roms Standpunkt i Striden og gav
tillige, paa Forslag af Praesidenten Hosius
(S. 466), Biskop J. Ret til at afgore, i hvert
Tilfaelde, om en domfasldt Biskops Appel til

en ny Synode skulde antages, samt Ret til

eventuelt at beskikke nogle Presbytere som
Meddommere. Tillige bestemtes, at Biskopper,
som kom til Rom med Ansogninger til Rege-
ringen, ferst skulde forelaegge den rom. Biskop
disse. Bestemmelserne, som man i nyeste Tid,

men uden at finde almindelig Tilslutning, har
villet erklaere for uaegte (J. Friedrich i Mun-
chener-Akad.s Sitzungsberichte for 1901), gtelder

aabenbart den rom. Biskop som saadan, ikke
blot Julius personlig. Ved berettiget og ube-
rettiget Brag blev de i den folgende Tid et

vigtigt Middel til at fremme Pavedommets Magt-
straeben. J. selv havde i Striden skudt retslige

Synspunkter i Forgrunden ; saa vel herved som
ved sit dogmatiske Standpunkt befandt han sig

i Overensstemmelse med Roms Tradition og
Udviklingslinie (J. Langen. Gesch. der rdm. K.,

I, Bonn 1881, S. 424 f). — J. II, 1503—1513,
hed tidligere Giuliano della Rovere. Af
sin Onkel Sixtus IV blev han 1471 udn;cvnt

til Kardinal. Synderlig Indflydelse fik han dog
ikke for under Innocens VIII, hvis Valg han,
tildels ved Bestikkelser, havde sat igennem.
Denne Gang havde han besejret Kardinal Ro-
drigo de Borja og var nu under Innocens efter

en fiorentinsk Gesandts Udsagn »Pave og mere
end Pave<. Men da Borja 1492 havde besteget

Pavestolen som Alexander VI (I, 51), fiygtede

della Rovere til Karl VIII af Frankrig, som efter

hans Tilskyndelse 1494 foretog et Tog til Italien.

1495 sluttede Karl Fred med Alexander til

della Roveres store Fortrydelse; og om end denne
ogsaa senere udsonede sig med Paven, folte

han sig dog ikke sikker og levede en Tid i

Skjul. Ved Alexanders Dod 1503 optraadte han
som Kandidat til St. Peters Stol, forst forgasves,

men efter Pius III.s kortvarige Papat med Held.

Han havde da sluttet Fred med sin gamle Fjende
Cesare Borja (I, 51) og bestukket flere Kardi-

naler. I det hele haevede J. II — dette var
hans Pavenavn — sig ikke op over Datidens

politiske Moral, lige saa lidt som hans Privat-

liv var uplettet; som Felge af sine Udsvaevelser

led han af en Konssygdom. Synderlig kirkelig

Interesse lagde den GOaarige Pave ikke for
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Dagen; han var i det hele ret en Legem lig-

gerelse af Hej-Renaissancens verdslige, titaniske

Kraft. J. var egensindig, heftig og urolig, altid

fuld af Planer og hastig til at udfare dem. Paa
Baggrund af Alexander VI.s betegner hans Papat
dog en Opgang. Hans Interesse var ikke ferst

og fremmest Nydelse for sig selv og sin Slaegt,

men dels Kirkestatens Samling, for ham og
Samtiden en religios Opgave, dels Fremme af
Kunsten. Det forste Formaal lykkedes godt,

men kun ved, at Paven ofrede sin storste Kraft
paa Krige. I Felten var J. i sit Element. Ferst
bema'gtigede han sig en Del af C. Borjas Land,
demaest Perugia og Bologna. I en Strid med
Venezia om Romagna bandlyste han Republiken
og allierede sig i Liguen i Cambrai 1508 med
Maximilian I af Tyskland og Ludvig XII af
Frankrig. 1510 maatte Venezia slutte Fred med
Paven, som nn under det nationale Feltraab:
>Ud med Barbarerne!< vendte sig mod den
franske Overmagt. I denne Krig kom J. gen-
tagne Gange i stor personlig Fare. Man for-

segte ogsaa at ramme ham paa det kirkelige

Omraade; i Forstaaelse med Ludvig XII og Max-
imilian sammenkaldte nogle Kardinaler et, dog
kun tyndt besogt, skismatisk Koncilium i Pisa
1511. Herimod stillede J. 1512 et Lateran-Kon-
cilium ; men skent dette varede til 1517 og regnes
for det 18. okum., fik det ingen videre Betyd-
ning. Sin politiske Stilling forbedrede J. ved
at slutte >den hellige Ligue< 1511 med Venezia
og Ferdinand den katolske, snart efter ogsaa
Henrik VIII af England, hvem J. tidligere havde
givet Dispensation til at aegte sin Broders Enke.
Fra Schweiz fik Paven Hjtelpetropper, hvis

Bedrifter vakte Zwinglis Begejstring, omtrent
samtidig med, at Luther segte Aflad i Rom.
Ved store Indremmelser vandt J. Max for sig;

og det franske Herredomme i Lombardiet blev
styrtet. J. vilde nu utvivlsomt have forsegt

at drive Spanierne ud af Italien, hvis han ikke
var dad 1513. Han havde samlet Kirkestaten
og saaledes sikret Pavedemmets Uafhaengighed.
Hans Administration var dygtig, og trods sine

store Udgifter efterlod han en fyldt Kasse.
Rigtignok var Pengene tildels samlede ved
Embedssalg og en forargelig Afladshandel,

hvilket sidste under Leo X blev den Draabe,
dcr fik Baegeret til at flyde over i Tyskland.
J. var en gavmild og klog Kunstmoecen ; han
kebte antike Vaerker som den 1506 fundue
Laokoonsgruppe og stillede nogle af Tidens
storste Mestre store Opgaver. Ogsaa her viser

det storslaaede, men hensynslese i hans Ka-
rakter sig. St. Peters gamle Basilika lod han
til Samtidens Sorg nedrive for at give Plads
til en Virkeliggerelse af Bramantes dristige

Planer. I Michelangelo fandt J. en beslaegtet

gigantisk Natur, hvem han overdrog at deko-
rere Loftet i det sixtinske Kapel og at gore J.

selv udedelig gennem et storartet Gravmsele.
Dette blev kun delvis udfert; 1 den beromte
Statue af Mose, opfyldt af nidkaer Harme, har
Kunstneren symboliseret J. selv. Ogsaa Rafael
blev kaldt til Rom; fra J.s Tid stammer Bil-

lederne i Stanzerne med de mange AUusioner
til Datidsforhold og Portraetter af Paven. Kun-
stens Blomstring under Leo X hviler paa det
under J. givne Grundlag. Alt i alt var J. en
imponerende Skikkelse, som loste betydelige

Opgaver i Tiden, men langt fra en ideal servus
servorum dei (M. Brosch, Papst J. II u. die
Grundung des Kirchenstaats, Gotha 1878; L.

Pastor, Gesch. der Papste III, Freib. i B. 1895;
M. Creighton, A history of the Papacy V s

,

London 1901). — J. IU, 1550-1555, optog sit

Pavenavn efter J. II, men har ikke stort mere
til fffilles med ham. Giovanni Maria del
Monte, som han hed, kom tidlig ved Pro-
tektion ind i heje Embeder. Paul III gjorde
ham 1536 til Kardinal og sendte ham 1545
som en af de pavelige Legater til Trlenter-

medet. Her modarbejdede han Karl V sast

staerkt, at denne efter Paul III.s D»d forsogte

at hindre hans Valg til Pave, men forgaeves.

Som Pave stillede han sig paa Kejserens Side,

og ham til Behag sammenkaldte han Trienter-

modet igen ; det fik da 1551—1552 sin anden
Periode (Sess. XI—XVI). J. holdt ogsaa med
Kejseren i en Strid med Paul III.s Senneson
Ottavio Farnese af Parma, som stettedes af
Henrik II af Frankrig. 1552 maatte J. slutte

Fred med Frankrig, som truede med et Skisma.
5. A. forandrede Moritz's Omslag den politiske

Situation i Tyskland og medforte Konciliets

Suspension. S. A. oprettedes ogsaa det jesuitiske

Collegium Germanicum i Rom. I de sidste Aar
gav Paven mere og mere efter for sin mageligt
anlagte Natur og forte et nydelsesrigt Liv i sin

elegante Villa. Han havde heller ikke synderlig

Fortjeneste af sit Papats storste Resultat : Eng-
lands Forening med Rom 1554 (L. v. Ranke,
Die r6m. Papste I 8, Leipz. 1885; M. Brosch,

Gesch. des Kirchenstaats, I, Gotha 1880). V.A.

Jnlius Africanus, se Africanus (I, 33).

Julias Pflug, se Pflug.

Jumpers var oprindelig Navn paa Metodist-

erne i Wales; Navnet blev givet dem paa Grund
af nogle ekstatiske Glaedesudbrud, med hvilke

de ledsagede >Amen< og »iErevaereGud«, naar
dette forekom i Gudstjenesten. Efter 2 Sam.
6, 16, Lk. 6, 23 og Ap. G. 3, 28 raabte og dan-
sede de, indtil de faldt udmattede om. De fleste

Metodister misbilligede disse hysteriske Optrin,

og de walisiske Metodister har ikke billiget

dem, men helt afskaffet er denne jumping devo-

tion ikke. Den har tveertimod bredt sig til

Amerika, hvor Shakers (se d. Art.) havde banet
Vej for den. Paa det europaeiske Fastland har
man noget lignende i Springprocessionen i Ech-
ternach (I, 708).

Jung, Johann Heinrich, kaldet Stilling
(Jung-Stilling), relig. Forf., var en Mand, der
har haft overordentlig Indflydelse paa mang-
foldige i sin Samtid, og hvis Skrifter ville be-

vare deres Vaerd i den kr. Literatur, selv om
han baade hos Samtid og Eftertid har fundet
staerk Modsigelse og af mange kun blev be-

tragtet som en overspaendt Svsermer. Han blev

fedt i det Nassauske 12. Sept. 1740. Faderen
var Landsbylserer og Skraedder i meget fattige

Kaar. Sonnen laerte Faderens Haandvaerk og
var ogsaa en Tid Skoleherer. Ved uslukkelig

Terst efter Knndskaber og uden fremmed Vej-

ledning uddannede han sig selv saa vidt, at

han kunde paatage sig en Huslsererplads. For
sine Sparepenge drog han til Strassbnrg, stu-

derede Medicin og fik den medicinske Doktor-
grad. Her laerte han Goethe at kende; oghvor
grundforskellige disse to Maend end vare, laerte
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Goethe dog at saette stor Pris paa Jung og
hjalp ham med Udgivelsen af hans >Jugend-

geschichte<, som derefter, ofte udgivet, i bedste

Betydning er blevet en Folkebog. Han blev

ved sine heldige 0jenoperationer en meget segt

Lege; blev ansat som Laerer i Statsakonomi i

Kaiserslautem 1778, senere i Heidelberg og
Marburg, og blev 1804 Professor i Statsviden-

skaberne i Heidelberg. Men hans Forfatterskab

og Virksomhed som Liege i Tyskland, Schweiz
og Elsass fordrede omtrent al hans Tid, saa

hans Gerning ved Universitetet blev aldeles

forsvindende. Hertug Karl Frederik af Baden
var bans saerlige Beskytter og kunde efter-

haanden ikke undvaere hans stadige Omgang.
Han opfordrede J. til at bosaette sig i Karls-

ruhe, sergede rigeligt for hans Udkomme; og
uden at paalsegge ham bestemte Forpligtelser

anskede Hertugen kun, at han fremdeles skulde

virke til Kristi Riges Opbyggelse og den lidende

Menneskeheds Gavn. J. dede som badensisk
Geheimeraad i Karlsruhe 2. April 1817.

Grundnerven i J.s hele Livsopfattelse er hans
urokkelige Tro paa Guds Forsyn, der giver sig

Vidnesbyrd i alle et Menneskes Forhold, de
sterste som de mindste. Derfor er ogsaa hans
Levnedsskildring en sand Opbyggelsesbog (Dsk
Overs, af Chr. Winther 1857; >Husliv, Laere-

aar og Alderdom<, overs, af F. L. Mynster 1867).

Men fra Barndommen af var han blevet ind-

viet i de pietistiske Kredse i Mellemtyskland,
og adskillige af hans Skrifter give godt op-
lysende, sundt dammende Indblik i disse Sam-
fund, i det han kan meddele af det selvop-

levede (saaledes navnlig hans >Theobald oder
die Sellwarmer«, 2 Bd., 1781—85). Det serlig

karakteristiske hos J. er dog hans Arbejder
paa det teosofisk-mystiske Gebet. Foruden hans
UdUegning af Johannes's Aabenbaring (>Sieges-

geschichte d. chr. Religion <), hvori han erklserer

Napoleon for den inkarncrede Apollyon eller

Afgrundens Engel og spaar hans Undergang
saint haevder Kristi Genkomsts umiddelbare
Nasrhed, maa fremhaeves en Art kristelig Roman
>Das Heimweh* (4 Bd., 1794—96) med mange
skanne og dybttaenkte Afsnit, samt hans »The-

orie der Geisterkunde< (1808) med Sweden-
borgske Ideer og hans helt igennem forfejlede

>Scenen aus dem Geisterreiche* (1803). Hans
Tidsskrift >Der graue Mann<, begyndt 1793 og
fortsat lige til hans Ded, er midt i de store

Omvseltnings Tider, hvor Hadet til Kirken fik

saa mange Udslag, en Apoiogi for Kristen-

dommen. Hans >Samtlige Skrifter* (12 Bd.,

1843—44) foreligge i flere Udgaver. (Rich. Pe-

tersen, Jung Stilling, Et kristeligt Levnedsleb,

1890; Rudelbach, Chr. Biographic 1, 113 f.). A.J.

Jungersen, Frederik Olfert, dsk Prsest, fodtes

2. April 1836 i Harridslev Prstgd i Aarhus Stift.

Efter at vaere dimitteret fra Roskilde Skole 1853
studerede han Teologi og blev 1861 teol. Kand.
En kort Tid styrede han derpaa en privat Skole
i Troense, men gik med i Krigen og avancerede
til Lientnant. Efter Krigen oprettede han i

Forening med Chr. Bredsdorff >Norrebros Latin
og Realskole<, i hvis Styrelse han tog Del, ind-
til han 1870 sammen med Dr. Gotfred Rode
blev Leder af Hejskolen paa Skovgaard i Ordrup.
1877 blev han Spr. for Blaere-Ejdrup i Viborg
Stift, 1881 for Vig-Asminderup paa Sjaelland.

1890 blev han kaldet til Pnest for den Valg-
menighed i Kbhvn, der ferst havde sit Samlings-
sted 1 en Bedesal paa Chr. Wintbers Vej, efter

29. Okt 1893 1 den af Arkitekt Clemmensen
opforte Immanuelskirke. J. er i Literaturen
optraadt som en afgjort Tilhaenger af R. Niel-
sen (>Dansk Protestantisme< 1873) og som en
slagfasrdig Modstander af Brandesianismen. En
Tidlang var han Medudgiver af Maanedsskriftet
>Danskeren<.
Jungmann. 1) BernhardJ., rom.-kat Teolog,

var ferst Lerer ved Seminariet i Brugge, men
er nu (1903) teol. Prof, ved Universitetet i Lou-
vain. Han har udgivet Institutiones theot. dogm.
speculation (I—V, Bruxelles og Regensb. 1870—72) og Dissertationes selectee in hist, ecclesiast.

(ssteds 1880). — 2) Joseph J., Broder til for-

ntevnte, f. 1830 i Munster, studerede 1850—56
i Collegium Germanicum i Rom, blev pnesteviet
der 1855, traadte 1857 ind i Jesuiter-Ordenen og
blev 1858 Prof, i Retorik og Kateketik ved Uni-
versitetet i Innsbruck. Han har bl. a. udgivet
>Theorie der geistl. Beredsamkeit< (I—IV, Freib.
1877 f.) og >Die Andacht zum heiligsten Herzen
Jesu und die Bedenken gegen dieselbe< (Freib.

1885).

Junias, en Kr., der 1 Rom. 16, 7 omtales af

Paulus paa en udmasrkende Maade sammen
med Andronikos. Da de begge regnes blandt
>ApostIene< 1 videre Forstand, kan J. ojen-

synlig ikke vasre en Kvinde af Navnet Junia,

hvilket grammatisk er muligt, men maa vaere

Mandsnavnet J., afkortet af Junianus. Af Fedsel
var J. Jade. Han var tidlig bleven Kr. L. G.

,
Junius (du Jon), Francois, ref. Teolog, f.

1. Maj 1545 1 Bourges i Dept. Cher i Frankrig,

gik i Skole i Lyon. I en ung Alder oplevede
han ved Fordybelse 1 Joh. 1 en kristelig Vaek-

kelse, der bragte ham til at gaa til Geneve for

at studere Teologi. I Geneve blev han, indtil

han 1565 blev kaldet til Antwerpen som Pnest
for den wallonske Menighed. I Antwerpen
dojede han meget ondt, og han har flere Gange
prsediket ved Siden af Baal, paa hvilke Prote-

stanter bleve bnendte. 1567 maatte han flygte

og blev da Pnest for den wallonske Menighed
i SchOnau i Kurpfalz. 1573 blev han kaldet

til Heidelberg for at hjselpe Prof. E. Tremel-
lius med en lat. Overs, af G. T. ; denne udgav
han senere med Forbedringer og Tilleeg. Tre-
mellius-Junius's Bibelvserk oplevede 1 21 Aar
20 Oplag. I Heidelberg udgav han ogsaa en
hebr. Grammatik og en lille Del af den arab.

Overs, af N. T. Da Kurfyrst Ludvig VI, der
var en ivrig Lutheraner, kom til Magten, tog

J. til Neustadt an der Hardt som Prof, ved
Casimirianum; han tiltraadte rimeligvis 1578.

Allerede nseste Aar gik han som Pnest til

Otterberg i Naerh. af Kaiserslautem, og i denne
lille wallonske Koloni var han flittig baade
som Prast og Skribent. Her skrev han bl. a.

1581 Bcclesiastiei sive de natura et administra-

tionibus ecclesice Dei, i hvilken Bog han paa
Skriftens Grand udvikler sine kirkepolitiske

Tanker. 1582 var han atter i Neustadt; 1584,

efter Ludvig VI's Dad vendte han tilbage til

Heidelberg som 3. teol. Prof.; 1592 blev han
kaldet til Leiden, og der virkede han, indtil

han 13. Okt. 1602 dode af Pesten (F. W. Cuno,
Fr. J. der Altere, Amsterd. 1891).

Digitized byGoogle



702 Jurater — Justinian I.

Jurater (jurati, edsvorne) kaldte man de to

M«nd, der efter mange af de gl. luth. Kirke-

ordninger i Fsellesskab med Praesten skulle for-

valte K.s Formue.
Jnrien, Pierre, ref. Teolog, studerede File-

son
1

i Saumur og Teologi i Sedan og rejate i

Nederlandene og England. I England blev ban
ordineret med den anglik. Ordination, men da
han 1659 vendte tilbage til Frankrig, modtog
ban den hjemlige Ordination for at virke i

sin Faders Embede i Nserh. af Blois. 1674
blev han Prof, i Sedan i Hebr. og tillige Prsest

der, og Pierre Bayle priser ham som en af de
forste Mend i det Aarb. og den forste inden-

for den ref. Bekendelse. Som Prof, i Sedan
tog han virksom Del i de relig. Stridigheder

og skrev mod Arnauld, Bossuet, Maimbourg
og andre. Da Akademiet i Sedan blev ophsvet
1681, gik han til Rotterdam, hvor han blev

Prrest og Prof, ved iscofe illustre. I sine senere

Aar hengav han sig til apokalypt. Grublerier
og ventede, at Kristi Genkomst vilde ske 1785.

Han dode 11. Jan. 1713 efter et virksomt Liv,

der ogsaa har sat mange Spor i Literatnren.

Jnrors, se Non-jurors.

Jus circa sacra og in sacra, se Summ-
episkopat.

Jusab-hesed, en Son af Serubabel (1 Kren.

3, 20).

Juslenins, Daniel, finsk Biskop, f. 10. Juni
1676 i Virmp, hvor hans Fader, Daniel J., var
Spr. og menes at have tilhort Slaegten Anckor;
Student 1691, udgav 1700 Disputatsen: >Aboa
vetus et novat, hvori allerede hans patriotiske

Sindelag lagde sig for Dagen. Var i nogen Tid

Informator hos Biskop Joh. Gezelius d. yngre
(S. 211) og beretter, hvorledes han engang hos
denne kom til at hore en Person udtale sig

hadsk imod det finske Sprog og om, at dette

burde udryddes. Det lader til, at denne Ud-
talelse bar gjort et meget dybt Indtryk paa J.

Sikkert er det, at han 1703 for Magistergraden
udgav Disputatsen: Vindicia Fennorum, hvori

han varmt forsvarer sit Ftedreland, dets Folk
og Tungemaal. Dette Tema laa ligeledes til

Grund for flere af hans felgende Arbejder: 1712
»De convenientia lingvce fennicas cum hebreea

et graccu, 1715 »De miseriis Fennonimt, samt
for hans vidtloftige finsk-lat.-svenske Leksikon
(1745), >Suomalain en Sana-Lugun coetus< (591

Sider i Kvart). 1703 promoveredes han til mag.
ill.; 1705 blev han Adjunkt i det fil. Fakultet
ved Abo Akademi, 1712 professor lingvarum.

Paa Grund af det russiske Indfald 1713 flygtede

han ud af Landet og kom i en daarlig Forfat-

ning med sin Familie til Stockholm, hvor han
ernserede sig ved Borneundervisning og 1715
blev lector eloquentice et poeseos i Vesteras.

1720 blev han ordineret og vendte 1722 efter

Freden tilbage til Abo, hvor han senere gen-

optog sin gamle Beskteftigelse og 1725 blev
Spr. for Abo finske Menighed, 1727 blev han
Prof, i Teol., 1731 Rigsdagsmand, 1732 Dr.
theol. Efter Borga-Biskoppen Joh. Gezelins's

Dad fik han de fleste Stemmer til Bispeembedet
og udnarvntes til Biskop i Borga 1734. Her
virkede han ved flittige Visitatser og ogsaa paa
anden Maade til Stiftets Bedste. Ved det rus-

siske Indfald 1742 maatte han for anden Gang
flygte med sin Familie til Sverig, hvor han blev

Medlem af Rigsdagen og bl. a. ansogte omt
Stiftsstyrelsens Flytning fra Borga. der var for
nser beliggende den russiske Grense. Under
sit Ophold i Stockholm blev han valgt til Biskop
i Skara 1744, hvilken Stilling han tiltraadte

1745 og virkede i med Dygtighed til sin Dad
17. Juli 1752. Hans Portrait opbevares i Borga
Domkapitels Lokale (om hans for en stor Del i

Manuskript opbevarede Orationer jvfr. Suom
Ugril aikakouskirj XVI, 1899). A. N.
Jnstesen, Hieronymus, se Ranch.
Justinian I, estrom. Kejser (527—565), var

fodt i en lille By i Illyrien, men kom tidlig

til Konstantinopel, hvor han snart opnaaede
glimrende Stillinger, isser efter at hans Mor-
broder, Generalen Justinos I, i Aaret 518 havde
besteget Tronen. Han fik en meget betydelig

Indflydelse paa Regeringen, ja 1. April 527 blev
han endog hojtidelig kronet til Medkejser. Sam-
tidlg satte hans Onkel Kronen paa hans Hustra
Theodoras Hoved til Trods for hendes tvlvl-

somme Fortid. Hun skal nemlig have vaeret

Cirkusdanserinde, men viste sig i hvert Fald
som en sjselden klog og viljefast Herskerinde,

til hvis vrerdifulde Raad hendes Gemal ofte

lyttede. Allerede den 1. Aug. 527 blev ban ved
sin Onkels Dad Enekejser. Hans lange Re-
gering blev i mange Henseender af afgerende
Betydning for Riget. Om end meget af det,

som han vilde bygge op, i Tidens Lob skulde
vise sig ikke at besidde tilstraekkelig Livskraft,

lnere vi dog gennem hans Livsgerning tydelig

nok en Mand at kende, der havde sat sig store

Maal og ogsaa arbejdede hen imod dem baade
med Klogskab og Kraft. For det ferste svsevede
det store Maal ham for 0je at udvide Romer-
riget til dets gamle Omfang. Og han kunde
ganske vist pege paa ret betydelige Resul-
tater. Allerede 534 lykkedes det hans dygtige
Feltherre Belisarius at gore Ende paa det van-
dalske Rige i Nord-Afrika, og efter en nsesten

20aarig Kamp (535—553), i hvilken foruden
Belisarius ogsaa Narses sserlig udmrerkede sig,

betvang han ogsaa det ostgotiske Rige. Der-
imod var han mindre heldig med sin Indgriben
i de spanske Forhold, ligesom ogsaa Barbar-
ernes stadige Indfald paa Nordgrsensen viste,

at de store Erobringer dog ikke kunde daekke
over Rigets Svaghed. Ogsaa Forholdet til Per-
serne var Vidnesbyrd herom; paa ydmygende
Betingelser sluttede J. i Aaret 532 den saakaldte

>evige Fred* med Perserne; men allerede 540
faldt de paany ind over Gransen. Forst 562
lykkedes det igen at faa sluttet Fred — men
after kun paa Betingelse af, at Romerriget
aarlig betalte betydelige Summer. J.s andet
store Maal var at skabe Enhed i den af dog-
matiske Stridigheder sendersplittede Kirke, en
nodvendig Forudsoetning for at sikre Rigets En-
hed. Hans Indgriben i de kirkeiige Forhold skete
udfra en konsekvent ctesareopapistisk Tankegang.
>Mod Kejserens Vilje og Befaling maa der over-
hovedet intet ske i Kirken«, udtalte en Synode i

Aaret 536. Allerede under sin Onkels Regering
fik han Lejlighed til at kegge sin Iver for Dagen
efter at skabe Enhed i Kirken, idet han var sserlig

virksom for at gore Ende paa det Skisma, der
siden Aar 483 havde hersket mellem Konstan-
tinopel og Rom. 519 lykkedes det at gore Ende
herpaa, rigtignok saaledes at Rom blev deu
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sejrende Part. Ogsaa under hele sin Regering
var J. klog nok til, i alt Fald i Teorien, at

anerkende Rom som den everste kirkelige Au-
toritet, samtidig med at han i Praksis Gang
efter Gang lod den rom. Biskop fole sin kejser-

lige Vselde (is«r gaelder det Biskop Vigilius).

Men ser man dybere til, opnaaede J. til Trods
herfor alligevel ikke at knytte Baandet mellem
Osten og Rom staerkere ; dertil var Folkestem-
ningen i 0sten altfor fjendtlig mod Latinerne.

Ved Hofiet begyndte det graske Sprog at sejre

over Latinen, og rundt om i de ostlige Lande
indgik de kirkelige Tilbojeligheder til en mono-
fysitisk Kristologi en sselsom Pagt med de na-
tionale Tilbojeligheder og kom derved til at

laegge J.s Enhedsbestrabelser uovervindelige
Vanskeligheder i Vejen. Imidlertid maa man
beundre den Snildhed. hvormed J. sogte at

besejre disse Vanskeligheder. Havde Osten for

at opnaa Skismaets Ophor i Aaret 519 maattet
gore vsesentlige Indrommelser, gjaldt det i den
felgende Tid at komme de derover misfornejede
monofysitiske Retninger i Mode. Med dette for

Oje ksempede J. ivrigt for en af Leontios fra

Byzans og de skythiske Munke forsvaret Formel
med monofysitisk Tendens og gav den hojtidelig

kejserlig Sanktion (533). Med dette for 0je
arbejdede han ogsaa hen til at faa nogle af de
vigtigste nestorianske Kirkelaerere og Skrifter

fordomte, hvad ogsaa fandt Sted ved det oku-
meniske Kirkemode (553) (>de tre Kapitlerc).

Og dog lykkedes det ham herved hverken at

tilfredsstille Vesten eller Osten. Hvad Vesten
angaar, lod Vigilius sig vel tvinge til Anerkend-
else af Synoden 553, men Afrika, Nord-Italien

og Illyrien skilte sig i den Anledning fra Rom.
Og i 0sten folte Monofysiterae sig alligevel

ikke tilfredse, men Dannelsen af monofysitiske
Nationalkirker fandt Sted, hvorved Baandet
mellem Riget og adskillige af dets Provinser i

Tidens Lob losnedes. Det var i god Overens-
stemmelse med sin caesareopapistiske Tanke-
gang og med sin Enhedsstraben, naar J. viste

Strenghed mod alle ikke-Kristne. Mest bekendt
blandt hans Foranstaltninger i denne Retning
er hans Lukning af Skolen i Athen(529); men
ogsaa ved Berovelse af borgerlige Rettigheder

og lignende Tvangsmidler forfulgte han He-
denskabets Tilhaengere, ligesom hans Lovgiv-

ning om Jeder og Samaritanere er praget
af samme Aand. Et Opror blandt de sidst-

naevnte blev undertrykt med stor Strenghed

(531). I neje Sammenhseng hermed staar ogsaa
J.s Bestrabelser for Missionen ; til en Del Folke-

slag, der boede paa hans Riges Greenser, sendtes

kristne Prastcr, f. E. til Herulerne, til Here

Folkeslag i Kankasus, til Syd-Araberne og til

Nubierne. Stor Fortjeneste erhvervede J. sig

ogsaa ved sit Lovgivningsarbejde. En Kom-
mission af Retslserde nedsattes 528 under Le-

delse af Tribonianus, og allerede det felgende
Aar forelaa Codex Justinianus. Kommissionen
arbejdede videre paa at samle alt fra aeldre

juridiske Skrifter, som endnu havde Vaerdi; 533
udkom Digesterne og samme Aar en Lserebog
eller ordnet Oversigt, de saakaldte Institutiones.

534 udkom en ny og fuldstsendigere Udgave af
Codex Justinianus, og dermed var i faa Aar
Hovedbestandelen tilvejebragt af den store Lov-
samling, der almindelig benajvnes Corpus juris

(ciuttis). Blandt den rastlose Kejsers mange
Interesser maa endnu naevnes store Byggefore-
tagender; isaer rejste der sig mange Kirker og
Klostre rundt om i hans Rige. Beremtest blandt
hans Bygningsarbejder er el-Aksa Moskeen paa
Tempelpladsen i Jerusalem og Sofiakirken ; ved
Opferelsen af den sidstnaevnte indfandt han sig

ofte selv paa Byggepladsen for ved sin personlige

Ntervaerelse at opfiamme Arbejderne. Til alt

dette og til de mange Krige behovede han store

Pengesummer; Folkets Klager over trykkende
Skatter have derfor sikkert ikke vaeret ube-
rettigede, men det maa heller ikke glemmes,
at han med kongelig Gavmildhed hjalp, hver-
gang store Naturulykker ramte Byer eller Land-
strakninger i hans Rige, og foruden den frygte-

lige Pest 542 indtraf der adskillige betydelige

Jordrystelser under hans Regering. I Begynd-
elsen af sin Regering havde han haft en Del
Modstand at kaempe mod i sin egen Hoved-
stad ; den store Nika-Opstand i Aaret 532 bragte
endog hans Trone til at vakle. Men da den
var kvalt i Blod, regerede han i den felgende

Tid uforstyrret. Folkets og Senatets Indflydelse

var fra nu af knsekket, Absolutismen gennem-
fert. Gennem alle disse mangeartede Fore-
tagender og Bestrabelser trader Billedet af en
rastlos, men ogsaa virkelig dygtig og energisk
Personlighed os i Mode. Om hans Personligheds
moralske og religiose Vaerd er det derimod
vanskeligere at danne sig en Forestilling. Til

Tider har man kun Indtrykket af at staa over-

for en beregnende Kirkepolitiker; til andre
Tider synes de dogmatiske Stridigheder virkelig

at have taget hans Interesse fangen; endeiig

synes man ogsaa undertiden at kunne spore
dybere kristelig Interesse og Frombed — det
sidste dog sjseldnest (V. Schultze, Gesch. des
Untergangs des gr.-r6m. Heidenthums; Gelzer
i Krumbachers, Gesch. der byzant. Literatur,

2. Aufl. 1897, 928—941; P. Jvers, Die Reichs-
politik Kaiser Justinians, Gieszen 1893; A.
Knecht, Die Religionspolitik Kaiser Justinians,

Wflrzburg 1896). F. T.

Justinos Martyr, oldkr. Apologet fra det 2.

Aarh., fodtes o. 100 i Flavia Neapolis (Sikem)
af hedenske Foraldre og sogte forst, men for-

gaeves, Sandheden i Tidens forskellige filos.

Systemer. Den sande, virkelig lyksaliggorende

Gudserkendelse fandt han ferst, da han en-

gang ved Stranden modte en Olding, som viste

ham hen til Guds Aabenbaring i profetiske

Skrifter og disses Opfyldelse i Kristus. En
maegtig Bestyrkelse fandt J. i de Kristnes Mar-
tyrfrejdighed. Han drog nu om som kristen

Filosof fra Stad til Stad og forsvarede med
Mod og Kraft sin Kristendom i Ord og Skrift,

indtil ban under sit andet Ophold i Rom, paa
Anstiftelse af Kynikeren Crescens, blev greben
og led Martyrdoden (mellem 162 og 168) med
en Frejdighed, der knyttede Martyrbetegnelsen

som en iErestitel til hans Navn.
Af hans talrige Skrifter besidde vi endnu

hans to Apologier til den romerske Kejser Anto-
ninus Pius, som vistnok oprindelig har dannet
etVserk (forfattet mellem 150 og 160), og Dia-

logen med Joden Tryfon, samt Fragmenter af
et Skrift om Kodets Opstandelse.

J. er den aeldste og betydeligste af Old-

kirkens Apologeter. Han har den storste Be-
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tydning for Dogmehistorien, fordi vi bos ham
saa tydelig kan se, hvorledes gnesk-filosofiske

Tanker indoptages i den kristelige Erkendelse.

Ogsaa aandelig bserer J. som Kristen sin Filosof-

kappe. Man kan naeppe sige, at J. med sin

Kristendom tilegner sig et nyt Gudsbegreb.
Hvad J. vinder som Kristen er den faste,

paa Aabenbaring hvilende, Vished om Guds
Tilvaerelse o: J. trsedcr med sine filosofiske

Tanker over paa et religiest Grundlag. Her
stiller ban sig nu klart og fast paa Menigheds-
bekendelsens Grand, og det gamle Testamente,
Menighedens hellige Skrift, med dens i Kristus

opfyldte Profetier bliver for ham af storste

Betydning. Det gl. Test, er for ham Guds eget

direkte inspirerede Ord; de nytestamentlige

Skrifter, som han ogsaa benytter (ofte i meget
frie Citater) anfores ikke som hellig Skrift,

men staar dog ikke i Autoritet tilbage for det

gl. T. Men naar nu J. skal forsvare Kristen-

dommen overfor sin Samtids filosofiske Er-

kendelse, fremstiller han den som den sande
Filosofi, og hans apologetiske Metode bestaar

i, at han soger at stemple alle de Sandheds-
momenter, han finder udenfor Krdm., som
dybere set kristelige. Dertil benytter han dels

saadanne Teorier, som at Platon skulde have
laert af Mose, dels og fornemmelig sin Logos-

Teori. Han optager den stoiske Tanke om loyog

arctQpiuTixof (Logos-Tanken laa ligesom i Luften,

og en direkte Afhsengighed af Filon kan naeppe
paavises): den Fornuft, der virker bagved og
igennem den hele Verdensorden, trader person-

lig frem i Kristus. Alt det, som den har virket,

er i Virkeligheden hans Vaerk; han har talt,

ikke blot gennem Profeterne, men ogsaa gennem
Sokrates og Heraklit. Her ud fra beviser J.

ogsaa Berettigelsen af at tilbede Kristus. Uklar
bliver denne Logos-Kristus's Forhold til Fa-

deren og Aanden, men Daabsbekendelsen giver

ham den trinitariske Formel som noget selv-

folgeligt. Foruden Logos-Tanken gor J. den rige-

ligste Brug af Forestiilingen om Da?monerne.
Alt det ufornuftige og syndige i Verden, det

som ikke kan forenes med Logos's Virksomhed,
fremstilles som de onde Dtemoners Vterk. I

ovrigt sksenker Krdm J. ikke blot Visheden
om Udodelighed, men Haabet om Kedets Op-
standelse. Men ellers er hele Synspunktet over-

vejende filosofisk moraliserende. Krdm bliver

vtesentlig en ny Lov og Kristus en Laerer og
Lovgiver. Daaben sksenker kun Tilgivelse for

forudbegaaet Synd. For Resten staar det til det

frie Menneske selv ved Anger, Omvendelse og
syndfri Vandel efter Daaben at fortjene den
evige Lon. Dog maa det altid erindres, at vi

kun kender J.s Krdm af apologetiske Vserker.

Vi v£d, at han ikke har vaeret fremmed for

Tanken om en Frelsesokonomi og her har ud-

talt Ideer, som har paavirket en Irenteos(Ud-
gave: Otto, 3. Opl. 1876—81. Sserudg. af Apo-
logierne: G. KrQger, 1896. Overs, paa Dsk af

C. H. Muus, Kbhvn 1836. Jvfr. M. v. Engel-

hardt, Das Chr.thum I. des Martyrers, Erl. 1878

;

A. St&hlin, J. v. Martyrer und sein neuester

Beurtheiler, Lpz. 1880; W. Flemming, Zur Beur-

theilung des Chr.thums J.s, Lpz. 1893). J. P. B.

Justus. 1. Den samme som Josef Barsabbas
(Ap. G. 1, 23), der forte Tilnavnat J. (rom.),

som ofte hos Datidens Joder. — 2. Titius J.,

en Mand i Korinth, der stillede sit Has til FUt

dighed for Paulus efter dennes Brad med de

dervaerende Joder (Ap. G. 18, 7). J. bavde,

inden han blev Kr., vaeret Proselyt, ligesom

Cornelius, og har efter Navnet at damme hart

til de rom. Kolonister i Korinth. — 3. Jews
med Tilnavnet J. (ligesom ved Nr. IX en af Pau-

lus's faa jed. Medarbejdere (Kol. 4. 10. 1 1). L.G.

Jutta (Josva21, 16) eller Juta (Josval5.53.
judjeisk By (Prsestestad) S. for Hebron; eka-

sterer endnu under sit gl. Navn som Landi-

byen Jutta (eller Jatta) med Ruiner. Den siden

Reland udtalte Formodning, at der i Lk. 1,

»

skal taenkes paa denne By og ovenwettes >ul

Byen Juda< (i Stedet for: til en By i JudV.

er ganske vaerdiles; ogsaa Lk. 1, 65 taler iraod

en saadan Identification. L. G.

Juul, Esger, JErkebiskop, blev i sin tidlige

Ungdora Kannik i Ribe og havde som saadan

vaesentlig Fortjeneste af, at Striden mellem

Erik Menved og Jens Grand blev bilagt 1310

blev han til Lon for den Tjeneste, han bavde

ydet Kongen, iErkebiskop af Lund, og Aartt

efter hentede han Palliet i Vienne. Paa deo

Kirkeforsamling, der holdtes de>, haevdede baa

imidlertid K.s Ret til forskellige Godser psa

en saadan Maade, at Kongen blev hejlig for-

bitret. E. J. maatte imidlertid efter sin Hjem-

komst paa et Mode i Helsingborg (1314) g»rt

Kongen forskellige Indremmelser, men trodi

disse blev Forholdet mellem Kongen og ham

aldriggodt, og 1317 kom det til et afgorende Brod.

E. J. flygtede til Hammershus, satte Erik i

Band og samlede en Haer, og inden Aaret nr
til Ende, flygtede han til Pommern. Derh
ledede han Modstanden mod sin Konge, of

1318 var han i Kalmar, hvor han sluttede

Forbund med de svenske Hertuger Eriks oj

Valdemars Tilhaengere og med Erik MenTedi

Broder Christoffer. Da Erik suart efter sluttede

Fred med Sverig og indtog Hammershus, saa

det daarligt ud for E. J., der var rejst til

Avignon for at klage sin Nod for Paven. Mei

efter Erik Menveds Ded (1319) kom det til

Forlig mellem E.J. og Christoffer II, ogLoode-

sfolen fik sit Gods tilbage. E. J. krooede

baade Christofler II og hans Son Erik, ma
alligevel blev Forholdet mellem Kronen <4

Kirken ikke helt godt. E. J. dede 17. Jan.

1325.

Juusten, Paulas Petri, flnsk Biskop og HI-

storieskriver, f. o. 1516 i Wiborg; hans Fader.

Per J., var 1525 tilligemed andre paa Wiborf

Slot; han besogte Skolen i Wiborg, som deo-

gang forestodes af en duelig Rektor, Dansa-

eren Clemens, og han fortsatte sine Stodier

1536—38 i Abo, hvor han blev Biskop Martin

Skyttes lector mensce; ordineret 1540, varlMl

—43 Rektor ved Skolen i Wiborg og blev senere

af Biskop Skytte sendt til Wittenberg for at

forfremmes i teol. Lferddom. Efter at Vornt-

sitetet i Wittenberg 1546 var blevet optost-

studerede han i Magdeburg, Rostock og Kftoigs-

berg, vendte 1547 tilbage til Finland, bier

1548 Rektor ved Skolen i Abo, samt 1554 deo

ferste Biskop i Wiborg, det da oprettede. aoort

finske Stift; fra Wiborg forflyttedes ban 15U

til Abo som Biskop der og synes alrorligt at

have lagt Vind paa den protest. K.S Befssteise

i Finland. Han overvaerede 1569 Rigsdagea i
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Stockholm, hvor Kong Erik frademtes sin Krone.
S. A. var nan Medlem af det Gesandtskab, som
afgik til Rusland, men hvis Deltagere holdtes

i Fangenskab ferst i Novgorod, siden i Moskva
og Murom, og forst 1572 kunde han vende hjem.
Under Fangenskabet skrev han en lat. Postille

og en flnsk Katekisme. Efter Hjemkomsten
udgav han en 1 Stockholm 1575 trykt, flnsk

Evangelie- og Epistelsamling over Aarets Sen-
og Helligdage (Se pyhd Messu). Men vigtigst

af alle hans Arbejder er dog hans Catalogus
et ordinaria sueeessio episcoporum Finlanden-
sium, som udgar en Krenike om de flnske Bi-

skopper; denne Krenike, som han udarbejdede
1564 efter sine Forgaengeres Optegnelser, udgav
H. G. Porthan med vidtloftige Noter 1784—
1800 i Disputatsform under Navn af M. Pauli
J., Chronicon epitc. Finlandens. (paany trykt
1859— 62). J., som efter Hjemkomsten fra sin

besvserlige russiske Rejse, adledes, dede 22. Aug.
1576 i Abo og begravedes i Domkirkens Hej-
kor. A. N.

Juvencus, Cains Vettius Aqvilinas, Hymne-
digter, var ifelge Hieronymus en spansk Pres-

byter af atdel Byrd. Han er Forf. til de 330
udgivne Eoangeliorum libri IV, en Digtning,

der i 4 store Beger (den ene paa 800 Heksa-
metre) behandler den evang. Historie, vsesentlig

paa Grundlag af den gl. lat. Bibelovers., men
af og til dog ogsaa med Henblik til den gr.

Grundtekst. Man har tillagt J. en lignende

poetisk Bearbejdelse af Mosebegerne og Josuas
Bog.

Jyder, de staerke. I Begyndelsen af det 19.

Aarli. opstod der en ret mserkelig aandelig
Bevsegelse i det sydlige Jylland; rimeligvis

bavde den sin Rod i Pietismen. Opvaekkelsen
synes ister at vaere udgaaet fra en Gaardmand,
Peder Laurssen, der ejede Gaarden Fredens-

hjerg paa Nottrup Mark. Han var en anset,

Oittig og dygtig Mand, der havde test Skrifter

af Luther, Arnd, Zinzendorf, Bunyan, Francke
o. fl. En lille Samling gudelige Sange, som
han udgav, viser, at han har haft Sproget i

sin Magt. Han var dog en stille Mand, der
ikke holdt Forsamlinger, om han end nu og
da talte ved Gilder; derimod holdt han daglig

Opbyggelse i sit Hus. Han modsatte sig Ind-

forelsen af evangelisk Psalmebog i Raarup Sogn,

og i Sagen selv sejrede han; men han havde
under denne brugt Udtalelser mod sin Prsest,

Brechner, for hvilke han ikke kunde undgaa
at idammes en Mulkt, da det blev befalet

denne at antegge Sag mod ham. P. Laurssen
stod i Forbindelse baade med Kristiansfeld og
med H. N. Hauge; denne sidste saavel som
hans Tilhsenger, Ole Olesen Bagge, kom endogsaa
til Jylland ; men Laurssen kunde ikke ret for-

liges med dem, vistnok fordi han hverken hos
Herrnhuterne eller hos Hauge fandt den rette

lutherske Tankegang.
P. Laurssen blev ikke oftere indviklet i Rets-

sager; derimod blev hans trofaste Ven, Rokke-
drejer Jens Andersen i Nebsager, ligeledes mulk-
teret for den Maade, hvorpaa han modsatte
sig evangelisk Psalmebogs Indferelse, og da
han ikke vilde betale Mulkten, men hellere
lide for Kristi Skyld, hensattes han paa Nyborg
Fanning. Da Balles Lserebog fra 1800 skulde
indferes, gjorde de opvakte Modstand mod den

Klxke-Lekaikon for Norden. II.

paa samme Maade som mod Psalmebogen, og
siden ligeledes mod Thonboes Bibelhistorie.

Som det synes uafhsengigt af Bevsegelsen i

Raarup, opstod der en lignende i Uldura og
Langeskov Sogne, hvor en gammel Ungkarl,

Peder Frandsen Rytter, var Lederen. Her kom
det til forargelige Optrin i Kirken og paa Kirke-

gaarden, de opvakte mulkteredes, og P. Frand-
sen udelukkedes fra Nadveren.
Omtrent fra 1808 begyndte Opvskkelsen at

antage en svsermerisk Karakter. Nogle Kvinder
roste sig af Syner og Aabenbaringer, og en
dygtig og ivrig Mand, Smeden Hans Nielsen i

Korning, sluttede sig til dem. Derved kom der
Splid i Kredsen, P. Laurssen skaanede ikke

sine tidligere Venner, men talte om Satans
Synagoge og Belials Forsamling, om Overtro

og Hovmod og en legnagtig Djsevels Aand. Bi-

skop A. Birch i Aarhus tilraadede at gaa frem
med milde Midler, men laser Praesten Kjser i

Losning og Korning var ikke Situationen voksen.

Han fik forhindret, at det, som Kancelliet havde
onsket, blev tilladt, at Hans Nielsens Sen kunde
konflrmeres efter Pontoppidans Forklaring,

medens dette dog tillodes for P. Laurssens

Berns Vedkommende; thi Provst Brechner i

Raarup var mere tilbejelig til at gaa Iempeligt

til Vserks. I Aaret 1814 havde Kjser i en Skrifte-

tale brugt meget haarde Ord om H. Nielsen

og dennes Tilhaengere. Da han kom ud af

Kirken, kaldte H. Nielsen ham offentlig paa

Kirkegaarden en Djsevelens Preest. Nu maatte

Sagen for Retten, og 1817 demte Hejesteret H.

Nielsen til et Aars Tugthus og 5 andre Msend

og Kvinder til Vand og Bred. De straffede

vendte imidlertid ubejede tilbage, forvissede

om, at de havde lidt for Sandhedens Skyld.

Om det tidligere Svsermeri hertes der nu ikke

tenger Tale; H. Nielsen levede mange Aar
efter og ned stor Anseelse paa sin Egn.

Forfelgelsen mod de opvakte antog efter

1817 en anden Form. Kancelliet forbad nu,

at deres Bern maatte konflrmeres, fer de havde

tert og test Balles Lserebog, og som Felge

deraf blev flere af dem 20 Aar gamle uden at

kunne konflrmeres. Da de opvakte heller ikke

vilde sende Bernene i Skole, blev de mulkterede

for Forsemmelse, og Mulkterne lob op til betyde-

lige Beleb, som de betalte uden Modsigelse,

saatenge de havde noget at betale med. Amt-
manden, der skulde inddrive Mulkterne, fore-

stillede, at man paa den Maade vilde gere dem
til Almisselemmer, og Hans Nielsen og en anden
Mand, der rejste til Kbhvn for at tale deres

Sag, fandt Understettelse hos Konfessionarius

Liebenberg. Kancelliet gjorde nu et Forseg

paa at tage Bernene fra dem og lade dem
konfirmere, men da dette var mislykket, var

Regeringen helt kert fast. Den modtog det

derfor med Gtede, da Konsistorialraad Bech-

mann, der 1820 blev Prsest i Raarup, tilbed

sig, at han vilde konfirmere de opvaktes Bern

i det mindste delvis efter Pontoppidans For-

klaring, og det viste sig derved tillige, at de

ikke var saa vanskelige at komme ud af det

med; der blev nu Ro i nogle Aar.

En halv Snes Aar efter kom der atter Be-

vsegelse. De opvakte havde i Mellemtiden sendt

Bernene i Skole med de gamle Beger og saa-

ledes undgaaet Mulkteringen. Men nu ind-
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706 Jyder — Jergensen

fortes den indbyrdes Undervisuing i Skoleme,
og denue krsevede den storstc Ensformighed,
hvorfor ogsaa de opvakte modsatte sig den.

Mulkteringen begyndte nu igen, og det endte
ligesom forrige Gang med, at det viste sig

umuligt at komme frera ad den Vej. Efter

megen Vaklen tillodes det 1841, at de, der
vilde, kunde selv nndervise deres Born i Reli-

gion, og derved blev der da atter Fred. Be-

vsegelsen bavde kun baft et ringe Omfang;
den indskrajnkede sig til de 3 Sogne: Raarup,
Horning og 0. Snede. Men paa denne Egn har
den boldt sig. >De stserke Jyder< har vseret

meget lidt paavirkede af senere kirkelige Be-

vajgelser, men med stiv Konservatisme fast-

hold t deres Standpunkt; det er endnu Brugen
af de samme gamle Bager som for 100 Aar
siden, der er dem det eneste Kendetegn paa
sand Rettroenhed. L. K.

jaiicher, Gustav Adolph, tysk Teolog. f.

1857 i Falkenberg ved Berlin, blev 1882 Priest

ved Vajsenhuset i Rummelsburg og 1887 tillige

Privatdocent ved Berliner-Universitetet. 1888
blev han kaldet som teol. Prof, til Marburg.
Hans Hovedvserker ere: Einleitung in das N. T.

(4. Aufl. 1901) og: Die Gleichnissreden J. I— II

(1899).

Janicke, Johannes, f. i Berlin 6. Juli 1748,

Son af en from Vsever, der horte til den indvan-

drede bOhmiske Menighed, blev selv Va?ver,

kom paa Vandring til den bohm. Menighed i

Miinsterberg 1 Schlesien, hvor han blev vakt, var
en kort Tid Lserer der og ved den bOhm. Menig-

hed 1 Dresden, men kom til at studere i Leipzig

1774—77 og blev 1779 Andenprest, 1792 Ene-
praest ved sin hjemlige Menighed i Berlin og
Rixdorf til sin Dod 1827. Hans varme, hjerte-

lige, ukunstlede Vidnesbyrd om Synd og Naade
samlede de fromme i Berlin om hans Prajdike-

stol i den dode, tarre Tid; Verdens Spot og
Haan bar han med rorende Ydmyghed. Utrsette-

lig virkede han ved Sjxlesorg og Barmhjertig-
hedsgerninger, stiftede Bibel- og Traktatfor-

eninger, og begyndte endelig i 1800, det Aar
Broderen, den fromme og begavede Missionser

(fra 1788) i Tandsjaur og Tinnevelli, Joseph
Daniel J., dode, den forste evang. Missions-

skole paa Tilskyndelse af Overforster v. Schirn-

ding. Denne havde lovet at holde Skolen oppe,

men mistede samme Aar sin Formue, men
stadig Ilk J. de Midler, der behovedes, til Skolen.

Blandt de 80 Missionsrer, der udgik derfra,

var Rhenius i Tinnevelli, Butscher og Nylander
i Sierra Leone, Pacalt og Schmelen i Sydafrika,

Riedel paa Celebes og Gutzlaff i Kina. Den af

J. stiftede Missionsforening (1823) oploste sig

efter hans Dod, men det 1824 oprettede Ber-
liner-Missionsgesellschaft gik ind i Arven. V. Sn.

Jade, den evige, se I, 824.

Jede-Mission, se Israels-Mission (S. 568).

Joder, se Israels Historie (S. 561) og Israels-

Mission (S. 568).

Jorgensen. 1) Jens J., Opvsekkelsespredi-
kant og Politiker, er fedt 1806 1 Uldum ved
Vejle. Efter at have ejet forskellige Gaarde,
kebte han 1851 Bjerregaard i Aale Sogn ved
Horsens. Hans Moder horte til de saakaldte

stserke Jyder, og Sonnen holdt tidlig gttdelige

Forsamlinger i sit Hjem. Senere deltog han i

P. Larsen Skraeppenborgs Moder og blev ofte

malkteret. Efter 1848 sluttede ban sig til

Grundtvig og deltog i det politiske Liv som en

varm Faedrelandsven og Talsmand for borgerlig

og kirkelig Frihed. Hans Dygtighed havde alt

tidligere skaffet ham ind i Sogne- og Amts-
raad, og han blev nu Medlem af den grundlov-
givende Rigsdag. Senere valgtes han flere Gange
til Medlem baade af Folketing og Landsting,

hvor han sluttede sig til det forenede Venstre.

Han virkede baade for Loven om Sognebaands-
losningen 1855 og for Loven om Valgmenig-
heder 1868. Han dode 1876. L. K. — 2) Jens
Johannes J., danskForf., f. 1866 i Svendborg,
blev Student i Kbhvn 1884, men opgav tidlig

det begyndte Studium (Zoologi) og udgav, kun
21 Aar g!., sine forste »Verst (1887). Hans eget

Liv i Hovedstaden, hvor han snart droges ind

i et verdsligt, sanseligt Nydelsesliv, men dog
stedse folte en lonlig Lsngsel efter Fred og
Renhed, blev det stereotype JEmne for en Raekke
Fortsllinger: >Foraarssagn< (1888), >En frem-
med« (1890), >Sommer< (1892), »Livets Trse«

(1893), skrevne i et udsogt Sprog med brede
Skildringer af sanselig Art. 1892 udkom des-

uden >Stemninger<, Vers og Prosa. En Tid (1893
—95) gjorde han sig I Tidsskriftet »Taarnet«

til Talsmand for den fr. Symbolisme, hvis ka-

toliserende Retning tiltalte bans religiose Trang.
Forttellingen >Hjemvec med Slutningsordene
>Lykkelig den, hvis Sjael finder Vejen hjem<,
og Digtsamlingen >Bekendelse< (1894) vise hans
vaagnende Syndserkendelse. En Rejse til Ita-

lian, skildret i >Rejsebogen« (1895), forte om-
sider til det afgorende Valg mellem Hedenskab
og Krdm (>Livslogn og Livssandhed< 1896),

idet han Febr. 1896 lod sig optage i Romer-
kirken. Siden da er hans Skrifter af en ud-
prajget konfessionel Karakter: >Beuron< (1896),

>Den yderste Dag« (1897), hvor Hovedpersonen
fra >Livets Tra?« trods sit spildte Liv ved Naaden
finder Vej til >JesuHjerte«, >LigneIser<, >Helved-
fjender«, >Digte< (1898), >Omvendelse« (1899).

»Vor Frue af Danmark<, >En Apostel< (1900),

>Eva«, >Romersk Mosaikc (1901), >Den hellige

Ildc, >Remerske Helgenbilleder< (1902). Til sit

propaganderende Formaals Fremme begyndte
han Juli 1898 Udgivelsen af Ugebladet »Katoli-

ken<, der ophorte med Udgangen af 1902. S.A.B.
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IVaaba(udt. Ka'-aba, arab. >Terning<), Navnet
paa Mekkas beromte Helligdom, der omtrent
bar Form af en Terning, idet Lsengden angives

til o. 13 M., Breddeu til o. 12 M. og Hojdcn
til o. 10 M.; Taget er fladt. Indgangen dannes
af en Dor, der er anbragt i en Hejde af 2 M.
over Jordcn, saaledes at man maa benytte en
Stige for at komme ind i Bygningen. Denne
staar forovrigt forholdsvis sjselden aaben. Kun
i den Tid, da Pilegrimme besoge Mekka, er
den hyppigere tilgsengelig. Det Indre er da
oplyst af talrige Lam per, der siges at vsere af
massivt Guld. K. er opfort af morkegraa Sten,

men Vaeggene ere udvendig beklaedte med et

Omhteng af sort Silke, der fornyes hvert Aar
og oversendes med stor Hejtidelighed fra Sul-

tanen i Konstantinopel. Den mserkeligste Gen-
stand i K. er en i den nordostlige Vseg ind-

muret sort Sten (hadjar-el-axoad),' som Pile-

grimmene maa kysse 7 Gange, naar de fore-

tage de 7 foreskrevne Vandringer rundt om K.

Udeuotn K. er en uregelmsessig, nsermest tre-

kantet Plads, o. 192 M. lang; den storste Bredde
er 1 32 M. Den er omgivet af tredobbelte Sajle-

gange; andre Sajle- eller Pillegange ses paa
Pladsen. Denne kaldes en Mosk£, Uedjid~el-

hardm, men der er ingen egentlig Moskl-Byg-
ning. Derimod er der 7 Minareter. Der er

ogsaa en Brand, Zemzem. Den har raaaske
givet Anledning til, at de arabiske Stammer
medtes paa Stedet. og her holdt et Marked,
der nod stort Ry, hvad der vistnok har givet

Anledning til, at der nser Bronden farst frem-
stod en Teltby og siden en By af Stenhuse,
ligesom ogsaa til, at der paa Stedet rejstes den
forovrigt simple og primitive Helligdom K. K.
var vistnok til for Kristi Tid. Indtil Muhammeds
Dage skal K. have vteret fuld af Gudebillcder,
som Profeten sonderslog, da ban viede Stedet
til den ene Gud. Fra den Tid af blev K. Is-

lams fornemste Helligdom. 1626 skal K. vsere

bleven odelagt af en Oversvommelse, men 1640
skal den vsere istandsat af Murad II. Da Ara-
berne stiftede Bekendtskab med de jodiske Old-
sagn og tilegnede sig dem, henfortes K. til

Adam og sagdes istandsat af Abraham efter

Syndfloden. Efterretninger om K. ere bl. a.

samlede af [mouradgoa] d'Obsson, Tableau ge-

neral de l'Empire Otboman 1788—1821. Stedet

er bleven besogt af Burton og Maltzan. V. S.

Kaas, Erik, dsk Biskop, var forst Kannik i

Viborg og blev siden Biskop der. Allerede 1508
kaldes han >udvalgt Biskop* (electus); 1514
var han med ved Christian II's Kroning i Oslo.

D. 1520.

Kabasilas, Nikolaos, bysantinsk Mystiker i

14. Aarh., var oprindelig Sakellarios (Skat-

mester). Under Borgerkrigen mellem Johannes

V

Palceologos og Johannes VI Kantakuzenos var
han flere Gange Udsending for den konstanti-

nopolitanske Patriark Johannes og for Johannes
Kantakuzenos, og da den sidste en Tidlang gik
i Kloster, fulgtc N. K. med ham. Da hans
Onkel, Neilos Kabasilas, der var iErkebiskop
af Thessalonike, var dod, blev N. K. hans Efter-

falger. N. K. dede 1371. Hans Hovedvserk er

de 7 Boger >om Livet i Kristus«, der efter

hans Opfattelse virkes ved de 3 Sakramenter:
Daaben sksenker Livet, Konfirmationen giver

Bevsegelse og Vsekst, Nadveren forener Sjselen

med den opstandne Kristus. N. K. tog livlig

Del i sin Tids teol. Stridigheder, og han skrev
et Forord til sin Onkels, i Grsekerkirkens Aand
(I, 7) affattede, Skrift om den Hellig-Aands

Udgang. Desuden har han efterladt Prwdikener,
filos. Skrifter og Breve (W. Gass, Die Mystik
des N. K. vom Leben in Christo, Greifswald

1849, paany udg. med Indledn. af Heinze 1899;
en Del af hans Skrifter Andes hos Migne, Series

Grseca 150).

Kabbala, en jodisk hemmelig Lsere af mystisk-
teosofisk Art, som i Middelalderen nod en ikke

ringe Anseelse i jod. Kredse, og som antoges

at meddele dem, der indviedes i den, Oplys-
ning om den skjulte Betydning af forskellige

Udsagn i de hi. Boger, medens den tillige

mentes at give dem, der vare komue i Besid-

delse af denne Lsere, klare Indblik i Verdens-
ordenen og Vink til Forstaaelsen og Udgransk-
ningen af Naturens hemmelige Krefter. For-

ovrigt bar Ordet K. i Tidens Lob haft forskellige

Betydninger. Oprindeligt betyder K. (der er
dannet af det senere hebralske og aram. qabal
[qebal] >modtog<) »det modtagne<, det over-

leverede, det, som stammer fra en Kilde, mod
hvis Autoritet der ikke kan taenkes nogen Mod-
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708 Kabbala — Kabbon.

sigelse. K. bruges derfor om den traditionelle

Lsere, lige saa vel, om hvad der foreligger skrift-

llgt, som hvad der er overleveret mundtligt.

Loven, Pentatevken, regnes dog ikke med her-

til, men derimod alle de andre Skrifter i G. T.,

saavel Profeterne som Hagiograferne, og tillige

bele den mundtlige Tradition, der slutter sig

til de bibelske Boger. Lsngere hen i Tiden
flk K. en noget anden Betydning. Det var ikke

saa meget selve det overleverede, man tsenkte

paa ved K., som det dybere liggende Indhold,

der ikke lod sig til Syne for alle og enhver,

men kun gik op for den, hvis Blik var seerligt

aabnet derfor, takket vsere den hemmeligheds-
fulde La;re, ban havde faaet meddelt. Hvor-

ledes K. efterhaanden bar udviklet sig, er det

ikke muligt at paavise i det enkelte ; men det

er Mart, at Stromninger i mystisk-teosoflsk

Retiring allerede ere til Stede meget tidligt hos
de jed. Lserere, saaledes i Talmudisternes og
deres Efterfolgeres Dage; men det er Isenge

kun spredte Fremtoninger, muligvis for en Del

fremkaldte ved Paavirkninger fra old-orientalske

Emanationsforestillinger. Et Problem, man ster-

lig grundede over, var Skabelseslseren ; man
grublede over den skjulte Grund og Aarsag
til Udviklingen af Verdensaltet og kom nerved

ind paa Emanationslaeren som den Losning,

der nsermest frembod sig. Det forste moerke-

lige Skrift, som K. har frembragt, bserer Navnet
»Jcsira«, d. e. >Skabelsenc (udg. og overs,

bl. a. 1829 af Meyer i Leipzig). Bogen er meget
langt fra at vsere noget systematisk Vserk; det

er en Art Monolog, uden nogen klar Plan.

Men den vakte megen Opsigt i jod. Kredse og

fandt mange Efterlignere. Af disse Skrifter,

der ofte udgaves for forfattede af beromtejod.
La?rere for Aarhundreder siden, ere en Del

bevarede og udgivne; andre ere gaaede tabte.

Hjemstedet for disse Forfattere var Spanien,

Italien og Sydfrankrig. Fra det 12. Aarh. af

antager disse Skrifter en nogen anden Karakter.

Imedens de tidligere mest behandlede Skab-
elsen, Lieren om de onde Aander o. lign., drages

nu andre Ting ind under Behandlingen, saa-

ledes bl. a. Eksegese, Tolkning af de hi. Boger,

fremdeles Moral o. lign. Samtidig begyndte K.

ogsaa at flnde Dyrkere udenfor de sydlige

Lande, hvor den hidtil havde haft sit Hjem-
sted, bl. a. ogsaa ved Rhinen. Hovedvserket
for K., hvad man kunde kalde dens Bibei, er

Bogen Sohar eller Zohar (>Lyset«, >Straaler<).

Ligesom Jesira tilskrives Rabbi Akiba, hen-
fores Sohar til Rabbi Simon Ben-Jokhi, der
levede snart efter Jerusalems Odelaeggelse 70,

og som sagdes atter at have faaet alt meddelt
ved Aabenbarelser fra Abraham. At Bogen
skulde vaere saa gammel, er en ligefrem Umulig-
hed. Dertil er der altfor mange Anakronismer
i Sohar. De hebr. Vokaltegn, der forst ere op-

fundne hen i Middelalderen, og som skyldes
Masoreterne,^ antages uden videre for lige saa

oprindelige som Konsonanttegnene. Der om-
tales en Komet, rimeligvis den, der lod sig se

1248 osv. Bogen, der ntermest kan karakteri-

scres som en allegorisk Kommentar til J Mose-
bog, stammer snarest fra den anden Halvdel

af det 13. Aarh. Man har ment, at Mose fra

Leon (d. 1305), der gik rundt og solgte Af-

skrifter af Sohar, er dens Forf. Den felgende

Tid er den egentlige Blomstringstid for K.,

men efterhaanden forfaldt K. I Stedet for,

som oprindeligt, at have vseret rent teoretisk,

begyndte den at forfalge, hvad man kunde
kalde praktiske Formaal; kortsagt, den ud-
artede efterhaanden til Magi, Trolddom o. lign.

Derved kom K. (i sin franske Form: cobalt)

til at betegne Underfundighed, Makinationer
o. lign., altsaa ntesten lige det modsatte af
Ordets egentlige og oprindelige Betydning. Over-
gangen var forevrigt gaaet helt gradvis. Fra
Begyndelsen af havde K. mere lejlighedsvis

ncevnet visse Bonner og Formularer som sa?rlig

virksomme, omtalt visse Farver som seerligt

passende. Da de kcrde, som vare indviede i

K., almindelig antoges at vcere i Besiddelse af
dybtgaaende Naturkundskab, tillagde man de
af dem anbefalede Benner, Formularer, Navne
og Ord en steregen magisk Kraft, en Omstaen-
drghed, som snedige Mennesker vidste at be-
nytte sig af til egen Fordel. I Tidens Lob for-

faldt K. mere og mere og udartede til Spids-

findighed og Haarkleveri. Forevrigt holdes K.

endnu hejt i iEre i visse jod. Kredse, saaledes

iblandt Kasidim i Galizien.

I mange Aarh. havde K. kun vakt Opmserk-
somhed iblandt Jeder; i Rentessancetiden be-
gyndte dog ogsaa udenfor staaende at fole In-

teresse for K. og sogte at gore sig bekendt med
den, saaledes Here af Humanisterne bl. a. Pico
af Mirandola og paa Reformationstiden Reuchlin,
hvis De arte cabbalitlica udkom 1517.

K. indeholder et stserkt mystisk Element,
og at et saadant maatte komme frem 1 den
jod. Verden i Middelalderen, var meget natur-
Iigt, da den terre Forstandsretning, som var
saa fremherskende iblandt Middelalderens lcerde

Joder, ikke kunde tiltale alle. Der var altid

dem, der traengte til sterre Inderlighed og
Varme, og som med Glaede vendte sig mod
Mystiken. Den tidligste jod. Mystik havde haft

en stserkt antropomorfistisk Karakter. Man ud-
maler sig Gud paa menneskelig Vis, men dette

faldt ikke i alles Smag. Mange og iblandt dem
Grundleeggerne af K. fandt det nedvterdigende

for Gud at skildres saaledes som et Menneske;
de tog Forargelse deraf, men gik til den mod-
satte Yderlighed, idet de paastod, at ingen Be-

stemmelse, der gtelder i den menneskelige
Verden, kan bruges om Gud. Han er hejt

haevet over alle Ting, endog over den menneske-
lige Tsenkning. Han er, hvad de i deres Sprog
kalde En-sof, det gr. anugos (>ikke til at kende< )

;

ja kan endog efter K. siges at vsere Ain >lkke-

Veeren«, >Ikke-V{esen<, altsaa i en vis Forstand
»det rene Intetc. Men netop derfor var det
efter K. saa at sige en Naturnodvendighed for

Gud at give sin Eksistens til Kende ved at
optrsde skabende. Men dette skete paa en hel

anden Maade end i den menneskelige Verden,
nemlig gennem Emanation (A. Franck, La Kab-
bale. Paris 1843, 2. Udg. 1889; Ginsburg, The
Kabbalah its Doctrine developped and Litt.,

Lond. 1865; Arnhem Art. K. i Hamburger,
Judische Real-Encyclopadie II, 2. Udg. Leipz.

1896). V. S.

Kabbon, By i Juda Lavland nser ved Eglon
(Josva 15, 40), formodentlig det samme som
Makbena (1 Kran. 2. 49). Muligvis det nu-
vaerende el Kubebe. L. G.
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Kabris, en af Oversterne I Betulia (Judit 6,

15 [11J. L. G.

Kabseel, By i det sydligste af Juda (Josva

15, 21). Helten Benajas Hjerastavn (2 Sam. 23,

20), igen bebygget af Judaserne efter Eksilet

(Neh. 11, 25 — hvor dens Navn skrives Je-
kabseel). L. G.

Kabul, By i Asers Starame (Josva 19, 27),

omtalt afJosefos som Graensestad overfor Tyros's

Distrikt, eksisterer endnu som Landsbyen Ka-
bul estl. for Akko. Det ligger nser ogsaa at

antage en Sammenhaeng mellem Byen K. og
den i 1 Kong. 9, 10—14 omtalte galilseiske

Landstrakning, som Salomo overlod Kong Hi-

ram som Betaling for Byggematerialier; det

Ordspil, hvormed Hiram udtrykte sin Misfor-

nejelse med Erstatningen, beror nemllg paa
Navnet Kabul, som han i sin Bemaerkning for-

drejede til >kabal< (Josefos) o: ingenting! L.G.
Kades, et Sted i det allersydligste af Ka-

na'an, allerede omtalt i Patriarkfortiellingerne

(1 Mos. 16, 14. 20, 1). Dets Navn K. tyder paa,

at det har vaeret et helligt Sted, et gl. Orakel-
sted, hvad ogsaa Benrcvnelsen £n -mi spat (1

Mos. 14, 7) o: >Afgerelsens Kilde< bekrsefter.

Naestefter Sinai er K., ogsaa kaldet K.-barnla,
det maerkeligste Navn under Israeliternes 0rken-
vandring (4 Mos. 13, 26. 20, 1 f., 20, 14; 5 Mos.

2, 14). I de 38 Aar efter Opholdet ved Sinai

synes K. at have vteret Israeliternes Centrum,
hvor Arken og Tabernaklet befandt sig. K.s Be-

liggenhed er med stor Sandsynligbed paavist i

Ain Kadis (>HeUigt Vteld.) 50 eng. Mil S. for

Beerseba (Rowland 1842, siden noje undersegt
af Trumbull). L. G.

Kadiasai, se Kedes.
Kadmiel, en levitisk Familie blandt de hjem-

vendte (Esra 2, 40; Neh. 7, 43); til nsermere
Betegnelse henferes de under >Hodavjas Born<.
Navnet forekommer ogsaa Esra 3, 9 og Neh.

9, 4. 5. 10, 10 [9]. 12, 8. 24; paa sidstnaevnte

Sted bar der sandsynligvis lasses >Binnui< i

Stedet for Ordet >ben< (Son), altsaa ikke >K.s

Sen<, men Jesua, Binnui, K. L. G.

Kadmoniter, en kana'anaeisk Stamme (1 Mos.
15, 19), ellers ubekendt.
Kafarsalama, et Sted hvor den syr. Felt-

herre Nikanor blev slaaet af Judas Makkabaeer
(1 Mak. 7, 31); sandsynligvis den 0. for Joppe
liggende By Salme eller Salame, hvis Beliggen-

bed kan svare ogsaa til forskellige middelalder-
lige Efterretninger om en By af Navnet K. L. G.

Kafenata, et Sted paa Jerusalems Ostside,

der istandsaites af Jonatan (1 Mak. 12, 37).

Navnets Betydning er ukendt. L. G.

Kaftan. 1) Julius Wilhelm Martin K., tysk

protest Teolog, f. 30. Sept. 1848 i Lejt ved
Aabenraa. Han studerede 1866—70 Teologi i

Erlangen, Berlin og Kiel, habiliterede sig 1873

i Leipzig og blev samme Aar Prof, i Basel,

1883 Prof, i Berlin. Uden at vsere Discipel af

Ritschl er han dog staerkt paavirket af hans
Tanker og regnes i Almindelighed med til

Ritschlianernes hojrc Flej. Det Skrift, hvor-

med han ferst vakte nogen Opmaerksomhed,
var: >Die Predigt des Evangeliums im modernen
Geisteslebenc (1879), hvor han under Polemik
mod de »ortodokse Begreber« og med fuld-

stsndig Opgivelse af Inspirationslteren, men
tillige med Front mod den saakaldte >liberale<

Teologi (Biedermann, Llpsius o. a.) segte at

anvise en Mellemvej mellem Modstetningerne.
Det her udtalte Program sogte han at gennem-
fere i sine Skrifter: Das Wesen der christ-

lichen Religion (1881, 2. Opl. 1888) og Die
Wahrheit der cbristl. Religion (1888). Han soger
her at forstaa saavel Religionen i det hele som
saerlig Krdm. ud fra det hojeste Godes Begreb,
og Krdmens Hovedbegreber er for ham (jvfr.

Ritschl) Guds Rige og Forsoningen. Han pro-
testerer mod den hidtidige Dogmeudvikling, hvor
Kristus gores til >Forudsaetningen< for Frelsen,

medens han skulde vaere dens Indbegreb. Logos

-

Leeren har her efter ham grebet forstyrrende

ind paa den dogmatiske Udvikling, og han op-
giver aldeles Kristi overnaturlige Undfangelse.
I Tilslutning til Kant og iovrigt med skarp
Kritik af den stedvanlige Fremhaevelse af Er-
kendelsesteoriens Betydning hasvder han den
praktiske Fornufts Primat. Betegnende for hans
Stilling er det, at han overfor O. Dreyers: >Uu-
dogmatisches Christenthum< hsevdede (Glaube
und Dogma, 3. Opl. 1889), at Losenet maatte
viere, ikke >intet Dogme<, men »et nyt Dogme<.
Det har han sogt at give i sin >Dogmatik<
(1897, 3. Opl. 1902), hvis Hovedtanke er den,

at Dogmatiken skal vaere Troserkendelse, og
altsaa alle Dogmer formes som Trosudsagn.
K. var med til at stifle det Ritschlske Tids-

skrift >Zeitschrift f. Theol. u. Kirchei (1891),

hvortil han ogsaa har leveret adskillige Bidrag,

navnlig i Aarg. 1903 de betydelige Afhandlinger
»Zur Dogmatik<. Han har ogsaa skrevet om
Grundtvig (>Grundtvig der Prophet des Nor-
dens< 1876, dsk Overs, s. A.), men aldeles uden
Forstaaelse. J. P. B. — 2) Theodor Christian
Heinrich K., Generalsuperintendent, aeldre Bro-
der til ovenneevnte, fodtes i Lejt 18. Marts
1847, studerede 1866—71 Teol. i Erlangen,

Berlin og Kiel, blev 1872 Pastor adjunctus i

Kappel ved Ploen, 1873 Andenprest i Aaben-
raa, 1880 Regerings- og Skoleraad ved Rege-
ringen i Slesvig, 1885 Forstepraest i Tender
og Provst for Norretonders Provsti, 1886 Ge-
neralsuperintendent for Slesvig. Han har bl. a.

udgivet: >Femten Predikener, en Afskedsgave
til min Menighed< (1880), >Auslegung des luth.

Katechismus< (1892) og >Der christl. Glaube
im geistigen Leben der Gegenwart< (1896), et

Forsvar for den kr. Tro.

Kaftor, Filisternes Hjemstavn (5 Mos. 2, 23 ;

Am. 9, 7; Jer. 47, 4). Kaftorerne regnes i 1

Mos. 10, 14 til den ffigypt. Folkekreds. K.sBe-
liggenhed vides ikke med Sikkerhed, men Sand-
synligheden taler for Kreta eller en Del af

denne 0. Filisterne kaldes flere Steder >Kreter<

(1 Sam. 30, 14; Hes. 25, 16; Sef. 2, 5; ogsaa

i LXX), og Jer. 47, 4 kaldes K. en (men
Oversasttelsen >Kystland< er dog her mulig);

ogsaa ikke-bibelske Spor tyde paa Filisternes

Oprindelse fra Kreta, som i aeldgl. Tid har
vreret et Kulturcentrum med en taet, broget

sammensat Befolkning. L. G.

Kahat (hebr. Tekst: K'hat), Levi's Son (1

Mos. 46, 11 ; 2 Mos. 6, 16), Stamfader til Kahat -

iderne, den sterste og betydeligste af de 3

levitiske Hovedafdelinger. K.s Slsegter vare

Amram, Jishar, Hebron og Ussiel (4 Mos. 3,

27 o. a. St.). Til K. herte Mose og Aron, ogsaa

Koran (4 Mos. 16) tilligemed Sangerfamilien
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>Korah Bern* og Sangmesteren Hemaa (1 Kren.

6, 18 [33]). L. G.

Kahl. 1) Achatius Johan K., sv. Prsest, er

fedt paa Hveen 17. Okt. 1794, Student i Lund
1806, mag. phil. 1814, Docent i rom. Veltalen-

bed 1815, Adjunkt i esterlandske Sprog 1821,

ordineret 1825, farste Komminister i Lund
og Spr. i St. Raby og Bjellerup 1827, Provst

1830. Dr. theol. 1844, Jubeldoktor i Filos. 1865,

d. i sit 94. Aar 24. Jan. 1888. K. var i sine

yngre Aar en flittig Grest i Herberget (se Art.

Hagberg og Heurlin S. 324 og 422) og skildrer

Herbergisternes Kreds i >Tegner och hans sam-
tida< (1851, 2. Opl. 1868). Han deltog i den
heflige Konkurrence om Domprovstiet i Lund
efter Wahlins Dod 1829 og blev af det aka-
demiske Konsistorium i Indstillingen opfert

som Nr. 3 paa Forslaget. Mest kendt er han
bleven som en af Svedenborgianismens ivrigste

Tilheecgere i Sverig. Blandt hans svedenborg-
ianske Publikationer maa mserkes Em. Sveden-
borgii Itinerarium sect. II (1844); Em. Sveden-
borgii Diarii spiritualis partis VII sect. Ill (1859)

og fremfor alt >Nya kyrkan och dess infiytande

pi theologiens studium i Sverige< (4 Htefter

1847—64), hvori han betegner Svedenborg som
>den Voltairske Skoles, Naturalismens og Ma-
terialismens uovervindeligste Modstander og
Krdm.s iterdeste, videnskabeligste og mest dybt-
tcenkende Forsvarer<. I mange Aar var K. be-

friet for prestelig Virksomhed og benyttede
Tiden til sine svedenborgske Studier og Vel-

gerenbed. O. A. — 2) Wilhelm K., protest.

Kirkeretlserer, f. 1849 i Kleinheubach i Nedre-
Franken, studerede i Erlangen og MOnchen
under Scheurl og Puchta. 1876 habiliterede

han sig i Mfluchen og blev 1879 kaldet til

Rostock som ekstr. Prof, i Kirke- og Statsret.

1883 blev ban ord. Prof, i Kirkeret i Erlangen,
1888 i Bonn. Hans Hovedvserk er: >Lehrsystem
des Kirchenrechts und der Kirchenpolitikc (I,

Leipz. 1894), og han har udgivet det 8. Opl.

af Richter-Doves, Lehrb. des kath. und evang.
Kirchenrechts (1886). Hans Foredrag »Ueber
Gewissensfreiheitc (1886), >Die Verschiedenheit
kath. und evang. Anschauung fiber das Ver-
hSltniss von Staat und Kirche< (1886) og hans
akademiske Festtale >Ueber Paritat< (1895) for-

tjene ogsaa at nsevnes.

Kahnis, Karl Friedrich August, tysk Kirke-
historiker, f. 22. Dec. 1814 i Greiz, kom 1835
til Halle for at studere Teologi og Filosofl.

1838 skrev han et Stridsskrift mod Arnold
Ruge og Hegelianerne, og kort efter oplevede
han, isser under Paavirkning fra H. Leo og
Tholuck, en relig. Vsekkelse, der bragte ham
til Hvile i den luth. Opfattelse af Retferdig-
gerelsen udaf Troen. 1840 gik ban til Berlin,

hvor han skrev mod D. F. Strauss og habili-

terede sig med et Skrift om den gr. Filosofis

Forhold til Krdm. 1844 blev han kaldet til

Breslau som ekstr. Prof., og der udgav han:
>Die Lehre vom heil. Geistec (I, 1847). I Re-
volutionstiden styrkedes ogsaa hans Uvilje mod
den statskirkelige Union, og han var en af Del-
tagerne i Konferensen i Gnadenberg. Derpaa
sluttede han sig >for Samvittighedens Skyld<
til Gammel-Lutheranerne. 1850 blev han kaldet
til Leipzig; Aaret efter sendte Erlangen ham
den teol. iEresdoktorgrad. 1851 takkede han

for denne Gave ved Monograflen: >Oie Lehre
vom Abendmahlec. 1853—57 udgav han »Sach-
sisches Kirchen- und Schulblatt<, hvori han
skrev de Artikler, der siden udkom samlede
under Titlen: >Der innere Gang des deutschen
Protestantismus< (3. Aufi. 1874). I denne Tid
faldt en Fejde med C. I. Nitzsch om Unionen.
K. holdt ferst paa Leipziger-Konferensen et
Foredragom den moderne Unionsdoktrin, senere
skrev han til Nitzsch Sendebrevet: >Die Sache
der luth. Kirche gegenfiber der Union* (1854).
1860 blev han Domherre i Meissen, 1861 be-
gyndte han Udgivelsen af sin Dogmatik (2. Aufl.

I— II, 1875—76), der paa Grand af hans He-
terodoksier med Hensyn til Inspirationen,
Nadverlsren og Treenighedslasren medte en
Del Modsigelser; og da hele Vaerket forelaa,

mserkedes det klart, at K. var Historiker, ikke
Systematiker. 1866 overtog K. Ledelsen af det
hist.-teol. Selskab i Leipzig og dermed Ud-
givelsen af >Zeitscbrift fOr hist. Theol.«. 1872
udkom forste (eneste) Bind af hans: >Die
deutsche Reformation*. Som Historiker laa
K.s Styrke ikke paa Forskningens, men paa
Fremstillingens Omraade. Han var en ypper-
lig La:rer ; hans Foredrag vare fulde af Liv og
Aand. >Vore bedste Beger,< sagde han, »ere

de, som vi skrive i vore Tilhereres Sjselec I

det populsere Skrift: >Der Gang der Kirche
in Lebensbildern< (1887) har han givet en
Kirkebistorie i smaa Biografler. 1885 bavde
en Hjernelidelse nedt ham til at tage sin Af-
skcd; 20. Juni 1888 dede han.
Kain (Kajin). 1. Det ferste Menneskepars

ferstefedte Sen (1 Mos. 4). Navnets Forklaring
i 4, 1 som >Frembringelse<, >ErhverveIse< er
kun et popula:rt-etymologisk Forseg. Det farste

Stykke af Kap. 4 indeholder den velkendte
Forfeiting om K.s Brodermord ; derefter falger

i 4, 17—24 en Beretning om K. som Grundlegger
af en By, og Rtekkefelgen af hans Efterkom-
mere. Den foreliggende Forfeiting har vel bragt
disse Stykker til at htenge nogenlunde sammen,
men denne Enhed gor ikke Indtryk af at vtere

oprindelig. Hvad Kainiterne (og den be-
slaegtede Setit-Genealogi i Kap. 5) angaar, iigger

en Sammenligning med den babyl. Tradition
om de 10 Urherskere far Syndfloden n«er. Efter
den ferste Fortsellings Ordlyd er K. den farste,

der er fedt af en Kvinde, men visse Trek tyde
paa, at K. heller ikke her oprindelig har
vseret ttenkt saa langt frem 1 Menneskesleegtens
Spidse; navnlig syncs hans Frygt i V. 14 at

forudstette en nogenlunde talrig Befolkning paa
Jorden. Over denne Forskydning af K.s Navn
fra den fjerne Urtid til selve Begyndelsestiden

(som ikke naas af historisk Erindring) reflek-

terer Fortaellingen ikke, og dens belterende Hen-
sigts maegtige Alvor lider ikke Afbrek ved
dette. Ievrigt beror Forskellcn mellem K. og
Abel ikke paa deres Offergavers ydre Forskel,

men paa deres for Hjertekenderen aabenbare
Sindelag, hvilket Fortaslleren noksora antyder
ved i V. 4 og 5 at nasvne Abels og K.s Navne
foran deres Ofre; Hebr. 11, 4 er derfor den
aandsbeslsegtede, aegte Opfattelse. Tegnet i V.

15 maa tsenkes at hefte ved K.s Person og
skulde, da Guds Vilje desangaaende maatte
blive bekendt for andre, tjene ham til Beskyt-
telse mod at blive drebt. — 2. Et Folkenavn,
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se Keniter. — 3. By I Juda (Josva 15, 57),

maaske Jakln S. 0. for Hebron. L. G.

Kalnan. 1. Sen af Enos (1 Mos. 5, 9; jvfr.

Lk. 3,37). K. er Navnets Form i LXX; ihebr.

Tekst skrives det Kenan. — 2. Son af Arpak-
sad (LXX, 1 Mos. 10, 24. 11, 12; jvfr. Lk. 3, 36),

men naevnes ikke i den bebr. Tekst. L. G.

Kaiserswerth, hvis Oprindelse og Navn hid-

ledes fra et kejserligt Slot, opfert paa en, nu
Iandfast, Holm (Werth) i Rhinen, o. l'/e dsk
Mil nedenfor Dflsseldorf, kan endnu forevise

en knejsende Slotsruin med en dateret Indskrift

fra Barbarossas Dage og en stor rom.-kat. Kirke

med Relikvier fra den hellige Suitbert, til hvilken

der er skaenket adskillige Kostbarheder, bl. a.

en Guldmedaillon af Gustaf Adolf, sksenket

af hans frafaldne Datter. Sin sterste Berem-
melse skylder den lille Stad (o. 2000 Indb.,

hvoraf knn o. Vio evangeliske) dog de nu saa

udstrakte Anstalter, som Praesten Theodor
Fliedner (S. 68) grundlagde her. Som den
ferste Begyndelse dertil, >Sennepskornetc, fredes

endnu det lille Lysthus, hvori han optog de
ferste lesladte kvindelige Fanger, og hvori nu
hans Marmorbuste staar. >Asylet<, som deraf

opstod, er nu naermest et Slags >Kvindehjem<,
hvori baade straffede og faldne Kvinder op-

tages. Diakonisseanstalten og Sygehuset, som
var det store na:ste Skridt, er nu tilligemed

et Barnehjem, fra de snaevre og lavtliggende,

ikke sjaelden af Rhinen oversvommede Bygader,

flyttede ud paa hejere og friere liggende Jords-

mon lidt udcnfor Staden, som ogsaa afgiver

Plads til et Hospital for >gemotskranke<, medens
det gamle Bygningskompleks foruden til Kontor-
lokaler anvendes til Hjem for gamle og svage

Kvinder, til Uddannelsessted for unge Sestre

og til Ltererinde-Seminarium, hvor ogsaa de
unge Kvinder, som vil vaerc >Laeresestre« (mod-
sat >Plejesestre«), oplaeres. Foruden disse har
K.-Anstalten ogsaa andre Filialer, dels i Tysk-
land (f. E. et Pensionat for unge Piger i Hilden,

Tjenestepigeskolen i >Marthahof< i Berlin og
et stort Barnehjem i Schlesien) dels udenfor:
Pensionater i Firenze, Bukarest, Smyrna og
Beirut, Bernehjem i Jerusalem (»Talitha Kumi<)
og Beirut, Hospitaler i Konstantinopel, Jeru-

salem, Alexandria og Kairo, som den, foruden
talrige Stationer, besaetter med sine mere end
1000 Sestre. Som en Maerkelighed maaanferes,at,

fraset Anstaltsbeboerne, er Talforholdet mellem
Rom.-kat. og Protest, i Byen aldeles ikke blevet

paavirket af hele den msegtige evang. Virksom-
hed, som er udgaaet herfra. N. D.
Kaivan eller Kevan (assyr. kaivanu), Stjernen

Saturn, vistnok ment i Am. 5, 26. L. G.

Kajafas, den fra Evangelierne bekendte jed.

Yppersteprsest (Mt. 26, 3; Joh. 18, 13. 24). Hans
egentlige Navn var, som Josefos meddeler, Josef,

og K. hans Tilnavn. Dette K. er forskelligt

fra Kefas. K. var den gl. Yppersteprsest Annas's
Svigersen, var indsat af en rom. Landshevding
og holdt sig forholdsvis lsenge i Stillingen (o.

Aar 18—36), indtil han blev afsat af Lands-
hovdingen Vitellius kort efter Pilatus's Fald.

K. tilherte Saddukaeernes verdsligsindede Parti

(Ap. G. 5, 17) og blev de jed. Hierarkers Ferer
i Modstanden mod Jesus. Joh. 11, 47 f. viser,

hvorledes han forstod at faa de vaklende med
og at fremstille Jesu Ded som en for Samfundet

nedvendig Sag. Han greb med Glsede (Mk. 14,

11) Forrtederens Hjaelp og provede under For-

heret over Jesus at naa Maalet ved falske

Vidner, men kun ved Jesu aabne Svar blev

det tilsidst K. muligt at faa Dodsdommen bragt

i Stand. Overfor saa frygtelig en Modstander
som K. forslog Pilatus's Modstraeben intet. Den
kr. Menigheds Fremblomstren segte K., men
forgeeves, at hindre ved blodig Forfelgelse; vi

trseffe ham i Ap. G. 4 og 5, sandsynligvis ogsaa

i 7, 1 og 9, 1. L. G.

Kalah (Kelah), assyr. Kalhu, By ved Tigris,

ifelge 1 Mos. 10, 11 bygget i den assyr. Hi-

stories seldste Tid (Nimrod). K. var en af de

4 Byer, der udgjorde den store assyr. Hoved-
stad Ninive. Englaenderen Layard har ved sine

Udgravninger genfundet det gl. K. i Ruin-
hejene Nimrud 20 eng. Mil S. for det egentlige

Ninive. 1 Indskrifterne nsevnes Salmanassar I

(o. 1300 f. Kr.) som Byens Grundleegger, hvilket

i Henhold til 1 Mos. vel maa modiflceres til

at betyde dens Fornyer. Fra o. 880 f. Kr. var

K. i henved 200 Aar de assyr. Kongers Ssede;

i de paa en gigantisk Lerstensplatform paa By-
siden ud mod Tigris opferte Paladser have de
msegtige Herskere resideret, hvis Vaeldc Israel

og Juda fik at fele: Salmanassar II, Tiglat-

pilesar, Sargon, Asarhaddon. Den beremte sorte

Obelisk med Fremstillingen af Jehus Tribut
blev funden her. L. G.

Kalander eller Kalandsbredre, Kalands-
h e rrer , kaldtes nogle gejstlige Lav eller Gilder,

der i den sidste Del af Middelalderen fandtes

i Nedre-Sacbsen og ogsaa andensteds. Det
teldste K.s-Gilde, vi kende, omtales i Laer i

Westfalen 1279, men ferst i 14. Aarh. bleve

K.ne almindelige. De vare en Slags Praeste-

foreninger eller Konventer, der dels sigtede

mod gensidig Opbyggelse, dels mod Varetagelse

af Prasstestandens Interesser. Fornemme Laeg-

folk tog ikke sjselden som en Slags fledferte Bredre
Del i K.nes Maaltider, der ofte udartede til over-

daadige Gsestebud. I >Historien om Peder Smid
og Atzer Bonde< (I, 169) tales der om Sogne-
praester og Sognedegne, der sege >til calente

met andre prester<, og om >calentbogen<, og
P. Palladius har i sin >Visitatsbog< (S. Grundt-
vigs Udg. S. 132 og 141) Afsnit om dem. Chri-

stian IV's store Reces af 1643 afskaffede >alle

Calenter, Laug og Gilder, som tilforn blant

Geistlige hafuer veren brugelige<, og Afskaf-

felsen gentages i Christian V's danske Lov 2

—

16—12.
Kaldaiske Kristne, se Kaldaeiske Kristne.

Kaldelsen er i Troslaeren det ferste Led i

>Frelsens Orden< (S. 117), den ferste i Rtekken
af de Handlinger, hvorved Gud tilferer hvert

enkelt Menneske den ved Jesus Kristus er-

hvervede Frelse. Ingen kan komme til Troen,
uden at Evangeliet bliver ham tilbudt, og dette

Tilbud er netop Kaldelsen. Benaevnelsen stam-
mer fra det nytestamentlige xaltlv, kalde paa
en, hidkalde eller indbyde. Kaldelsen er Ind-

bydelsen til Guds Rige: Mt. 22, 3; Lk. 14, 16;

1 Tbess. 2, 12; Job. Aab. 19, 9. Rigets Coder,

hvortil der indbydes, sammenfattes i disse For-

bindelser ofte i en enkelt af dets Frelsesgaver

:

Livet: 1 Tim. 6, 12, Lyset: 1 Pet. 2, 9, Herlig-

heden: 1 Pet. 5, 10, Sennens Samfund: 1 Kor.

1, 9, eller undertiden i det Sindelag (Omvend-
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712 Kaldelsen.

elsen), som er Betingelsen for at faa Del i

Rigct: Lk. 5, 32. Selv uden nogen saadan
naermere Tilfejelse staar Kaldelsen 1 N. T. i

den samme bestemte Betydning (Mt. 9, 13;
Gal. 1, 6).

Midlet, hvorved Gud kalder Menneskene, er

hans Ord; thi Frelsen er af aandelig Art.

Ordets Indhold er Lov og Evangellum, For-

kyndelsen af Guds Dom over Synden og Bud-
skabet om [hans Frelsesvilje med den faldne

Menneskeslaegt. Det kaldende Ord tilbyder Men-
nesket Naaden og ansporer det til at modtage
den. Men det naturlige Menneske har ikke

Kraften i sig selv til at gribe Naaden, saaledes

som de pelagianske og synergistiske Retninger
laere; thi det er forblindet i sin Erkendelse,

saa at det ikke fatter, hvad der horer Guds
Aand til (Joh. 3, 3; 1 Kor. 2, 14), og detsVilje

er traelbunden og afma-gtig i Synden, saa at

den ikke formaar af sig selv at frigere sig og
folge Kaldet (Rom. 7, 14—15). Derfor maa det

kaldende Ord bringe Mennesket ikke blot en
Kundgerelse og en Omvendelsesformaning, men
ogsaa Kraften til at efterkomme Formaningen.
I denne Betydning sige vi med de gamle Dog-

matikere, at Kaldelsen er virkekraftig, efficax

(Jes. 55, 11; Hebr. 4, 12) o: Guds Ord sksenker

selv, hvad det kraever; thi med Evangeliet

felger Guds levendegerende Aand, som gar

Mennesket i Stand til at tro og tage imod
Kaldet. Derfor er Mennesket uden Undskyld-
ning, naar det afviser Kaldelsen. Mange ville

til Kaldelsens Midler henregne ikke blot Ordet,

men ogsaa Guds Farelser gennem Livets Til-

skikkelser (actus pcedagogici, >Faderens Drag-

elser<, Joh. 6, 44). Dette er dog kun rigtigt,

naar man hermed mener Kaldelsesmidler i en
fjernere og helt anden Betydning. Vistnok kalder

Gud paa Menneskene gennem Livets Ferelser;

men de kunne ikke paa nogen Maade side-

stilles med Ordet; thi de tale et i sig selv

utydeligt Sprog; de have kun den Betydning
at vaekke Trangen hos Mennesket til et per-

sonligt Gudsforhold og saaledes berede Vejen
for Ordet, naar dette kommer med Frelsens

bestemte Budskab.
Kaldelsens Trin er afsluttet, naar Mennesket

har fulgt Indbydelsen, d. e. naar Genfedelsen
og Omvendelsen er sket. Dette er klart, hvor
Daaben er udfort paa voksne d. e. paa Men-
nesker, som ere komne til bevidst personlig

Tro; da kan der kun bliveTale om Kaldelsens

Fortsaettelse, naar enten Troslivet helt opherer,
saa at Mennesket maa kaldes tilbage til den
Vej, det har forladt, eller naar Livet slaves,

saa at der maa kaldes paa den sovende. Men
hvor Daaben meddeles som Barnedaab, altsaa

forend Bevidstheds- og Viljeslivet har begyndt at

udfolde sig, maa Kaldelsens Ord lyde ogsaa til

den debte for at fremkalde den bevidste Tro,
den personlige Tilegnelse af Daabens Gave.

Kaldelsen maa, da ingen kan komme til

Troen uden den, og da det er Guds Vilje, at

alle Mennesker skulle tro og frelses, vaere al-

mindelig, universalis d. e. komme til alle.

Vor luth. Kirkeafdeling har altid tillagt Kald-

elsen dette Pnedikat. Men de P.eformerte hen-
vise til den Kendsgerning, at hele Folkeslag

og utallige enkelte Mennesker staa udenfor
dens Omraade, og at mange, selv om den har

lydt for dem, dog ikke have nogen Frugt deraf.

De Reformerte forklare denne Kendsgerning af,

at Guds uimodstaaelige Vilje kun har bestemt
nogle til Frelse, men de and re til Fortabelse;
derfor bliver ogsaa Kaldelsen parlicularis, be-
graenset til dem, han evigt har forudbestemt
til Salighed : for dem er Kaldelsen uimodstaalig
(irresistibilis), medens den ikke er alvorlig ment
(den er fucata, non seria), naar den kommer
til andre end disse. En saadan Ltere er imidlertid
uforenelig med Krdms urokkelige Grundsaet-
ninger. En uimodstaalig Kaldelse tilintetger

Menneskets Frihed, en skromtet Kaldelse op-
htever Guds Sanddruhed, og Laeren om, at Guds
Frelsesvilje ikke omfatter alle Mennesker, strider

mod Guds Kaerlighed og Retfterdighed. De Re-
formerte have til Stette for deres Laere om
Kaldelsen villet paaberaabe sig Paulus's Sprog-
brug. Medens nemlig Evangelierne betegne alle,

for hvem Indbydelsen har lydt, som virkelig

kaldede, hvad enten de have fulgt den eller ej

(Mt. 22, 3. 14; Lk. 14, 16—17), taler Paulus
kun om Kaldelse hos dem, der have fulgt Kaldet
og frelses derved (Rom. 1, 7; 1 Kor. 1, 2;
Rom. 8, 28. 30). Men denne hans Sprogbrug
begunstiger ikke den ref. Laere, da han lige-

fuldt haevder Guds Frelsesviljes Almindelig-
hed (1 Tim. 2, 4) og Frelsestilbudets Alvor
fra Guds Side overfor alle (Rom. 10, 18. 21);
han benaegter ikke, at ogsaa de, der forhaerde
sig, ere kaldede, selv om han betegner denne
Kaldelse med andre Udtryk. Derfor har den
luth. Laere Ret i at fastholde Kaldelsens a:

Frelsestilbudets Univcrsalitet. Men hvorledes
forenes denne i Krdmens Vaesen grundede Paa-
stand med hin Kendsgerning, at saa mange
Mennesker gennem alle Historiens Tider have
staaet udenfor Kaldelsen? Det nytter ikke at
benaegte Kendsgerningen, saaledes som de gamle
luth. Dogmatikere forsogte; de mente at kunne
haevde, at Kaldelsens Almindelighed var virkelig-

gjort fra Begyndelsen ved de ferste Mennesker,
paa Syndflodens Tid ved Noah som Retfaerdig-

hedens Praedikant, paa Apostlenes Tid ved disses

mundtlige Forkyndelse, og derefter ved deres
Skrifters Udbredelse til de fjerneste Folke-
slag. Heller ikke kan man undvige Problemets
Vanskelighed ved en Henvisning til, at den
naturlige Aabenbaring, der er faelles for alle

Mennesker, skulde kunne erstatte Kaldelsen

;

en saadan Henvisning er i sig selv uhold-
bar (Ap. G. 4, 12) og skyder ganske ud over
Maalet, da saa hele Frelsesforanstaltningen

synes at blive overfledig. Vi kunne i Virke-
ligheden ikke besvare Spergsmaalet paa vore
jordiske Erkendelsesvilkaar. Det er efter Sagens
Natur umuligt, at Kaldelsens Almindelighed
kan vaere virkeliggjort til enhver Tid under
Historiens brudstykkeagtige Udvikling. Krdm-
men maa som historisk Religion gaa ind paa
Historiens Vilkaar, saa at dens Udbredelse af-

haenger af de historiske Forhold og maa fore-

gaa successivt. Frelseren begransede sig i sit

Kods Dage til Israels Folk (Mt. 10, 5-6; 15,

24); Apostlene gik alle Vegne, hvor de kom
frem, ferst til Jederne, og naar de vare af-

viste af disse, vendte de sig til Hedningene;
og Paulus siger os (Rom. 11, 25—26). at naar
Kaldelsen er naaet til samtlige hedenske Folke-

slag, skal Israels Frelsestid komme. Heri ligger
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tydelig udtalt, at Kaldelsen ikke til enhverTid
omfatter alle Mennesker. Naar og hvorledes

de, der saaledes tilsyneladende forbigaas, allige-

vel faa Kaldelsens Ord at here, har Gud ikke

opiyst os om; thi vi behave ikke at kunne
svare derpaa for at have Klarhed paa vor egen
Frelsesvej (Lk. 13, 23—24). Den Formodning
ligger ner, at alle de, til hvem Evangeliet ikke

naar her paa Jorden, skulle faa det at here i

Dedsriget, i Mellemtilstanden mellem Daden
og Dommen. Den synes at have Tilhold i 1

Pet. S, 19 og 4, 6 ; men da disse Skriftudsagn

dog ikke have en uimodsigelig Klarhed, kunne
vi her ikke opstille nogen Lsre, men maa nejes

med usikre Formodninger. P. M.
Kaldaeere, hebr. Kasdim, i G. T. i Reglen

Betegnelse for det herskende Folk i Babylo-
nien, hvis Konge kaldes en K. (Esra 5, 12;

Dan 5, 30). Assyreme bruge ogsaa Ordet, som
de udtalte Kaldi, et Navn, som gik over til

Griekere og Romere (Chaldcea), om Landet,
sjaeldnere om Folket. K. var et krigersk og
tappert Folk, men de havde tillige megen Sans
for Videnskab, Kunst, Digtekunst og Literatur.

Sa-rlig dyrkede de Historie og Astronomi, men
fremfor alt Astrologi, Magi, Tydning af Jtertegn

o. desl. Da Babylonien (I, 194) faldt i Persernes
Hsender 539, og K. fjernedes fra Landets everste

Styrelse, og da der for dem ikke var mere An-
ledning til Krigerferd, kastede de sig over det

eneste, der var levnet dem, Videnskaberne, og
af disse dyrkede de foruden Historie (vi maa
nsevne Berosos, d. 280) og Astronomi, hvori

de vare Mestre, med sterlig Forkaerlighed Astro-

logi, Magi, Tydning af Tegn o. desl. Ved deres

astronomiske Kundskaber og deres Forudsig-
elser (hvoraf de astronomiske holdt Stik), er-

hvervede de sig megen Anseelse ogsaa i Ud-
landet, seerlig i de gr. Riger og siden i Romer-
riget. K. blev derfor Navn for Vismsend, Tegns-
udlseggere og Magikere; alle Slags Troldmsend
og Charletaner, der spekulerede i Folks Let-

troenhed, betegnedes i Romerriget ligeledes

som K., hvad enten de stammede fra Baby-
lonien eller fra andre Lande. Allerede 139 f. Kr.

udjoges alle K. fra Italien og senere oftere. I

Daniels Bog (2, 2f. ; 4, 7; 5, 7) bruges K. i

denne udenfor Stammelandet almindelige Be-
tydning af Ordet, andre Steder (ogsaa i Daniel)

brugtes K. derimod i den egentlige Betydning.
I senere Tider synes man undertiden at have
gjort Forskel imellem Babylonien og Kaldsea,

saaledes at det sidste Navn betegnede Landet
nsermest den persiske Bugt i Modseetning til

Egnen om Babylon. V. S.

Kaldseiske eller kaldaiske Kristne er Be-
nsevnelsen paa et esterlandsk K.snmfund, der
holder fast ved den kr. Lsere, saaledes som den i

sin Tid opfattedes af Nestorios, og som felgelig

forkaster de Bestemmelser, der vedtoges paa Sy-
noden i Efesos 431, ligesom de naturligvis heller

ikke vil here noget om de felgende ekumeniske
Koncilier. Uagtet Nestorios var bleven forksetret

paa en ekumenisk Synode, var der dog mange
Kristne, og deriblandt ikke faa leerde Mend og
Teologer, som vare venlig stemte imod hans
Lsere og mente, at han var demt med Urette.
De havde endog en blorastrende Skole i Edessa
med dygtige og ansete Laerere. Men da Kejser
Zenon 489 havde lukket denne Skole, og da

der paafulgte vanskelige Tider for Tilhsengerne
af Nestorios i det bysantinske Kejserrige, beslut-

tede en Del af dem at udvandre til det nypersiske
Rige, der dengang beherskedes af Sassaniderne.
Disse vare, ligesom deres Forgsengere, Arsakid-
erne, ikke blot i Besiddelse af Persien; de ejede
tillige de Lande, der fordum kaldtes Babylo-
nien eg Kaldsea. Ja, disse Lande betragtedes
nnsten som Hovedlandet. Om Nestorianernes
Udvandring faa vi gode Oplysninger i et af
Assemani udgivet Brev fra Simon afBet-Arsham.
De udvandrede fandt god Modtagelse i Persien.

Perserkongerne faenkte nemlig i dem at faa en
Modviegt imod deres kat. Undersaatter, der
stadig felte sig knyttede til deres kr. Bredre
i Romerriget ; ja de havde sikkert tillige Haab
om gennem Nestorianerne at kunne berede
Kejserne i Bysants forskellige Vanskeligheder.
Da de udvandrede flk deres Hovedsaede i Baby-
lonien og Kaldsea, var Bensevnelsen k. Kr. meget
passende. 1 Babylonien holdt de flere Synoder,
bl. a. en Forsamling i Selevkia Aar 499, hvor
Kirkesamfundets Organisation vedtoges. Imid-
lertid blev Nestorianernes lykkelige Tid i Baby-
lonien ikke af lang Varighed. Da Perserkong-
erne efter talrige Kr.forfelgelser tilsidst havde
faaet deres kat. Undersaatter omtrent udryddede,
bleve de snart mindre vel stemte imod de k.

Kr., der i de senere Sassaniders Dage oftere

havde haardc Tider, issr under Krige med
Grsekerne. Da den sidste Sassanide var styrtet

af Araberne. og Landet kom under Kaliferne,

bleve Forholdene atter bedre for de k. Kr.

De kom endog til at spille en vis Rolle i

Landets Kulturliv, idet Araberne gennem dem
bleve kendte med den seldre kr. og med den gamle
gr. Literatur. lblandt de kr. Kaldseere havde
der nemlig stadig vedligeholdt sig et ret kraftigt

literert Liv, og der var helc Tiden oftere frem-

kommet adskillige Skrifter af Nestorianere, af-

fattede ferst paa Syr., i den muhammedanske
Tid ofte paa Arabisk. Mange Nestorianere be-

kliedte ansete Stillinger i Riget, saavel under
Araberne som under Mongolerne, og de bredte sig

stcerkti Midtasien ogOsten. Men under Timurs
Indfald led de k. Kr., ligesom andre Indbyggere

i Landene ved Evfrat og Tigris, sserdeles meget.

Sjerlig gik det ud over de Kr. i Babylonien,

og mange maatte for at redde Livet flygte op
i de lidet tilgengelige Bjergegne paa Grensen
af Persien og det gamle Assyrien. I disse Egne
trseffer man i vore Dage Hovedmassen af de
k. Kr. ; isier i Nsrheden af Seen Urmia. 1 selve

Babylonien er der kun yderst faa tilbage. Deres

Antal anslaas 1837 til70,000; men siden har

der vaeret voldsomme og blodige Forfelgelser,

saa der nu neppe er saa stort et Antal. De
antage tre Sakramenter : Daab, Nadver og Prteste-

vielse. Deres Prsester ere ikke forpligtede til

at leve i Celibat. I det 16. Aarh. blev en Del

k. Kr. unerede med Rom. Deres Efterkom-

mere have bevaret dette Forhold og anerkende
Pavens Overhejhed. Denne Afdeling af Kirke-

samfundet betegnes af alle som k. Kr. og kan
siges at were k. Kr. i egentlig Forstaud, hvor-

imod de ikke-unerede ofte betegnes som Nestor-

ianere. Man har anslaaet Antallet af de unerede

k. K. til 30,000 (A. J. Maclean and W. H. Browne,

The Catholicos of the East and his People,

London 1892). V. S.
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Kaleb, Josvas Ledsager. K., Jefunnes Sen,

nsevnes i 4 Mos. 13 og 14 blandt Spejderne
og var (sammen med Josva, P) den eneste, der
ikke lod Modet synke. Den guddommelige For-
jsettelse over ham (4 Mos. 14, 24) opfyldtes ved
K.s og hans Sliegts Bosiettelse i Hebron og
Omegn, hvorom der fortelles i Josva 14, 6— 14

og 15, 13—19. Slsgtens Udbredelse kan felges

ned i Tiden gennem de genealogisk-geograflske

Meddelelser i 1 Kren. 2, 18—20. 24 (hvor der
i Stedet for >i Kaleb Efrata< maa Uxses: da
gik K. til Efrat). 42—55. K.s Slsegt smeltede
altsaa sammen med Judeerne, til hvem han
derfor regnes 4 Mos. 13, 6 og 1 Kron. 2, 9

(Kelubai). 18 f. ; men egentlig tilherte Kaleb-
iterne den edomitiske Stamme Kenas, som det
fremgaar af 4 Mos. 32, 12 og Josva 14, 6. 14. Sand-
synligvis traengte de S. fra ind i Kana'an. L. G.

Kalender (af det lat. calendae, en Maaneds
ferste Dag) betegner dels Samlinger af Regler

og Bestemmelser for den i et Samfund geeldende

Tidsinddeling og Tidsregning, dels en paa saa-

danne Regler grundet tabellarisk ordnet Over-
sigt over det Tidsafsnit, som udger et Aar (eller

flere Aar) med Aarets Underafdelinger af Maa-
neder, Uger, Dage o. desl., med Angivelse af de
i Aaret faldende Mserkedage, Fester o. lign. og
med Beregning af Tidspunktet for de vigtigste i

Aaret faldende astronomiske Fremtoninger, Sol-

hverv, Jsevndegn, Fuld- og Nymaane, Formerk-
elser m. m. I ferste Betydning falder K. ind under
Begrebet Tidsregning (Kronologi), i sidste er det
omirent ensbetydende med Almanak. Saaleenge
Men nesket lever et fuldsteendigt Naturliv, uden at

ta-nke videre over det kommende, nejes han let

med de Tidsbestemmelser, der saa at sige frem-
byde sig af sig selv, nemlig de, der gives ved Af-

veksling af Nat og Dag, Maanens Skifter og
Solens tilsyneladende Beveegelse. Men saasnart
Kulturen var steget saa meget, at man maatte
have Midler til at bcstemme et kommende,
ikke helt nterliggende Tidspunkt paa en aldeles

utvetydig, let fattelig Maade, blev det en Ned-
vendighed at have en bestemt, af alle aner-
kendt K. Som alt antydet frembyder Vekslen
af Dag og Nat, Maanens Faser og Aarstidernes
regelmtessige Tilbagevenden, med andre Ord,
Dag, Maaned og Aar sig som naturlige Tids-
afsnit. Men disse Tidsafsnit ere ikke, hvad
man kunde kalde indbyrdes kommensurable.
Forholdet imellem dem kan aldeles ikke ud-
trykkes i hele Tal; der maa nejagtige Broker
til, og det maa tilstaas, at det rette Forhold
ikke er let at udregne. Der udkrceves meget
omhyggelige Observationer og Beregninger, og
saadanne kunne kun foretages i meget ud-
viklede Kultursamfund. Nejes man med mindre
fuldkomne Beregninger, vil der snart vise sig

Uoverensstemmelser med det naturlige Aar,
der nodvendiggere forskellige Rettelser.

K. kan indrettes paa forskellig Maade, og 1

Virkeligheden er der i Tidens Leb hos forskel-
lige Folk fremkommet mange forskellige Arter K.
Om mange af disse, der have vasret i Brag

i Fortidens Stater, have vi kun ufuldsttendige
Efterretninger; om flere Lande ved man dog
nogenlunde Besked. I Almindelighed kan man
sige, at K.ne kunne deles i 2 Hovedklasser, efter-

som de tage Maanens eller Solens Kredsleb til

Udgangspunkt. Tager man Maanen tH Rette-

snor, kan man enten vselge et frit eller et
bundet Maaneaar. Et frit Maaneaar er et Aar
paa 12 Maanemaaneder. Det er 11 Dage kortere
end Solaaret og vil derfor meget hurtigt komme
helt bort fra det naturlige Aar. De naturlige
Aarstider ville ikke komme til at staa i noget-
somlielst regelmsssigt Forhold til en saadan
K. Efter faa Aars Forleb ville de indfalde i

helt andre Maaneder end nogle Aar forud. Et
saadant frit Maaneaar bruges, som vel kendt,
af Muhammedanerne; men da en saadan An-
ordning maa erkendes at veere i hejeste Grad
ubekvem, have ingen andre end Muhammed-
anere optaget denne K. De allerfleste Folk
have ved Indskydelser af Skudmaaneder segt
at faa Aaret til at holde sig saa naer som muligt
til det naturlige Aar. Derved opnaaedes bl. a.,

at Naturfesterne ikke fjernede sig altfor meget
fra de Tider af Aaret, hvortil de sigtede. Saa-
danne bundne Maaneaar finde vi i Brug
hos mange gamle Folk, Babylonierne, Assyr-
erne, Jederne, Graekerne osv. Med Hensyn til

Indskydelsen af Skudmaaneder fulgtes forskel-

lige Regler hos de forskellige Folk. Jedernes
Skudmaaned hed Yeadar og indskedes om For-
aaret. Undertiden indfaldt der ogsaa en Skud-
maaned om Efteraaret. Maanederne havde af-

vekslende 29 og 30 Dage med nogle Modiflka-
tioner; thi en Maaneds virkelige Lsengde er
lidt over 29'/a Degn. Det viste sig forevrigt

snart, at det var vanskeligt at finde et System,
ved hvilket man kunde forudbestemme Maaned-
ernes Lsngde saaledes, at Nymaanen ikke kom
alt for langt bort fra Maanedens Begyndelse
og Fuldmaanen ikke for langt bort fra Maa-
nedens Midte. Man stod altid Fare for, at Ny-
maane og Fuldmaane efter en Del Aars For-
leb kunde komme til at falde omtrent paa alle

Dage, saaledes at Overensstemmelsen imellem
den virkelige og den beregnede Maaned helt

forsvandt. Det er derfor ikke at undres over,

at flere Folk helt opgav at tage Hensyn til

Maanen og til Udgangspunkt tog Solen og deus
Bevaegelser. Solaaret kan vaere tropisk, idet

der seges at holde Skridt med Aarstiderne,

ved Iagttagelse af Jsevndogn og Solhverv, eller

siderisk, naar Aarets Begyndelse regnes fra

en given Stilling af Solen til en bestemt Fiks-

stjerne. Solaaret anvendtes fra gammel Tid af

i iEgypten. Det bestod af 365 Dage, fordelte i

12 Maaneder paa 30 Dage med 5 overskydende
Dage (Epagomener). Man stod vistnok en Tid-

lang i den Formening, at det var et fast Aar,

men man maatte snart blive var, at dette ikke
var Tilfaeldet, og at Aaret efter 100 Aar havde
forskudt sig henved en Maaned. Man opdagede
nemlig, at de store Stjerners heliakiske Op-
gang (d. e. tidlig om Morgenen for straks efter

at fordunkles af Solens Straaler) forsked sig 1

Dag hvert 4. Aar. Sserlig observerede man Sirius,

af iEgypterne kaldet Sothis, og dens heliakiske

Opgang, der bebudede Nilens Stigning. Man
opdagede saaledes, at efter 1461 Aar eller efter

1460 Sirius-Aar var alt atter i Orden, men at

Forskydningen derefter igen indfandt sig paa
samme Vis. ./Egypterne vovede dog ikke at

indfere deres Sirius-Aar paa 365>/4 Dag (d. e.

med en 6. Epagomen hvert 4 Aar) som borgerligt

Aar, om der end gjordes Tilleb dertil, hvor-

imod Romerne benyttede sig af iEgypternes
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Iagttagelser til at forbedre deres K. Dette skete

Aar 46 under Julius Caesar ved Hjaelp af Astro-

nomen Sosigenes. Imedens Romerne tidligere

oftere havde forandret deres K., kom der nu
Fastbed ind, og denne romerske K., den xaa-

kaidte Julianske K., er i det vtesentlige den,

der nu anvendes i alle kr. Lande. Maanederne
have 30 og 31 Dage; kun Februar 28, i Skud-
aar 29. Helt nojagtig er denne K. dog ikke.

Det julianske Aar er 0,0078 Dag for langt.

Efter 128 Aar er Forskellen en Dag. Afvigelsen

fra det naturlige Aar blev efterbaandcn folelig

og nedvendiggjorde en Kalenderreform, som
skyldes Pave Gregor X1I1, efter at allerede

Sixtus IV havde paatasnkt noget saadant. Det
virkelige Jscvndogn indtraf nemlig i det 16.

Aarh. 10 Dage for tidlig. Derpaa bededes der
nu ved den Bestemmelse, at om Efteraaret 1582
skulde 15. Okt. folge lige efter 4. Okt., og at

Dagene 5.—14. Okt. helt skulde springes over.

For at hindre lignende Uregelmeessigheder i

Fremtiden, bestemtes det, at 3 Skuddage skulde
udelades af 400 Aar, paa den Maade, at kun
de Sarkularaar, som vare delelige med 400, skulde
regnes for Skudaar. Gregor udforte denne Re-
form ved Hja;lp af Astronomen Lilius; Bereg-
ningerne ud fortes af Clavius. De fleste rom.-kat.

Lande indferte hurtig denne Reform, hvorimod
Protestanterne lcenge modsatte sig den nye Be-

regning, der kritiseredes af Josef Justus Scaliger

temmelig skarpt i et eget Skrift; tilsidst gav
man dog efter. Den >ny Stil< indfortes i det

protestantiske Tyskland, Dan mark og Norge i

Aaret 1700, saaledes at Slutningen af Februar
udelodes, og 1. Marts fulgte efter 18. Febr. I

England indfortes Reformer] 1752 med Ude-
ladelse af 11 Dage i September; 1753 gennem-
fertes den i Sverig ved Udeladelsen af 1 1 Dage
i Februar. I Rusland, Grsekenland, Rumaenien,
Serbien og Bulgarien, i det hele, hvor den
gr.-kat. Kirke hersker, bruges endnu den ju-

lianske K. eller gammel Stil. Forskellen

er fra 1. Marts 1900: 13 Dage. Da det i de
gamle Kulturstater, som ovenfor antydet, var
af stor Vigtighed, saavel i kommerciel som
i relig. Henseende, at K.en var fastslaaet i det
enkelte, i alt Fald for de neermest paafolgende

Aars Vedkommende, var det nedvendigt, at K.en
beregnedes forud, og at der forfattedes tabel-

lariske Oversigter over kommende Aar med An-
givelse af visse astronomiske Fremtoninger og
Bestemmelse af de vigtigste Fester. Saadanne
K.e bragtes paa forskellig Maade til Publikums
Kendskab. Vi have bl. a. en Art Almanakker
med Kileskrift fra Rabylonien(udgivne og tolkede

af Pater Epping), Brudstykker af monumentale
K.e fra grsske og romerske Stasder osv. Af
Kirkefsedrcne, sterlig af Tertullians og Cyprians
Skrifter, ser man, at der i de storre Kirker
fandtes Fortegneiser over Festerne. Disse vare
nemlig ikke ens alle Vegne, da hver Kirke havde
sine hellige, som man ofte andet Steds be-

kymrede sig mindre om. Der er bevaret en K.

fra 354, fra Constantin II's Tid. Der er i den kun
faa Spor af Indflydelse fra Krdm., men nogle
flere findes i den naeste, der er fra 448. Fra
Middelalderen haves en Del K.e. Da Bogtrykker-
kunsten blev opfunden, horte K.ne til de ferste

Beger,derbleve ndgivne iTrykken. Deeldsteom-
fattede flere Aar, men siden gerne kun 6t. V.S.

Kalenter, se Kalander.
Kalfi (= Alfreos), Fader til en Jed. Anferer

Judas (\ Mak. 11, 70). L. G.
Kalfsson, Laurentius, isl. Biskop og Skole-

mand 1267—1331. Biskop Laurentius's Saga er
den isl. Sagaskrivnings sidste Blomst (Biskupa-
sogur I), og er ypperlig fortalt af hans Discipel,

Prssten Einar HafliSason, d. 1393. L. K., der
preesteviedes 1289 og virkede forst som Laerer
paa Holar, var trods sin store Fromhed en
noget stridbar Natur, og hans samvittigheds-
fulde Lydighed mod sine overordnede, forst

Bispen paa Hdlar og siden iErkebispen i Nidaros,
skaffede ham mange og store Fortrsedeligheder.

L. K. kom 1294 til Norge og traadte i Tjeneste
hos iErkebisp Jarund, og under den nidarosiske
Kirkestrid blev han Genstand for Korsbrodrenes
Had. Efter en Visitatsrejse i Island 1307, som
iErkebispens Ombudsmand, kom han i sine

Fjenders Magt, under jErkebispens Affseidighed,

og blev mishandlet og sendt i Leenker op til

Island. Her fik han sin Frihed, Klostrene havde
Brug for hans anerkendte Lrererdygtighed, og
han blev Munk paa f>ingeyrar 1316. Ved den
Tid var hans gamle Fjende, Audunn den rode,

tidligere Korsbroder i Nidaros, Biskop til H61ar,

men da Audunn paa en Norgesrejse blev syg
til Deden (1321), vidnede han for Gud, at Broder
Lafranz var Islands storste Klerk og vsrdigste

Bispeemne, og Nordleendingerne tnengte haardt
til en lterd og styredygtig Biskop, som kunde
ave de genstridige. I Nidaros sad L. K.s tid-

ligere Fjender ved Roret, men de tog dog til

Folge den kloge Biskops indtrsngende Ben
paa Dodslejet, at saettc den hi. K.sTarv hojere

end personlig Uvilje. Som Biskop var L. K. en
myndig Mand, en udprreget Munkeskikkelse,
ret sjaelden paa de isl. Bispestole. Ham og
hans Skole paa Holar — der omtales ikke
nogen Skole samtidig paa Skalholt — kan man
hovedsagelig takke for de Rester af videnskabe-
ligt Liv, der holdt sig paa Island i det 14.

Aarh. Eftermanden, en Discipel af L. K., var
af isl. Byrd, men siden fik Nordlandet lutter

fremmede Lejesvende til Hyrder, indtil J6n
Arasons Dage (I, 131).

"

Th B.

Kalhauge, Sophus Viggo Harald, dsk Orga-

nist og Komponist, f. i Kbhvn 12. Aug. 1840,

komponerede allerede i sit 16. Aar Melodien
til >Urolige Hjerte<. 1871 blev han sin Faders
Efterfolger som Organist ved Vartov. Han bar
udgivet Melodier til »Grundtvigs Kirkesalme-
bog< og til dennes Tiling og selv komponeret
flere Psalmemelodier og Musiken til et Par
Syngestykker, der ere blevne opforte paa det

kgl. Teater. ,

Kalkar. 1) Christian Andreas Hermann K.,

f. 27. Nov. 1803 i Stockholm, hvor Faderen var

Rabbiner. Efter dennes Dod kom han til Kbhvn
og blev Student 1819. Efter en religios Krise

debtes han 1823, Kand. 1826. I en Aarriekke

var hau Liere r, 1827—43 i Odense, hvor han
tillige holdt Bibellsesninger og Foredrag, Dr.

phil. i Kiel 1833, Dr. theol. i Kbhvn 1836.

Efter en Udenlandsrejse blev han Spr. i Glad-

saxe og Herlov 1843—68. Foruden opbyggelige

Skrifter udgav han sammen med Prof. Her-

mansen o. fl. en ny Overssttelse af hele Biblen

og deltog senere i Revisionen af den autorl-

serede Overssettelse af G. T. Han har udgivet
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en Del kirkehistoriske Arbejder bl. a. >Livs-

billeder af G.s Riges Historie*. 1871—80 redi-

gerede ban teol. Tidsskrift. Han omfattede
Missionen baade blandt Hedningene og Israel

med levende Interesse (»Den kr. Mission bl.

Hedn.« I—II, 1879*; > Israel og Kirken« 1881;
>Kirkens Virksomhed bl. Muhammedanernec
1884) og virkede som Formand (1860—72)
for det danske Missionsselskab med Mund og
Pen for denne Sag. D. 2. Febr. 1886. J. P.

— 2) Karl Otto Herman Tryde K., Prsest, Sen
af ovennsevnte, fedtes i Odense 9. Juni 1837.

Han blev Student 1854, teol. Kand. 1859, var

med i Krigen 1864 og avancerede i den til

Lieutenant, blev 1865 Forstander for Oddeuse
Hojskole i Sailing, 1866 Andenherer ved Lyngby
Seminarium, 1870 Andenlaerer ved Jonstrup
Seminarium, 1884 Inspekter og Overlajrcr ved
SkolevKsenet i Viborg Kebstad, 1886 Spr. for

Himmelev og Roskilde adelige Jomfrukloster

og entlediget 1898. Han udgiver den fortjenst-

fulde >Ordbog til det teldre dske Sprog< (1881 f.).

Kalkbredre, se Calixtinere (I, 446).

Kalkedon, Synode der, se Evtykes (I, 829).

Kalkol, en af de vise, med hvilke Salomo
sammenlignes (1 Kong. 5, 11 [4, 31]). Naar K.

og Darda betegnes som Sonner af Mahol, lader

det sig vel forene med 1 Kren. 2, 6, hvor de
henregnes til Serahiternes judaeiske Slaegt ; men
maaske er »Mahols-Senner< at forstaa paa en
sxregen Maade, se Heman (S. 392). L. G.

Kail, Johan Christian, Orientalist, f. i Char-
lottenburg ved Berlin 24. Nov. 1714, gik i Skole
i Flensborg, studerede i Jena Filosofl, Teologi
og semitisk Filologi, blev 1735 af Christian VI
kaldet til Laerer for Pagerne, 1738 til Laerer

for Kronprinsen. S. A. blev ban Prof, i de ester-

landske Sprog ved Kbhvns Universitet; han
dede 6. Nov. 1775. K. var, sammen med de teol.

Professorer samt Hans Gram og Enevold Ewald,
Medlem af den 1739 nedsatte Kommission til

Udarbejdelse af en ny Bibeloverssettelse.

Kallai, eftereksilsk Prrest (Neh. 12, 20).

Kallisen (C alii sen), Jerqen, se Georgius
Calixtus (I, 446).

Kallisthenes, en Fjende af Jedeme, som de
flk i deres Magt og indebrendte til Gcngaeld
for, at han havde stukket Templets Porte i

Brand (2 Mak. 8, 33).

"

L. G.
Kallistos, se Calixt I (I, 446).

Kalmar Stift omfatter den sydlige Del af
Kalmar Len (med de 4 Provstier: Sendre- og
Nerre-M6re, Stranda og Handbdrds) tilligemed
Oland med tre Provstier (Nordre, Mellem og
Sendre). Stiftets Areal er 58 Mil, og Folke-

. miengden udgjorde 1901 136,461. Der er 45
Pastorater med 69 Menigheder (hvoraf 34 paa
Oland). Af disse Pastorater er 11 regale, 33
konsistorielle og 1 Biskop-Prebende. Allerede
under Gustav Vasas Regering var der bleven
indsat en Superintendent i Kalmar. Ganske
vist blev dette aendret af Johan III, som 1583
lagde det omhandlede Superintendentur ind
under Linkopings Stift. Men 1603 traf Karl IX
den Bestemmelse, at den sendre Del af Kalmar
Len tilligemed Oland skulde skilles fra Lin-
kdpings Bispedemme, som var altfor vidtleftigt,

for at dets Biskop skulde vsre 1 Stand til at

besege de afsides liggende Steder. Det skulde
styres af en i Kalmar residerende Superinten-

dent, hvortil Karl udntevnte Nicolaus Petri.

Hans Efterfelger blev, da Kalmar 1611 ind-

toges af Danskerne, forflyttet til Rumskulla
Menighed, hvorved der yderligere under ham
blev henlagt fire fra Link6ping Stift afsondredc

Herreder i den nordlige Del af Kalmar Leo.

hvorimod Oland blev et eget Superintendentur.
Disse Ordninger, foranledigede af Krigen mot
Danmark, opherte dog efter Freden i Knirtd

(1613), hvorefter den gamle Superintendents!
i Kalmar genoprettedes med summe Omratdt
som fer. Da under Krigsaarene en Del af Bit-

kinge henlagdes til Kalmar, blev Superinten-

dentdemmet der erklseret for Bispedemme
K. Stifts Menigheder har mindre end de evrigt

Landsdele i Sverig va»ret hjemsegt af kirkeop-

lesende Agitation, og gammelluthersk Fromhed
med /Erefrygt for kirkelig Tradition og Sad er

endnu mange Steder raadende i denne Kirke-

provins. Imod Forsegene paa i Rigsdag og pu
Kirkemede at vinde Majoritet for Deling af

Hernosand Stift under Forudseetning af K.Stifb

Sammendragning med WexiO rejste den kirkeligc

Samfundssans indenfor K. Stift sig mregtig til

et mandigt og enigt Forsvar af Stiftets h*vd-

vundne Stilling som selvstamdig Kirkeprovint
1903 lykkedesdet imidlertid Regeringen atvindc

Rigsdagensog Kirkemedets Bifald til den omtalte

Forandring i den sv. Stiftsorganisation. Sam-

menhegningen skal finde Sted den forsteGang.
WexiO eller Kalmar Bispestol bliver ledlg.

Superintendenter: Nicolaus Petri 1603

—06, Joh. Ungius 1607—17, Jonas Rothovios

1618—26, Nic. Eschilli 1627—50, Sam. Enaader

1650—55, Petr. Schomerus 1655—60. Biskop-
per: Henning Schutte, Superintendent 1660

—78, Biskop 1678—1707, Nic. Braun 1709(1711

—29, Herm. Schr6der 1729—44, Magn. Bero-

nius 1745—64 (^rkebiskop 1764—75). Cari

Gustaf Schroder 1764—89, Martin Georg Wal-

lenstrale 1789—1807, Magn. Stagnelius 1807-

29, Anders Carlsson af Kullberg 1830—51, Paul

Genberg 1852—75, Pehr Sjobring 1876-1900.

Henry W. Tottie fra 1900. H. W. T.

Kalne. 1. En af de 4 Byer i det gl. babr-

loniske Rige (1 Mos. 10, 10), endnu ikke sikkert

paavist. — 2. En nordsyrisk By (Am. 6. 2:

ogsaa Jes. 10, 9, hvor den skrives Kalno.

muligvis Kullanhu nmr ved Arpad. L. G.

Kalsenitts, Andreas, Biskop Rudbeckius
Dattersen, blev fedt i Sdderbarke i Dalaroe

1. Nov. 1688, indskreven som Student i Upsali

allerede i 9 Aars Alderen, mag. phil. 1713.

Prrest 1716, gjorde under Felttoget i Norge

1718 Tjeneste som Regimentspreest, ekstraord

Hofprtedikant 1720, Overhofpraedikant 1728.

Pastor primarius i Stockholm 1730, Dr. tbtol.

i Greifswald s. A., 1733 Biskop i Vesteris, i

24. Dec. 1750. Han var en nidker, meget re-

spektindgydende Biskop. Ved Dotatiooer til

Upsala Universitet lever hans Navn stadij

inter ved den af ham stiftede teol. Professor

post i Kirkehistorie, som bsrer Navnet den

kalsenianske Professur. 0. A.

Kalteisen, Henrik, iErkebiskop, blev i 1451

ved pavelig Provision udnaevnt til Aslak Bolts

Efterfelger paa Nidaros's iErkestol i Stedet for

den af Kapitlet valgte Olaf Trondssen of, de"

af Christiern I protegerede Eventyrer Marcdlns.

Han var fedt Tysker, Dominikaner og Dr. theol.
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havde vteret Inkvisitor og optraadte paa Baseler-

Konciliet mod Hnsiterne og for Pave Eugen IV.

Efter at vsere anerkendt af Koogen tiltraadte

han 1452 sit Embede, men maatte snart efter

resignere og drog tilbage til Tyskland. Hans
Eftermand Olaf Trondssen maatte siden ud-
betaie en Sum til bans Underhold. Paven ud-
nsevnte ham til /Erkebiskop af Csesarea >in

partibus< og benyttede ham som Korstogs-

praedikant mod Tyrkerne. K. var en for sin

Tid lserd Mand, hvorom bans mange litenere

Efterladenskaber vidner. Af sterst Interesse er
hans Optegnelser vedrerende Nidaros iErkestol,

som nys er offentliggjort. Han dede i Koblenz
1465 (Alex. Bugge, Erkeb. H. Kalteisens Kopi-
bog. Kra. 1899). A. B.
Kalve (Tyrebilleder). Ferste Gang, et saadant

Billede omtales i Israeliternes Kultus, er i 2

Mos. 32, 4f. : Guldkalven i 0rken, dannet af

Aron efter Folkets Begsering under Moses Fra-
vserelse paa Siuai. Med Sikkerhed heres forst

om lignende, da Kong Jeroboam rejste Guld-
kalvene i Betel og Dan (1 Kong. 12, 28), hvis

Dyrkelse pnegede det nordlige Rige under hele

dets Bestaaen. Deres Udseende har fremstillet

den kraftige unge Tyr. Det Ord, der stadig

bruges om dem, er >'egel<, def ganske vist ofte

svarer til vort >Kalv<, men dog ogsaa kan be-
tyde det unge kraftige Dyr (jvfr. Dom. 14, 18).

Betegnelsen >'egelc har derfor naeppe foragtelig

Betydning (smlgn., at Ordet /«off/o» >Kalve<
brnges af gr. Forfattere om hellige Tyre i

Mcmfis og Heliopolis). Flere mene, at >Kalve<
betegner ikke Dyrenes Ungdom, men Billedernes
Lidenhed: smaa Tyrebilleder (transportable).

Deres Storrelse er imidlertid ubekeudt, men
Sammenligningen med de regypt. t*oox°'i som
vare levende Dyr i deres naturlige Storrelse,

taler vel imod at laegge Vaegt paa, hvilken
Storrelse de omtalte Tyrebilleder havde. Om
Guldkalvene have vseret massive eller med en
GuldbeklsedniDg over Trse, lader sig ikke af-

gere; i 2 Mos. 32, 20 kan Ordet >opbnendec
forstaas bogstavelig (altsaa »Trte<), men ogsaa
betyde >sammensmelte Metallet til Klumper<.
Hos. 8, 6 er heller ikke tydeligt.

Begivenhederne med Guldkalven i 0rken here
til de mest fremspringende Erindringer fra Is-

raels Vandring. Beretningen i 2 Mos. 32 til-

herer begge de seldste Kilder; ogsaa 5 Mos. 9,

7—21 melder herom. Det her forefaldne er et

Vidnesbyrd om, hvor vanskeligt det var, selv

under Indtrykket af de storste Begivenheder,
at faa Folkets Masse til at fastholde den billed-

lese Gudsdyrkelse. Sparger man derfor om Op-
rindelsen til den foreliggende Billeddyrkelse,

maa den sages i et nedarvet nationalt Hang,
som Israels Stammer delte med de andre be-

slsegtede Folk, og som siden i Kana'an fik

msegtig Nsering af Kana'anseernes Dyrkelse. Den
unge Tyr betyder den livgivende Kraft og var et

ikke blot segypt, men ogsaa semitisk Guddoms-
symbol. I 2 Mos. 32 skulde den selvfelgelig vsere

et Jahvesymbol, iDgcnlunde Afgudsbillede. Saa-

ledes har ogsaa Sagen vseret fremstillet, da siden

Jeroboams politiske Klegt legitimerede den Til-

bejelighed til en synlig og sanselig Dyrkelse,

der ogsaa laa Israel i Blodet. Hans Ord i 1

Kong. 12,28 vise, at man nu trodsig, med Af-

visning af Levitemcs Anmasselse, vilde genop-

tage en Dyrkelse, som endogsaa Aron havde
sanktioneret. Hvorvidt ogsaa Gideons og Leviten
Mikas Jahvebilleder (Dom. 8, 27. 17, 4) have
haft Tyreform, vides ikke. Den nordisraelitiske

Dyrkelse af Guldkalvene (som der muligvis har
vteret flere af end de ferste i Betel og Dan)
beksempedes paa Amos's og Hoseas Tid paa det
skarpeste af de profetisksindede Kredse (Am.
4, 4. 5, 5; Hos. 8, 5. 6. 10, 5. 6. 13, 1. 2). L. G.

Kam, Noahs San, se Ham (S. 336).

Kam, Joseph, f. 1770, San af en Lteder-

handler i Herzogenbusch, kom i Forbindelse
med Bredremenigheden i Zeist og droges til

Missionen, men blev hjemme hos sine Forseldre

og Sastre som deres Forserger. Farst da han
1811 stod helt alene, saa han Vejen aaben til

Missionen og udsendtes 1813 til Batavia. Ansat
1815 som Prsest for den store holl. malajiske
Menighed paa Amboina (mindst 20,000 Sjaele)

udstrakte han sin Virksomhed ogsaa over de
andre 0er vidt omkring, opsegte de forsamte
Kr., betjente dem med Ord og Sakrament,
skaffede Bibler og Lserere og udryddede Afguds-
dyrkelsen. Bestraebelsen for at holde Islam ude
drev ham til at gaa mere i Breden end i Dybden,
men han virkede utrsetteligt og med stor Uegen-
nyttighed til sin Dad 18. Jul! 1833. V. Sn.

Kamerun, tysk Koloni siden 1884, med en
Kystlinie af 500 Km. imellem det eng. Nigeria

og det fr. Kongo, naar efter Traktaterne helt

ind til Tsad-Saen, men kun det o. 300 Km.
brede Kyststreg er taget i Besiddelse. Dets o.

Va Mill. Indb., der tilhore den mellem- og
sydafrik. Bantugruppe, staa i det hele paa et

lavt Trin. Missionsarbejdet optoges 1845 af de
eng. Baptister iblandt Dualaerne i K.-Deltaet,

og Saker gav dem en Bibelovers. 1872. Ved
Tyskernes Komme overgav Baptisterne deres

Stationer til Baseler-Missionen, der siden 1886
har fortsat Arbejdet med store Ofre, 22 Mis-

sionserer Q/a af de udsendte) dede i 15 Aar.

Den fandt sserlig rask Tilslutning i Abolandet
og ved Wurifloden iblandt de unge(>Gudsmsen-
dene<); men dette var vsesentlig en Kultur-

bevaegelse, der snart viste sig at mangle religios

Dybde og ssedelig Modstandskraft imod Kedets
Fristelser og Europaeernes >Snaps < og slette

Eksempel. Langsommere, men solidere har
Fremgangen vseret i Duala-Menighederne, ogsaa

i Syden ved Sanaga i Kamp med en staerk

rom.-kat. Modmission. De seneste Aar have
ogsaa bragt Fremrykning af Missionen i Norden
mod det indre. Men Baseler-Missionen har
fremfor alt lagt Kraft paa at vinde indre Fast-

tied ved et udviklet Skolevsesen og Uddannelse
af indfedte Lserere. Den talte 1902 over 3000
Kr. med 140 indfedte Hjselpere og 37 europaeiske

Missionsrer. De bapt. Menigheder vendte sig

snart fra den, og tyske Baptister ere traadte

ind i Arbejdet med 3—4000 Kr. I den sydlige

Del af K. have amerik. Presbyterianere arbejdet

siden 1875 i Batanga ved Kysten, i Forbindelse

med deres Virksomhed i det tilstedende fr.

Kongo, og ere tnengtc frem i det indre, blandt

Bulefolket. De drive sierlig Skole- og Lsege-

mission, og have nu opgivet Tanken om at over-

giveVirksomheden paa tysk Omraade til Baseler-

Missionen, fordi de felte sig besvserede af den
tyske Styrelse, der bl. a. fordrer tysk Under-
visning i Missionens Skoler. Men ogsaa Baseler-
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Missionen klager over den tyske Kolonistyrelse,

der ved store Landkoncessiouer til tyske Sel-

skaber laegger et haardt Aag paa de indfedte.

Den rom.-kat. Mission folger den evang. i Hselene

og virker med 35 Miend og 16 Kvinder; den har
3200 Kr. V. Sn.

Kamon, By i Ostjordanlandet, hvorUommeren
Jair var begraven (Dom. 10, 5). En Landsby
Kumem med Ruinerne Kamm vestlig for Irbid

i det nordlige Gilead kan sandsynligvis identi-

ficeres med det gl. K.

Kamos (Kemos), Moabiternes Nationalgud (4

Mos. 21, 29; Jer. 48, 46) Navnets Betydning
er ukendt, maaske >Betvingeren<. K.s Betyd-

ning for Moabiterne er i nyere Tid bleven be-

kraeftet ved Mesa-Stenen (K. vredes paa sit Folk

;

K. undertvinger dets Fjender). Dog var K. ikke

Moabs eneste Guddom. 2 Kong. 3, 27 lader

formode, at K. ved Lejlighed ogsaa er bleven
dyrket med Menneskeofre. Salomo tolererede de
fremmedes Dyrkelse af K. paa Oljebjerget (1

Kong. 11, 7; jvfr. 2 Kong. 23, 13). Dom. 11,

24 maa K. vistnok rettes til >Milkom< (Am-
moniternes Gud). L. G.

Kampe, Vincentius, dsk Biskop, var en
Fransiskaner fra Nederlandene, der som Munk
i Kalundborg kom i Forbindelse med Chri-

stiern I's Enke, Dorothea. Senere Uerte han
Hans's Dronning, Christine, at kende, og han
blev viet til Biskop af Gronland, hvorfor han
kunde udfore Here Bispevielser for ikke ind-

viede Biskopper i Danmark. En Tidlang var han
saaledes Jens Andersen Beldenaks Stedfortreder
i Fyn, senere var han Viebiskop i Upsala og
Abo og tilsidst i Koskilde Stift (hos Joakim
Ronnov).
Kampmann, Henrik, dsk Praest, f. i 0stbirk

i Aarhus Stift 6. Maj 1750, Student fra Hor-
sens 1768, teol. Kand. 1773, 1779 Spr. for Fa-

rum og Van-lose. D. 4. April 1828. Han skrev
Here Psalmer. 47 af disse fandt Plads i >Evang.-

kr. Psbog«, 13 i >Roskilde Konvents Psbog<,
3 i >Psbog for K. og Hjern<.

Kampschulte, Franz Wilhelm. tysk Kirke-
historiker, f. 1831 i Wickede i Westfalen, stu-

derede forst Teologi i Munster og Paderborn,
senere, under C. A. Cornelius's Paavirkning og
Rankes Ledelse, Historic 1857 blev han Privat-

docent i Bonn, 1858 ekstr., 1861 ord. Prof, i

Historie der. Hans saerlige Omraade var Re-
formationshistorien (>Die Universitat Erfurt in

ihrem Verhaltniss zu dem Humanismus und
der Ref.«, 1—II, 1858—60; »Johann Calvin,

seine Kirche und sein Staat in Genf«, I, 1869;
II, udg. af W. Goetz 1899 ferer Fremstillingen
af C.'s Historie til 1558; jvfr. Forordet til C.

A. Cornelius, Hist. Arbeiten, 1899). K. sluttede

sig tidlig til den gammelkatolske Bevajgelse (J.

Fr. v. Schulte, Der Altkatholicismus, Giessen
1887, 96. 105. 112), men dodeallerede 3. Dec. 1872.
D61Iinger gav ham (Akadem. Vortrage II, 192)
den Ros, at han var den forste, der havde frem-
stillet en af Ref.'s Heroer, saaledes at begge
Konfessioner priste hans Retfserdighed og Upar-
tiskhed.

Kana. 1. Det fra Jesu forste Undergerning
bekendte >K. i Galilsea< (Joh. 2, 1), hvor ogsaa
den kongelige Mand opsogte Jesus (Joh. 4, 46), og
som var Natanaels Hjemstavn (Joh. 21, 2). Der er
ikke naaet et afgjort Resultat om K.s Belig-

genhed ; baade Tradition og de nyere Forskere
dele sig mellem Khirbet Kana, ogsaa kaldet
Kanat-el-djeltl, en Samling Ruiner paa Hejderne
ved Battofslettens Nordrand, o. 8 eng. Mil N.
for Nasaret, eller Kefr Kenna, en Landsby
oratrent halvt saa langt fra Nasaret mod N. 0.
Det dobbelte >n« i >Kenna< stemmer ikke
godt med Navnet; ej heller have Evsebios og
Hieronymus i deres (noget uklare) Omtale af
K. taenkt paa Kenna. — 2. By paa Asers nordl.
Gruense (Josva 19, 28), sandsynligvis den nu-
vserende storre kr. Landsby af samme Navn K.
S. 0. for Tyros. — 3. En Baek K., som dannede
Graensen mellem Efraim og Manasse (Josva 16,

8. 17, 9). Dens Lab kan ikke med Sikkerhed
paavises; nogle taenke paa den stejle Vadi-kana
(med en anden >k<-Lyd) S. V. for Sikem, med
Tillob til 'Audja ; andre soge den nordligere. L.G.
Kana'an (Kena'an). Til den hamitiske Folke-

gruppe regnedes ogsaa Kana'anseerne; derfor
er Ham 1 Mos. 9, 18 f. 10, 6 K.s >Fader<. K.
er Kana'aneeernes Stamfader (1 Mos. 10, 15— 19).

K. skal ifelge Noahs Forbandelse over hans
Fader Ham vsere sine Bredres ringeste Trsel.

Springet i 9. 25 fra Ham til K. er af For-
taelleren forberedt ved den gentagne Bemserk-
ning, at Ham er K.s Fader; til K. har Noah
sigtet, vil Fortselleren sige, idet K. er Type paa
det hamitiske, skamlese Vaesen ; ved K.s Under-
tvungethed af de andre Folk er muligvis tsenkt

paa seldgl., nu ikke mere gennemsigtige Folke-
forhold.

Saedvanlig staar K. i Betydningen af Landet
K. (f. E. 1 Mos. 12, 5; 2 Mos. 15, 15), eller

det deri boende Folk (Dom. 3, 1), Kana'anse-

erne, som de ogsaa kaldes (1 Mos. 13, 7. 24,

3). Om Ordets oprindelige Betydning kan intet

sikkert siges. Uden Tvivl betegner det fra ferst

af en bestemt Del af Palaestina og bruges for-

trinsvis om den fonikiske Kj'st. Kna' (kortere

Form for K.) var ifolge gr. Efterretninger Foni-
kiens gl. Navn. Da det aegypt. Kan'na og Tell-

el-amarna-Brevenes Kinahhi (Kinahna) modes
i at betegne den fonikiske Kyst — i Modsaet-

ning til Amarra og Amurri om Libanon-Egnen
— , er der nogen Sandsynlighed for, at K. op-

rindelig betyder >Lavlandet< og derfra er gaaet

over til at betyde Vestjordanlandet. Paa den
anden Side udvidedes hos Assyrerne Begrebet
Amurri til at omfatte hele Fonikien-Palas-

stina, ligesom ogsaa i G. T. >Amoriter< kan
betegne Kana'anaeer i det hele (1 Mos. 48, 22;
Josva 24, 15). Naar enkelte Steder Kanaanae-
erne siges at bo paa Kystsletterne >og« i

Jordandalen (f. E. 4 Mos. 13, 29; Josva 11, 3),

fremtraeder ogsaa i denne Konstruktion en
etymologisk Bevidsthed om K.s egentlige Be-

tydning af >det Iave«. Iovrigt bruges K. (og

Kana'anceerne) i G. T. snart om hele den for-

israelitiske Befolkning i Vestjordanlandet, snart

om enkelte Dele deraf. Jes. 19, 18 kaldes det
hebraiske >K.s Sprog<. Jes. 23, 11 staar K.
om Fonikerne. Fra at betegne dette Handels-
folk er K. og Kana'anaeer gaact over til at be-

tyde Kraemmerland (f. E. Hes. 16, 29; 17, 4)

og Handelsmand (f. E. Jes. 23, 8; Ordspr. 31,

24). Som et beskemmende Navn anvender
Hosea (12, 8) det om kana'an iserede Israeliter,

og Sak. 14, 21 er Kana'anaeer d. s. s. >Hedning<.
Et Indblik i de kana'anaeiske Forhold kort
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far Landets Erobring af Israeliterne er givet

ved Tell-el-amarna-Brevene (se d. Art.)- Landet
var delt mellem eu Msengde Smaakonger, hvad
der lettede Israeliterne at erobre det trods

Kana'anaeernes overlegne Krigsvaaben. K.s Reli-

gion var udpreget polyteistisk med en sanselig

Kultus (Kedesher). L. G.

Kanada, se Amerika (I, 69 f.) samt Indianer-

Missionen (S. 524).

Kananjeeren, Apostlen Simons Tilnavn (Mt.

10, 4; Mk. 3, 18). Det har intet at gore med
Kana'an eller Byen Kana, men kommer af

Ordet >kanan< o: nldkaer og gengives derfor

rigtig i Lk. 6, 15 og Ap. G. 1, 13 ved det gr.

>Zelot«. On >Zelotcrnes< politiske Parti se Art.

Judas Galilaeeren (S. 693). En Mand af dette Prseg

fandtaltsaa hos Jesus den sande helligelld. L.G.

Kanareserne, o. 9 Mill., here til de syd-

indiske Dravider. Deres egentlige Hjem er Mai-
sur og Sydmaraltha i Dekbans Hajland ; deres
Sprogomraade strekker sig ogsaa over Kyst-

provinserne Nord- og Sydkanara, men her ere

de blandede med l
/s Mill. Tuluer, der tale en

egen dravidisk Dialekt. K. ere overvejende Land-
brugere og Vaevere, meget konservative og lidet

tilgoengelige for nye Tanker, hvorfor Missions-

arbejdet har vteret besvarligt, og dets Resul-
tater ikke betydelige. Begyndelsen blev gjort

af London-Missionen 1810 i Bellari og 1820 i

Belgam i Sydmaratha samt i Maisur (Bangalor).

I Maisur arbejde ogsaa Wesleyanerne, ligesom
L. M. S. uden synderlig Frugt blandt den kana-
resiske Befolkning. Bedre Fremgang har Baseler-

Missionen haft. Den begyndte 1834 i Mangalur
i Sydkanara, der nu er den storste tyske Mis-
sionsstation i Indien med 2700 Kr. og en be-

tydelig Missionsindustri, Bogtrykkeri, Vseverier

og Teglvaerker. De> har Baseler-Missionen ogsaa
sit Presteseminarium, og derfra har den bredt
sig mod Nord over Sydmaratha og Nordkanara
og mod Syd til Malabar, Kurg og Nilaghiri,

hvor den forefandt et nyt Sprogomraade. Af
dens 9000 Kr. i de kanaresiske Provinser er
dog over Halvdelen Tuluer. V. Sn.
Kandake, /Ethiopernes Dronning (Ap. G. 8,

27), hvis Skatmester blev debt af Filip paa Til-

bagevejen fra Jerusalem. Navnet K. synes at

have vseret en officiel Titel. L. G.

Kanne (Hes. 27, 23), en By blandt Tyros's
Handelsforbindelser, muligvis d. s. som Kalne i

det nordl. Syrien. L. G.

Kanniker, se Kapitel (Domkapitel).
Kanon, gammel- og nytestamentlig, se

Tillajgget.

Kanon i Messen, se Messe.

Kanon, Muratoris, se Muratori.
Kanonisation (Helgenkaaring') og Beati-

fikation (Saligprisning) ere to kirkelige Hand-
iinger, ved hvilke en afded kr. Mand eller Kvinde
faar Ret til at nyde saerlig Mre og blive paa-
kaldt af Kirken. Saligprisningen, der nu
altid gaar forud for Helgenkaaringen, er den
af Paven forelebig givne Erklaaring om, at en
Mand eller Kvinde paa Grund af sine heroiske
Dyder og de Undere, vedk. har gjort, skal

holdes for salig og som saadan paakaldes offent-

lig °g geres til Genstand for en saerlig Mre.
Saligprisningen kan indskraenkes til kun at

gaelde for en Del af Kirken, en enkelt Egn eller

en enkelt Orden og til kun at medfere Ret til

offentlig iEre. Helgenkaaringen (canonizare
= in album el catalogum Sanctorum referre;

eanoni Missw adscribere) gaar derimod langt

videre; den medferer: 1) Anerkendelse i hele
K. ; 2) Paakalrlel.se i de offentlige Kirkebenner;
3) Tilladelse til, at der bygges Kirker og Altre

til vedk.s jEre ; 4) Ret til Paakaldelse i Messens
Kanon og ved de kanoniske Tider; 5) Helgen-
dage til Helgenernes iEre; 6) Udstilling af

Helgenernes Billeder i Kirkerne med Glorie

eller Krone; 7) offentlig Udstilling af deres Le-
gemer og Relikvier. En egentlig Helgenkaaring
er ikke paavist far 10. Aarh. (Biskop Ulrik af
Augsburg 993); ferst fra Alexander Ill's Tid
(tKanutus, illuttris Sweorum et Gothorum rex*

o. 1171, Liljegren, Dipl. Suec. I, 61) synes denne
at vaere bleven en Forret for Paven, og endnu
lsenge efter tillod Biskopperne sig for deres
StiftersVedkommende at kanonisere. Men under
Urban VIII (1625 og 1634) blev dette erklieret

for at vaere utilstedeligt.

Forud for Saligprisningen og Helgenkaaringen
gaar en omhyggelig Undersegelse af vedk.s Liv

og Gerning og en vidtleftig >Proces<, der baade
tager Tid og koster mange Penge. Promoter
fidei (ogsaa kaldet: advocates diaboli) kommer
frem med alle Indvendinger imod en vordende
Helgens Indferelse paa Helgenlisten, og ferst

naar disse ere gendrevne af adoocatus Dei,

og Ritus-Kongregationens Sekretaer giver Attest

herfor, finder Helgenkaaringen Sted. En Helgen-
kaaring foretages nu i Peterskirken i Rom, og
den er forbunden med store Festligheder.

Paven erklserer >i Kraft af vor Herres Jesu
Kristi, de hi. Apostle Peters og Paulus's og sin

egen Magt<, at vedk. >til den hi. Treenigheds

iEre, til Forherligelse af den kat. Tro og til

den kr. Religions Fremme< skal saettes paa
Helgenlisten, hvorpaa han eller en af Kar-

dinalerne heser en Messe til den nye Helgens
iEre. Hovedbestemmelserne om Saligprisning

og Helgenkaaring Andes samlede i Prosper Lam-
bertinis (Benedict XIV's) Skrift (2. Udg. Padova
1734, i 4 Foliobd.). Jvfr. Goyau, Perate og Fa-

bre, Der Vatikan (1898) 309 f. og Th. Trede,

Das Heidentum in der rdm. K. (1890) IV, 273 f.

Kanonisk Ret, se Kirkeret.

Kant, Immanuel, tysk Filosof, er Grund-
laegger af den kritiske Filosofl. Dens Ejen-

dommelighed er at core Undersagelsen af Er-

kendelsens Vffisen til Midtpunkt for Filosofien.

Paa Grund af den energiske og indgaaende

Maade, hvorpaa K. har lest dette Problem, er

hans Tmnkning blevet Grundlag for hele den
senere Filosofl. Overalt viser den tilbage til

den Problemstilling, som K. har givet.

Hans ydre Liv frembyder meget lidt af In-

teresse. Han er fedt i KOnigsberg d. 22. April

1724 i et tarveligt Haandvaerkerhjem ; hans
Fader var Sadelmager. Den aandelige Atmosfere
1 Hjemmet var streng Pligttroskab og alvorlig

Fromhed. Begge Foneldrene var paavirkede

af den pietistiske Vaekkelse. Isa?r gennem Mo-
deren blev ogsaa Sennen berert af dens Aand.
Under sine Studier paa Universitetet i Fede-

byen indfertes han i Wolffs Filosofl og tillige

i den Newton'ske Fysik. Efter en kort Hus-
lserervirksomhed habiliterede han sig ved Uni-

versitetet 1755, og holdt derefter Forelassninger,

men ferst 1770 opnaaede han et ordentligt Pro-
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fessorat. Han samlede en talrig Kreds om sit

Kateder, men sit Standpunkt havde nan endnu
ikke fondet.

Vi kan i hans forkritiske Tid skelne mellem
to Perioder. Den ferste varer til 1769; det er

den dogmatisk-rationalistiske; Skrifterne fra

den er naermest naturvidenskabelige, saaledes

>AlIgemeine Naturgeschichte u. Theorie des Him-
mels<, hvor han fremsretter Hypotesen omVer-
dens Oprindelse fra en Urtaage. Den anden
Periode gaar til 1781 ; det er den skeptisk em-
piriske; Skrifterne herfra vender sig mere til

Metafysiken, saaledes >Traume eines Geister-

sehers< , 1766. Farst med >Kritik der reinen Ver-

nunft< 1781 begynder den kritiske Epoke, hvor
K. trader frem som den fuldt faerdige Tsenker.

Som Maend, der har baft sterlig Betydning for

hans Udvikling, maa vi efter hans eget Vidnes-

byrd fremhaeve Hume, som ved sin Skepti-

cisme vakte ham op af hans dogmatiske Slum-
mer, og isser Rousseau, der lierte ham, at hvad
der giver et Menneske Vserdi, er ikke den in-

tellektuelle Udvikling, men Hjertets og Per-

sonlighedens Adel, der viser sig i det moralske
Liv.

Hvad kan jeg vide? det er Spergsmaalet,

som sages besvaret i Hovedvserket, >Kritik der
reinen Vernunft«. De to Anskuelser, som han
afviser som utilfredsstillende, er Dogmatismen,
der vil konstruere Virkeligheden ud fra sine

forudfattede Ideer, og Skepticismen, der op-

haever al virkelig Erkendelse. K. vil nu sege,

uden at forlade den givne Virkeligbed, at heevde

Almengyldigheden i Erkendelsen. Han gaar ud
fra Erfaringen, men idet han oplaser den i

dens Bestanddelc, viser han, at der til Grund
for al Erfaringserkendelse ligger visse Principer,

som er uafhaengige af al Erfaring. Videnskaben
er en Systematisering af, hvad Erfaringen inde-

holder, men dette Indhold kan ikke beherskes,

uden at det fremsaettes i en Form, som ikke
er taget fra Erfaringen, men som hidrerer fra

vor egen aandelige Selwirksomhed. Al Erkend-
else er en Syntese, en Sammenfatning af for-

skellige Faenomener efter visse almeagyldige
nedvendige Regler. Den ferste Syntese finder

vi i den sanselige Anskuelse. Rum og Tid er

ikke ydre Genstande, men det er Anskuelses-
former o: ejendommelige Maader, hvorpaa vi

opfatter Verden. Paa samme Maade er det med
vore Forstandsbegreber. Sammenhaengen i Ver-

den, der gennem Forestillingen om Aarsag og
Virkning, fremtraeder som en nedvendig, lov-

bestemt Forbindelse af alle Faenomener, er ikke
en saadan, som kan iagttages; hvorledes vil

man overhovedet kunne iagttage »Nodvendig-
hed<? Det er altsaa ferst ved vore Begreber,
ved vor Taenkning, at Verden bliver til som
et sammenhsengende, forstaaeligt Hele. Det er
ganske vist ikke ligefrem med vore logiske Be-
greber, at vi bestemmer Verden; det er mere
end et logisk Forhold, som her foreligger. Men
vi ordner Faenomenerne i Analogi med Tsenk-
ningens Love. Paa den Maade bliver al vor
Erkendelse da bestemt paa dobbelt Maade. I

formel Henseende er den bestemt ved Jegets
Aktivitet; at erkende er at samle et vist Stof
i Bevidsthedens Enhed. Men i reel Henseende
er Erkendelsen bestandig fuldkommen bestemt
ved den ydre Verden, ved Virkeligheden ; det

er nemlig alene fra Erfaringen, at Stoffet for

Erkendelsen kan hentes. Og hermed mener da
K., at han har overvundet baade Dogmatismen
og Skepticismen ved en kritisk ldealisme, som
han saaledes ssetter i Stedet. Den virkelige

Verden bliver fastholdt som Erkendelsens eneste
Objekt, men det bliver dog muligt at bestemme
den paa en almengyldig, nedvendig Maade.
Prisen, hvorfor denne Lesning vindes, er, at

den Verden, som Videnskaben har med at gere.

reduceres til at vaere en faenomenal Verden;
det er kun Verden, som den viser sig for os

(die Welt der Erscheinungen), vi har et For-
hold til, ikke Verden, som den er i sig selv

(das Ding an sich). Vi kan vel sparge om, hvad
Verden er udenfor Tidens og Rummets Be-

gransning, men hvis vi med den rene Fomuft
vil sage at lase denne Gaade, da komtner vor
Tanke i Modstrid med sig selv; Anskuelse og
Begreb barer uadskillelig sammen for os. Med
en Kritik af den spekulative Psykologi, Kosroo-
logi og Teologi ender K. da sit Vasrk. I psyko-
logisk Henseende afvises Tanken om en Sjaele-

substans som ubevislig. Med Hensyn til Spergs-
maalet om Verden som Helhed, da vises det
gennem fire Antinomier, at man med lige Ret
kan bevise og modbevise det samme. Og endelig

reduceres de overleverede Beviser for Guds Til-

vrerelse og dermed den hele rationale Teologi.

De Synspunkter, som her er anlagt udover
Videnskaben, bliver dog ikke at afvise som
betydningslese; de giver blot ingen reel Er-
kendelse, men de tjener til at lede og regulere

vor Erkendelse; de peger paa et Maal, som
maaske ad anden Vej kan naas; det faldcr

kun udenfor Videnskabens Graenser.

Hvad der saaledes ikke har kunnet naas
gennem den teoretiske Fornuft, nemlig at finde

et Udtryk for den hejeste Sandhed, skal der-

imod naas gennem den praktiske Fornuft. Det
er til Behandlingen af Moralen, vi feres over i

>Grundlegung zur Metaphysik derSitten* (178S'

og > Kritik der praktischen Vernunft< (1788).

Ogsaa m. H. til den menneskelige Handlen sager

K. ved en Analyse af denne at finde et fast aluicn-

gyldigt Princip. Ligesom han forhen spurgte
om Betingelserne for al Erfaring overhovedet.
saaledes soger han nu at faststille, hvad der
er den nedvendige Betingelse for, at der i det

hele kan vaere Tale om en moralsk Handlen.
Det er saaledes ikke et reelt Princip, han latgger

til Grund for Bestemmelsen af Moralen, men
et formelt. Der er intet i Verden, der i fuld-

kommen Forstand er godt, uden den gode Vilje.

Det er ikke dette eller hint bestemte Formaal.
der gar Viljen god; Formaalet har i Virkelig-

heden intet her at sige. Det er alene VUjens
indre Beskaffenhed, det kommer an paa, det

er Motivet, hvorpaa Vaegten ligger. At handle
moralsk er at adlyde en ubetinget bydende
Nedvendighed; ikke som Middel for noget andct
skal man handle, men af Respekt for det gode
som en selvgyldig Magt. Det er, hvad der finder

sit Udtryk i Pligtbuddet: Du skal! Pligtbegrebet

kommer saaledes til at trade i Forgrunden.
Men K. gaar endnu videre. Thi af Moralens

Form vil han nu ogsaa aflede dens Indhold.

Hvad er det for en Lov, som vi ubetinget skal

lyde? Dette kan kun vaere Loven efter dens
rent abstrakte almindelige Karakter. Naar vi
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vil udfinde, hvad der er det gode, da skal vi

kun sperge os selv: kan du ogsaa ville, at din
Grundstetning bliver til en almindelig Lov?
Hvis dette kan besvares bekraeftende, da staar

vi overfor, hvad der egner sig til at vtere bin-

dende for alle, da staar vi i Virkeligheden An-
sigt til Ansigt med den rene Fornuft, hvis Sprog
er det kategoriske Imperativ. Da Fornuften
imidlertid har sit hejeste Udtryk i det men-
neskelige Vaesen, vil den naevnte Fornuftlov
komme til at lyde saaledes: Du skal handle
saaledes, at du altid bruger Menneskeheden,
saavel i din Person som i enhver andens, som
Formaal, aldrig blot som Middel. Paa denne
Maade vil vi hsevde os 1 vor sande Vterdighed

;

Udtrykket herfor er, at vi handler som auto-

nome Vaesener, haevede over enhver Art af

ydre Tvang.
Hermed er vi nn naaede til Frihedens Be-

greb; som selvbestemmende maa vor Vilje vtere

fri o: praktisk fri. Men den praktiske Frihed
viser nedvendigvis tilbage til den transscen-

dentale Frihed o: Viljens Uafhasngighed af Kau-
salitetsloven. En saadan Frihed kan vel ikke
bevises, men Muligheden heraf kan heller ikke
bestrides. Det er nemlig knn som Fasnomener,
at vi er bestemte ved Aarsagsloven ; som Ting
1 os selv (Numener) er vi uafhaengige af den.

Og denne Uafhaengighed maa vi gere gasldende;

det er i Virkeligheden her, at Forklaringen er

given paa den Magt, som Moralbndet udever
over os. Denne Magt kommer nemlig af, at

det herigennem er vort hejere intelligible Jeg,

der taler til os som sanselige Vaesener. Idet

vi handler moralsk, haever vi os op i en hejere,

oversanselig Frihedens Verden; til en saadan
kan Moralen alene henvise os. Men heraf felger

da, at vi maa tilkende den praktiske Fornuft
et Primat fremfor den teoretiske; i den sidste

har vi nemlig kun med Livets Yderside at gore

;

i den ferste gaar vi tilbage til Livets dybeste
Grand.
Det er som et Postulat, at Friheden hrevdes

o: som en teoretisk Sandhed, der begrundes
ad praktisk Vej. Foruden Friheden opstilles

Gads Tilvterelse og Sjaslens Udodelighed tillige

som nodvendige Postulater. Det ferste grunder
sig paa, at der maa vtere en oversanselig Magt,

der garanterer den Sammenhseng mellem Dyd
og Lyksalighed, som vi maa fomdsaette, men
ikke kan erfare. Det andet gaar ud fra, at der
maa vtere et uendeligt Fremskridt i saedelig

Fuldkommenhed. At det kun er praktiske
Postulater, og ikke teoretiske Beviser, vi her
har med at gere, vil med saerlig Tydelighed
fremgaa af K.s naeste Hovedvserk: >Kritik der
Urtheilskraft< (1790). Her behandles Forholdet
mellem den mekaniske og den teleologiske Tyd-
ning af Naturen. Det haevdes, at vi kun kan
forstaa Naturens organiserende Virksomhed,
naar vi indforer Tanken om et Formaal; vi

maa betragte Organismerne, som om de var
beherskede af en Formaalstanke. Men dette

er kun en subjektiv, ikke nogen objektiv Dom,
som kan laegges til Grand for en Naturfor-
klaring. Naar vi derfor ogsaa haever os op til

Tanken om Gud som den herskende Magt i et

Rige af Formaal, da er det ikke gennem en
Fysikoteologi, at dette Begreb vindes, men alene
gennem en Etikoteologi.

Kirke-Lefcsikon for Norden. H

Naar vi sparger om en videre Udvikling af
K.s teologiske Anskuelser, da er vi vaesentlig

henviste til: > Religion innerhalb der Grenzen
der blossen Vernunft< (1794). Det er en flloso-

Bsk Religionslaere, et Forseg paa at fremstille

Krdmmen som en ren Fornufttro. Det er

i Rationalismens Aand, at dette Forseg nter-

mest er foretaget. Moralen staar i Forgrunden
og danner Prevestenen for, hvad der er sandt,

og hvad der har Vaerdi i Religionen. Aaben-
baringens Sandhed begrundes paa Samstem-
ningen med den saedelige Bevidsthed, og dens
Betydning ligger alene i Menneskeslaegtens mo-
ralske Opdragelse. 1 fire Stykker fremstilles

dette. Ferst behandles Synden. Der er et radi-

kalt Onde i Menneskenaturen, som ikke er

Sanselighed, menenTilbejelighed til Umoralitet;

og denne Tilbejelighed maa ikke anses som et

NaturanUeg, men skal skyldes en fri intelligibel

Handling. Dernasst handles om Retfasrdigger-

elsen. Ved Guds San skal der forstaas det saede-

lige Ideal; ved at straebe efter dette erhverver »

det enkelte Menneske sig Guds Velbehag, der

har Karakteren af en Naade, da den menneske-
lige Straeben aldrig naar til Fuldkommenheden.
De sidste to Stykker handler om Kirken. Efter

sin Id6 er den et etisk Samfund af dydige
Mennesker. I sin historiske Form er Kirken
en udvortes Starrelse med Bekendelse og Kultus;

dette kan vel vaere berettiget af paedagogiske

Grunde, men naar Kirken traeder frem som en
Tvangsanstalt, der med Magt vil opretholde
de statutariske Ordninger, da udarter den og
traeder ligefrem i det ondes Tjeneste.

Et saadant Skrift var en dristig Bekendelse

paa hin Tid. Dommen udeblev da heller ikke

fra Statsmagtens Side. Paa den Tid regerede

i Preussen Frederik Vilhelm II, hvis Minister

Wollner segte at haevde Ortodoksien ved alle

Slags Tvangsforholdsregler. Der udglk til K.

en Kabinetsbefaling, der udtalte en misbillig-

ende Dom over hans Forhold til Teologien.

K. felte sig kraenket, men lovede forelebig at

afholde sig fra Beskaeftigelse med teologiske

Emner. Ferst efter Kongens Ded kom hans
andet lille teologiske Skrift: >Der Streit der
Fakultaten< (1798). K. var imidlertid nu bleven

gammel, og Alderen gjorde sig staerkt gaeldende.

Den svaekkede hans Arbejdskraft. Hans senere

Skrifter, hvortil herer hans >Rechtslehre< og
>Tugendlehre« (1797), baerer Praeget deraf. Han
dede d. 12. Februar 1804 i Kdnigsberg. Over
hans Grav ved Domkirken laeser man Ordene af

>Kritikderpraktischen Vernunft* : »Stjernehim-

len over mig, den saedelige Lov i mig<. Her-

med er 1 Virkeligheden ogsaa de to Tyngde-
punkter i hans Filosofi betegnede.

Forstaaelsen af K.s Tanker er ikke bleven

lettet ved hans Fremstilling. Han skriver et

meget tungt Sprog, fuldt af ejendommelige
Kunstudtryk, og han har en saeregen Lyst til

Skematisering, som snarere fordunkler end op-

klarer. Isaer >Kritik der reinen Veraunft< har
fra Begyndelsen af vaeret Genstand for en meget
forskellig Fortolkning og er det endnu. Man
har saaledes ment, at dens vtesentlige Opgave
skulde vsere at godtgere en almindelig ldealisme,

der kunde minde om Berkeleys (I, 270) Filosofi

;

fra anden Side har man ment, at K. fremfor
alt har villet fremhaeve de aprioriske Elementer
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i den menneskelige Erkendelse i Modsietning

til Empirismen (i Ligbed med Leibniz). Begge
disse Synspunkter er sikkert urigtige. Tilbage

bliver imidlertid Spergsmaalet om, hvorvidt

det enten er Muligheden af en virkelig Erkend-
else (imod Skepticismen), eller det er Begraens-

ningen af Erkendelse (imod Dogmatismen), hvis

Paavisning skal vtere Vasrkets egentlige Grund-
opgave. Heroin er der stadig Uenighed. Sikkert

er det, at begge Synspunkter Andes anlagte i

Bogen. Det kan vel siges, at K.s Interesse paa
samme Tid har vaeret at vise, at der gives en
virkelig Erkendelse, og at den har sin bestemte
Begraensning. Det skal saerlig fremhaeves, at

K. betegner det som sin Opgave >at ophseve
Viden (o: den dogmatiske Metafysik) for at

skaffe Plads for Troen<.
Men saa forstaaelige har dog K.s Tanker

vaeret, at de fra Begyndelsen af har udovet en
maegtig Indflydelse paa Tidens Udvikling. Hvad
der ferst maa fremhseves, er den klare Adskil-

lelse af Tro og Viden. Videnskaben faar sit ube-

graensede, uendelige Omraade, hvor den hersker

helt og fuldt. Men den viser dog udover sig

selv til et andet Plan. Den afgorende Norm
for Menneskelivet er ikke at soge i Forstanden,

men i Viljeu. Her laegges Tyngdepunktet i skarp
Modsietning til al Intellektualisme. Det er den
moralske Forpligtelse, som K. her drager frem.

Ved den enestaaende energiske Maade, hvor-

paa han gor den gaeldende, har han i en Tid,

der var vant til at sparge om Nytten af alt,

lsert Menneskene Respekt for en uegoistisk,

ideal Straeben. Personlighedens Adel bliver

gjort gaeldende paa en ny Maade. Og herud-
fra har han vist, hvorledes al omfattende Tyd-
ning af Verdenslabet altid maa udspringe af en
personlig Interesse; medens man for har grundet
Etiken paa Metafysiken, vender han Forholdet

om. Han har saaledes tilintetgjort de gamle
dogmatiske Systemer, og han har lagt en ny
Grund for Teologien. Selv om han personlig

ikke er kommen ud over Rationalismen, saa

er det dog hans Betydning, at han ved sin

Taenkning har overvundet den.

Det er de naevnte Egenskaber, som har be-

virket, at K.s Filosofl efter den romantiske
Epokes Slutning er blevet taget op igen. A.

Langes >Geschichte des Materialismus< fra 1866
betegner Vendepunktet; i den sidste Tredjedel

af det 19. Aarh. gaar man atter tilbage til

K. Naturligvis kan der ikke vaere Tale om
en fuld Tilslutning til hans Teorier. Der er

visse Ufuldkommenheder, som er anerkendt
af alle. Hertil herer fornemmelig den skarpe
Sondring af Anskuelse og Begreb eller Sanse-

lighed og Taenkning, som gaar gennem alle

K.s Vaerker. Den er overalt af skaebnesvanger
Virkning. I Stedet for at flnde de nodven-
dige Tankeformer indenfor Erfaringen, op-

stiller K. i sin Erkendelseskritik disse forud

for og uafhaengigt af Erfaringen. Derved faar

man et Indtryk af, at der bestaar en selv-

staendig Tankeverden (Numener), som er den
egentlige virkelige Verden, der ligger til Grund
for den faenomenale. Og i Stedet for, naar der
er Tale om Moralen, at opfatte Moralloven som
et positivt Princip for Handlingerne, statuerer

K. ogsaa her en urimelig Modsietning mellem
Fornuften og Drifterne, saa at det etiske faar

en rigoristisk, negativ Karakter. Det samme
gentager sig i Religionen, hvor Folelsen faar

en altfor ringe Plads ved Siden af Fornuften.
Overhovedet indtager K. en ret kalig, reser-

veret Holdning overfor den positive Religion.

Dette haenger vel tildels sammen med hele Tids-
alderens Mangel paa Sans for Historien. Men
han mener heller ikke at traenge til et cmid-
delbart Forhold til det guddommelige, gennem
Bon eller Brugen af Naademidler. Han frygter

her for Svaermeri. Det moralske Imperativ er

for ham den store Guds-Aabenbaring, overfor
hvilken han bejer sig med en mystisk Be-
gejstring. Religionen har ved Siden heraf naer-

mest kun Betydning ved at give det faste Stette-

punkt for en moralsk Verdensanskuelse.

Men til Trods for at K. saaledes er et Barn
af sin Tid og deler dens Svagheder, ger han
sig dog bestandig gseldende som en levende
Skikkelse; han beksempes med lige Forbitrelse

fra skolastisk og materialistisk Side. At den
store KOnigsberger-Vise ogsaa for vor Tid er
en Laerer, ses allerbedst af den vaeldig voksende
Kant-Literatur, som hvert Aar forages med nye
Vaerker.

K.s samlede Vaerker er udgivne afRosenkrantz
og Schubert i 12 Bind (1838—42), af Harten-
stein i 2 Udgaver (den anden i 8 Bind, Leipzig

1867). Nyere omhyggelige Udgaver af Hoved-
skrifterne Andes af Kehrbach, B. Erdmann og
Adickes. Hans Levnet er fremstillet af hans
samtidige: Jachmann, Wasianski og Borowski.
Af den store Literatur skal naevnes: Kuno
Fischer, Kant (i Gesch. der neueren Philosophie
IV—V, 1898*); H. Cohen, K.s Theorie d. Er-
fahrung, 2. Udg. 1885; samme, K.s Begrundung
d. Ethik, 1877 og samme, K.s Begrundung d.

Aesthetik, 1889 ; A. Stadler, Grundsfitze d. reinen
ErkenntnissTheorie, 1876; samme. K.sTeleologie,

1874; E. Caird, The critical philosophy of K., 2.

Udg. 2 Bd. 1889; Fr. Paulsen, Entwickelungsgesch.
d. Kantischen Erkenntnisstheorie, 1875; samme,
Immanuel K., 1898; Kronenberg, K., 1897: H.
Hoffding, Kontinuiteten i K.s filosofiske Ud-
viklingsgang, 1893; O. Hansen, K.s Erkend-
elsesteori, 1892; M. Void, K.s Teleologi, 1882.

I Vaihingers Kantstudien (efter 1896) har Kant-
Filologien fundet et eget Tidsskrift. F. C. K.

Kanzelparagraf, se Kulturkamp.
Kap-Landet blev 1652 taget 1 Besiddelse for

det holl. ostindiske Kompagni og flk da sine

forste holl. Kolonister (Boerer), andre fulgte

efter, og 1689 kom der 200 Oygtede franske Huge-
notter, efterhaanden 4000, der smeltede sammen
med Boererne. De Hvides Tal var vokset til

26,000, da Kolonien 1806 gik over i engelsk
Besiddelse. Nu er der 375,000 Hvide, deraf o.

228,000 hollandsk talende (Boerer). Koloniens
Ostgraense var laenge den store Fiskeflod, men
efter de odelaeggende Kaflerkrige er den efter-

haanden skudt frem til Natal ved Indlemmelsen
af Kafraria 1865, siden Ostgrikvalaud og Tran°-

kei, Pondemisi- og Tembuland 1885; kun Pon-
doland er endnu udenfor Kolonien. Dens Nord-
graense dannes for en stor Del af Oranjefloden

(Gariep), iVest imod Stor-Nama- og Hereroland
(tysk Sydvestafrika), i 0st imod Oranjekoionien

;

imellem disse ligger britisk Betsjuanaland, der
er Kronkoloni, med Undtagelse af en mindre
Del, Vestgrikvaland med Kimberleys Diamant-
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miner, der 1877 indlemmedcs i Kapkolonien.
Ogsaa Bassatoland staar direkte under den
engelske Krone, der opretholder de Indfadte i

deres Grundbesiddelse, saa Hvide ikke maa eje

Jord der. Kapkolonien har siden 1872 fuldt

Selvstyre, kun med en af Kronen udnaevnt
Guverner, og eget Parlament, i bvilket Afrikand-

erne (Boerpartiet) har Overvegten og forhindrer
Regeringen i at gennemfore den traditionelle

britiske Politik, der beskytter de Indfadte,

forbyder Brendevinssalg til dem og fremmer
Undervisningen, medens Kolonisterne, baade
holl. og eng., heist holder dem i Uvidenhed.
Den farvede Befolkning i Kapkolonien udgor

1,115,000, der falder i to Hovedgrupper, Hotten-
totter og Blandinger Vest for den store Fiske-

flod, Kafferne 0st for den. Hottentotterne (Khoi-
khoin) vare, ferend Europeerne kom, et ret

vel stillet Hyrdefolk med store Hjorde, hensigts-

rasessig Kledning og nogen Kultur. Side om
Side med Buskmiendene, Sanfolket (1, 423), et be-

slegtet, men dog kendelig forskelligt Jaegerfolk,

bredte de sig engang over hele Sydafrika ind-

til Sambesi, men dreves mod Syd af de freni-

trengende Kaffere og andre Bantufolk. Siden
kom Kolonisternes Undertrykkelse og Udryd-
delseskrige, der kun lod en lille Rest af Busk-
mend tilbage i Kalahari-Orkenen, medens der
Andes o. 50,000 nogenlunde egte Hottentotter,

Namaer og Korannaer, oppe ved Koloniens Nord-
gracnse, Resten (250,000) af de Farvede i Ko-
loniens vestlige Del er en broget Folkeblanding:
Afkom af Hottentotter med Hvide (Bastarder,

Orlam og Grikvaer) eller med Buskmaend eller

ind forte Neger- og Malajslaver. Den udgor et

forkommet, degenereret Proletariat uden Grund-
besiddelse, uden Folkepreg eller eget Sprog,

demoraliseret ved lang Undertrykkelse og ved
Laster, serlig Drik og Utugt, som Kolonisterne

har deres store Del af Skylden for. Kun en
indflyttet Kafferstamme, Finguerne, lever her
i gode Forhold som flittige Agerdyrkere og gaar

frem i Kultur (Veje, Skoler) og Velstand. Ellers

have Kafferstammerne deres Hjem 0st for den
store Fiskeflod — Xosa, Tembu, Pondomisi og
ndenfor Kolonien Pondo — og have bevaret
deres Folkepraeg og Sprog, deres Grundbesid-
delse og Kvaeg, deres trodsige Frihedsfalelse og
Modstandskraft imod de Hvide og deres Leve-
dygtighed, skont de svekkes ved Drikkeriet,

fordi Kap-Parlamentet ikke vil gaa med til at

undertrykke Vertshusene. De here tilligemed

Betsjuanerne i Sydafrikas Midte, Zuluer, Ton-
gaer, Svasier, Matebeler og Mashonaer i dets
estlige Egne samt Hereroer og Ovamboer i

Vesten til den store Bantu-Gruppe, der strekker
sig over Mellemafrika op til o. 5° nordl. Br.,

hvor de egtl. Negerfolks Hjem begynder. Disse

Folks Aandsretning er i hej Grad materialistisk,

de elske lidenskabelig deres Kveg, leve i Fler-

koneri i Landsbyer (Kraaler) under tyranniske
Hevdinger, Betsjuanerne i store Steder, og til-

lige som Agerdyrkere, de sidstnevnte ere de
svageste og tildels fredeligste, Kaffere og Zu-
luer o. fl. derimod meget krigeriske og gru-
somme. De dyrke Fedrenes, serlig Hevding-
ernes Aander og drive ivrigt Trolddom (Regn-
magere). Men de vtd ikke blot af et Urmen-
neske (Zuluernes Unkulumkulu), men ogsaa af
et hejeste Vesen, som deres Forfiedre dyrkede,

hos Betsjuanerne Morimo (han deroppe), hos
Kafferne Utixo, hos Zuluerne Inkosi Pesulu,
hos Hereroerne Mokuru og Kalunga og hos de
nordlige Bantufolk Njambi og Nikob. For avrigt

kendte ogsaa Buskmendene et saadant, Kage,

sikkert ogsaa Hottentotterne ; dog synes Tsikoab
hos Korannaerne, Hebsi-Eibib hos Namaerne
at vere en Sagnhelt.

Kapkolonien teller o. 400,000 farvede Kr.,

med Undtagelse af 2500 kat. alle evang. Af Hed-
ninger fandtes ved Folketellingen 1891 760,000,
nesten alle blandt Kafferstammerne, medens
der neppe findes egentlige Hedninger i Kolo-
niens vestlige Del, derimod 15,000 Mubammed-
anere (Malajer). Skent Koloniens Grundlegger,
Jan van Riebeck, havde stillet det som et Maal
at bringe de Indfadte Krdm., skete intet i den
Retning; derimod blev Hottentotterne beravede
deres Jord og Kveg og sank ned til at blive

Boerernes Arbejdstrelle og Livegne, for saa vidt

de ikke slog sig paa et Roverliv sammen med
Kaffere og Buskmaend, der gav Kolonisterne

Anledning til Udryddelsestog, hvorved Bernene
indfangedes og gjordes til Slaver. Det farste

Missionsarbcjde blandt Hottentotterne begyndte
Brodremenigheden 1737 ved Georg Schmidt i

Baviaanskloof, men han maatte vige Marken
1744, og farst i 1792 opnaaede Bredremenig-
heden Tilladelse til atter at optage Arbejdet i

Baviaanskloof (nu Genadendal), senere 1828 op-
tog den Arbejdet blandt Kafferne i Silo. Nu
staar den med 16,000 Kr., deraf 6000 Kaffere.

Efter den fulgte Londoner-Missionen 1799 med
v. d. Kemp (se d. Art.). Dens Udsendinge kom
snart i skarp Modsetning til Kolonisterne, med
bittert Fjendskab fra disses Side, fordi Mis-

sionererne (Dr. Philip 1819—50) tog de Ind-

fadtes Parti imod deres Undertrykkere og ar-

bejdede for deres Frigorelse. Frugten heraf
kom 1828, da Hottentotterne erkleredes for

frie og ligeberettigede med de Hvide; 1834
fulgte Emancipationen, der skenkede 35,700
Slaver i Kapkolonien deres Frihed imod en
Erstatningssum af 1 ,200,000 Lst., som Kolonist-

erne fandt aldeles utilstrekkelig (derefter fulgte

det farste Boertreck). Betsjuaner-Missionen op-
toges 1820 (egtl. begyndt 1817) af R. Moffat (se

d. Art.) i Kuruman. Men uheldigvis begyndte
Londoner-Missionen allerede 1855 at traekke sig

tilbage fra de indsamlede Menigbeder i K., der
langtfra vare modne til Selvstendighed, hvor-
for den 1891 atter maatte overtage Hankey.
Dens Menigheder i Kolonien sluttede sig sammen
i en Congregational Union, der nu teller o.

36,000 Kr., og 1891 fandtes der i K. 67,000

farvede Kr. under Londoner-Miss, og Congreg. U.

I Betsjuanerlandet har den 5 Stationer (der-

iblandt Phalapye, Kong Khames Stad) og 10,000

Kr. Endvidere driver den siden 1859 Mission

blandt Matebelerne i Linyanti. Wesleyanerne
begyndte 1816 (B. Shaw) og have arbejdet ivrigt,

men ogsaa hensynslast imod de andre Missioner,

seerlig blandt Kafferne. Deres Kirke er selv-

stendig siden 1882 og teller over 100,000 farvede

Kr. Fra metodistiske Menigheder er den ethio-

piske Bevegelse udgaaet, der tilstreber Dan-
nelsen af en sydafrikansk Nationalkirke for de
Sorte, hvorfor de aandelige Betingelser aldeles

mangier. Den teller o. 5000 Kr. og anretter

stor Forstyrrelse i de evang. Menigheder, serlig
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de presbyterianske, men ogsaa i de andre. En
Del af iGthiopierne bar segt og fundet Optag-
else i den anglikanske K., der soger at organi-

sere dem i en >Orderof Ethiopia*. Den angli-

kanske K. optog Arbejdet 1820 ved Evangelie-

udbredelsesselskabet (S. P. G.), men det tog ferst

Fart efter Oprettelsen af Bispedemmet i Kap-
staden 1847. Nu Andes der i Sydafrika 10

anglik. Bispedommer, deraf 3 (Capetown, Gra-
hamstown og St. Johns) indenfor Kolonien,

med 370 Gejstlige, deraf 155 Missionaerer, og
med gode Industriskoler (St. Matthews i Ke'-

kamma Hoek) og andre Opdragelsesanstalter.

Af 140,000 anglik. Kr. i Kolonien i 1891 var
mindst 50,000 Farvede. Men naermest til at

kunne kaldes Nationalkirke er dog den hol-

landsk-reformerte K., der foruden 229,000 Hvide
har o. 80,000 farvede Kr. Den har en sserlig

Uddannelsesanstalt for Missionserer og raster

sig med stor Iver til at optage et kraftigt Mis-

sionsarbejde baade i Kolonien og i de tidligere

Boerstater blandt den farvede Befolkning, hvilket

den har sserligt gode Betingelser for. Det pres-

byterianske Element faar ved denne Kirke en stor

Overvsegt i Kapkolonien og repraesenteres yder-

ligere af to skotske Missioner, der nu ere samlede
i den forenede skotske Frikirke. De have ar-

bejdet blandt Kafferne siden 1821 og tsellc nu
o. 29,000 Kr.; den ene havde blandt sine Mis-

sionaerer den ferste ordinerede Kaffer, den
dygtige Tiyo Soga, d. 1871. Den skotske Fri-

kirke har udrettet et stort og betydningsfuldt

Arbejde ved sine to beromte Uddannelsesan-
stalter for Indfodte i Lovedale med 668 Elever

(ledet af J. Stewart siden 1865) og Blythswood.
I den vestlige Del af Kolonien har Barmer-
Missionen (Rheinische M.) siden 1829 samlet
store og blomstrende Menigheder (16,000 Kr.),

der selv bestride alle Udgifter ved Arbejdet,

men mangle de aandelige Kraefter til at danne
en selvstsendig Kirke. Desuden har den 1 dettil-

stedende tysk Sydvestafrika under mange Ora-
vekslinger og Trsengsler samlet 12,500 kr. Na-
maer og Hereroer. Ogsaa Berliner-Missionen

(Berlin I) virker i Kapkolonien, hvor den har
7000 Kr., men fornemmelig i de tilstedende

Kolonier, Natal, Oranje og Transvaal (se d. Art.)

med 10,000 Kr. I Pondoland regnes der 4000
anglik. og wesleyanske Kr. Bassutoland teller

henimod 50,000 Kr. af de 218,000 Boerer, der har
Landet helt for sig selv, med kun 578 Hvide
som Embedsmsend, Lseger, Missionserer. Pariser-

Missionen begyndte her 1833 (Arbousset, Ca-
salis og Mabille) og har gjort et solidt og
dygtigt Arbejde med et vel udviklet Skolevcesen

og o. 20,000 Kr. Men ogsaa Anglikanere og
rom.-kat. Missionserer har tra-ngt sig ind. I 1885
grundlagde Pariser-Missionaeren Coillard med
Bassuto-Evangelister en Mission blandt Barotsi-

folket ved Sambesi, som er fort videre under
store Vanskeligheder og mange Tab og Ofre,

1900 var 15 Missionserer dede, 21 Barotsi

dobte. V. Sn.

Kapel kaldes en Bygning eller Del af en Byg-
ning, der er bestemt til Gudstjeneste for et Hus
eller en mindre Kreds. Ordet capella er et

Formindskelsesord af capa, Overbeklsedning,

og brugtes ferst om de gamle frankiske Kongers
Gudshus, i hvilket den hi. Martin af Tours's

korte Kappe (capella) blev gemt Senere kaldtes

ogsaa det Sangkor, der sang ved Gudstjenesten
i et K., capella. I Tidens Leb fik Klostre og
Stormaend Kapeller, og ved Veje byggedes ofte

saadanne til vejfarendes Brug. Ikke sjselden

opfertes der ogsaa Kapeller som Tilbygninger
til sterre Kirker, og i de gotiske Kirker blev
der lagt en Krans af Kapeller i Koromgangen.

Kapellan er oprindelig Titel paa den, der
har et >Kapellani<, der snart var et Beneflcium,
snart en Fundatlon. Senere brugtes Navnet om
Praester, der skulle betjene enkelte Personer
eller Klasser af Personer eller ere andre Praesters

Medhjselpere. Navnet er, som Ordet > Kapel «,

dannet af Martlnus fra Tours's (se ovenfor) capa
eller capella, hvis Vogtere kaldtes capellani. —
Man skelner flere Steder i protest. Lande mellem
personelle og lokale (Kalds-) K.er; disse

sidste kaldes ogsaa K.er pro loco.

Kapernaum, eller rettere Kafarnaum (hebr.

Kefar-nahum). Formen K. er fra Teztus re-

ceptus. Med Profeten Nahum har dens Navn
»Nahums-By« naeppe noget at gore. Den om-
tales ferst i Evangelierne og henter sin Be-
tydning fra at vsere neje knyttet til Kristi Liv.

Efter Jesu Forkastelse i Nasaret blev K. for-

trinsvis hans Hjem, hans >egen By< (Mt. 9, 1).

Der prsedikede Jesus (Mk. 1, 21 ; Joh. 6, 59),

viste sig som Tolderes Ven (Mt. 9, 9 f.) og laerte

sine Disciple Ydmyghed (Mt. 18, 2); der skete
mange af Herrens Undergerninger (Mk. 1, 23.

31. 34. 2, 1; Mt. 8, 5; jvfr. Joh. 4, 46); der
kaldte han Fiskerne Peter og Andreas (Mk. 1,

16) og Tolderen Levi eller Matthseus (Mk. 2, 14;
Mt. 9, 9). Men i det store og hele kendte heller

ikke K. sin Besegelsestid (Mt. 11, 23).

K.s Beliggenhed — thi Navnet er forsvundet
— er et endnu omstridt Spergsmaal, men Valget

staar mellem Khirbet-el-minje (med et for-

faldent Herberg, Khan-minje) ved Nordspidsen
af Gennesar-Sletten eller de betydelige Ruiner
Tell-hum et Stykke nordligere ved Soen. Af
Evangelierne (Mt. 14, 34; Mk. 6, 53; Joh. 6, 17)

kan ikke med Bestemthed ses, om K. har ligget

paa eller nser ved Sletten. Men Tell-hum er
sandsynligst. Talmud har nemlig 1 Stedet for

Navnet K. Formen Kefar-tanhum (»Trostens

By«). og af dette tanhOm kan Tell-hum let

vsere opstaaet. Desuden var ifolge Hieronymus
Korazin 2 rom. Mil fra K., og i denne Afstand
finder man N. for Tell-hum Ruinerne Keraze, som
ejensynlig svare til det bibelske Korazin. Mellem
Tell-hums morke Basaltruiner tildrage Sporene
af en praegtig Synagoge, bygget af lyse Kalkmar-
morsten, sig Opmserksomheden (Lk. 7, 5). /-. G.

Kapff, Sixt Karl, wurttembergsk Pnelat, f.

i Guglingen 1805, studerede i Tubingen, blev

1829 Laerer ved det Fellenbergske lnstitut i

Hofwyl ved Bern. 1833 Priest i Kornthal, 1843
Dekan i Munsingen, 1847 i Herrenberg, 1850
Generalsuperintendent i Reutlingen, Medlem af

Overkirkeraadet og Studieraadet, 1852 Pnelat

og Overkonsistorialraad. Han var en dygtig

Praedikant og en varm Ven af den indre Mis-

sion, i en sjselden Grad benaadet med Styrelsens

Gave. Han har udgivet flere Prsedikensamlinger

og en ogsaa paa Dsk oversat Bog med Advarsel

mod Ungdomssynder. D. 1. Sept. 1879. Hans
San, Karl K, har skrevet hans Biografl (I— II,

Stuttg. 1881).

Kapitel (capitalum) kaldes et organiseret
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Prsestesamfund, der i Faellesskab udfarer Guds-
yeuesten ved en Dom- eller Kollegiat-Kirke.

Navnet stammer fra den Skik, at der hver Dag
for Samfundets Medlemmer blev oplsest et Ka-
pitel af den Regel, der gjaldt for dem, som
sknlde fere et >kanonisk< Liv. Forst blev Ordet
K. en Benjevnelse paa Forsamllngsstedet, senere
paa Forsamlingen og tilsidst paa selve Praeste-

Korporationen.
Det var tidlig blevet almindeligt, at Praest-

erne ved en Kirke levede sammen under en
munkeagtig Tugt. Eusebius af Vercelli (1, 819)
og Augustin lod saaledes deres Prsester bo
under samme Tag 1 et monasterium, og isaer

Bispegaarden i Hippo fandt Efterligning anden-
steds, baade 1 Gallien, Spanien og Afrika. 742
gav Chrodegang af Metz (I, 507) en Regel for

Praesterne i Metz, og den vandt stor Udbredelse
og Stotte fra oven, isaer hos Ludvig den fromme.
Medlemmerne af et K. bleve kaldte Kan-

niker (canonici), Stilts- eller Korherrer; Dom-
kapi tlernes Medlemmer kaldtes canonici majores,
cathedrales, Kollegiatkapitlernes c. collegiales.

Man skelnede mellem c. teniores, de fuldt be-

rettigede Medlemmer af et K., og c. juniores,

yngre Medlemmer, der ikke havde Stemmeret.
I Tidens Lob herte Fselleslivet op for de aeldre

Klerikeres Vedkommende, og disse fik da en
Prsebende (se d. Art.) i Steden; men de yngre
vedblev at fere et Fsellesliv under en >Skola-

stikers< Opsyn. Dannelsenaf Praebenderne ferte

til, at de fleste Kapitler kun fik lige saa mange
Medlemmer, som der var Priebender (capilula

clausa). Da Faelleslivet helt herte op, blev der
ogsaa for de yngre Kanniker oprettet Praebender,

men af mindre Sterrelse.

1 Spidsen for et K. stod i Reglen en Provst
og en iErkedegn. En Dekan vaagede over Rege-
lens Overholdelse, og han kunde, med K.ets

Tilslutning, idemme Straffe. Gudstjenestens Ud-
ferelse ordnedes af Kantoren (primicerius, pra-
centor), Undervisningen lededes af Skolasti-

keren; en Kustos passede paa de bellige Kar,

Sakristanen havde Tilsyn med de Kirkeskatte,

der bleve brugte paa de store Fester, 0konomen
(cellararius) sergede for den ekonoraiske Styr-

else og Fordeling af K.ets Indtaegter. Biskop-

perne udvalgte Domkapitlernes Medlemmer; i

andre K.er skete Optagelsen ved Provstens og
K.ets Valg. Fra det 13. Aarh. udevede de tyske
Kejsere jus primarium precum o : Ret til en
Gang efter deres Konge- og Kejserkroning at

udnaevne en Kannik i hvert K.

Kannikerne have Stemmeret i K.et og en
Plads (stallum) i Koret; de bsere en egen

Dragt og et sserligt Tegn (numisma capitali)

samt en Ring. De ere forpligtede til at vare-

tage det dem betroede saerlige Hverv, til at

vaere til Stede ved K.ets Meder og tage en
ncermere foreskreven Del i den daglige Guds-
ijeneste (Kortjenesten), til at hjaelpe Biskoppen
i Stiftets Styrelse og ved de pontifikale(biskoppe-

lige) Gudstjenester. Dette gaelder saerlig Dom-
kapitlerne, der valgte Biskoppen og i mange
Tilfaelde skulde sparges til Raads af ham.

Ogsaa til de danske Domkirker var der knyttet
Domkapitler, det sterste og rigeste var det i

Roskilde. I Viborg og Borglum vare Domkapit-
lernes Medlemmer bundne til Klosterregel (Au-
gustins Regel — Prsemonstratenser-Regelen); i

Odense var St. Knuds Kloster Stiftets Dom-
kapitel. Efter Ref. havde de danske Dom-
kapitler ikke stor Betydning, og i det 17. Aarh.
oplestes de. Hvortil Prebenderne bleve brugte,

lader sig ikke sige med Bestemthed ; ofte bleve
de udlagte til Ryttergods eller givne til Lenning
af den staaende Milits (L. Helveg, De dske Dom-
kapitler, 1855; sammes, Den dske K.s Hist,

efter Ref. I, 465 f.). I Sverig indfertes Dom-
kapitler ved en pavelig Bulle af 1250, men ved
Ref. mistede ogsaa der Domkapitlerne deres

store Indflydelse; Domkapitlet vedblev dog at

bestaa som en vsesentlig af Prsester dannet
Stiftsstyrelse under Biskoppens Ledelse. Deres
jurisdiktionelle Ret er bestemt ved Forordn.
af 11. Febr. 1687; de have endnu en ret be-
tydelig Virksomhed, der er ncermere bestemt
i Kirkeloven af 1873 (C. M. Rosenberg, Hand-
bok i Sveriges kyrkoratt, Stholm 1889, 194 f.).

Ogsaa i det protest. England Andes der endnu
Domkapitler, hvis Medlemmer nyde en fast

aarlig Indtaegt (i Canterbury 700 Pd. St., i

London og Durham 1000 Pd. St., i andre Bispe-

demmer noget mindre). Et saadant Kannike-
demme medferer i Reglen kun Residenspligt

en Del af Aaret (t. E. 3 Maaneder). og det kan
vaere forbundet med andre kirkelige Stillinger,

t. E. med teol. Professorater, og de aabne deres

Indehavere Lejlighed til Studier og en fri viden-
skabelig Virksomhed (Schneider, Die Entw. der
bischofi. Domkapitel bis z. 14. Jahrh., Wurz-
burg 1882).

Kapitel-Inddelingen i Biblen. Skent Jederne
fra gammel Tid af have haft forskellige Ind-
delinger af den gltestl. Tekst i saakaldte Se-
darer, have de dog ikke gennemfert en almen-
gyldig Inddeling af G. T. i Kapitler. I de rab-

binske Bibler Andes i Reglen den Sedar-Ind-

deling, som Jakob ben Kajim fra 1525 ind-

ferte efter gamle Haandskrifter. Ved den deles

hele G. T. i 447 Sedarer, hvoraf 154 tilhere
Loven. Den K.-l., der virkelig er gennemfert
i de hebr. Bibler, er laant fra de Kr., fra den
K.-l., som Dominikaneren Hugo fra St. Cher
(S. 474) i 13. Aarh. indferte i Vulgata, af Hen-
syn til en Konkordans, som han vilde udgive.

Inddelingen af G. T. gik over i lsak Natans
hebr. Konkordans (1437—38, ferst udg. 1523)
og indfertes i selve Teksten i den Bamberger-
Bibel, der udkom 1521. Hist og her (t. E. ved
Joel, Maleaki og Hosea) Andes der nogen For-

skel mellem Inddelingen i Grundteksten og
Vulgata. Den dske Bibelovers. felger i Reglen
Vulgata, men stutter sig, ligesom Luther, ved
Psalmerne til de hebr. Udgaver. De ferste

trykte Udgaver af N. T.'s gr. Tekst gengav
Hugo fra St. Chers K.-l., og saaledes blev denne
ogsaa almindelig brugt ved N. T. Jvfr. Peri-

koper.

Kapitelstakst er efter Navnet den Takst,

som Domkapitlerne fastsatte for de forskellige

Kornarters Salg eller Ydelse til Kirkeu og dens
Embedsmaend, naar Afgiften ikke udrededes
in natura. En saadan Takst bar vaeret kendt
fra Middelalderen. Efter Domkapitlernes Op-
hsevelse paahviler det Stiftsevrigheden (Biskop

og Amtmand) at ssette Taksten, og dette skal

aarlig finde Sted inden Kyndelmisse (Reskr.

9. Dec. 1699). Ifelge den nu bestaaende Ord-

ning i Danmark (jvfr. Lov 16. Febr. 1866) ind-
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beretter Underovrighederne, Sogneprsesten og
en af Sogneraadet valgt Tillidsmand mnanedlig
fra Midten af Sept. til Midten af Januar Gen-
nemsnitspriserne i deres resp. Distrikter for

hver Kornsort; disse lndberetninger offentlig-

geres, og paa Grundlag heraf beregnes Takst-

erne inden 2. Februar for det forlebne Kalender-

aar. Mangfoldige Afgifter og Ydelser udredes
efter K. Trykte Lister haves over de aarlige

Takster fra 1660. — I Norge ssttes K. af

Stiftsdirektionen efter lignende lndberetninger

som i Danmark, men der regnes Aaret for K.

fra 1. Juli til 30. Juni og saettes ved August
Maaneds Udgang (Lov 17. Aug. 1848). A. J.

Kapitnlare, se Capitularia (I, 473).

Kap-Landet, se S. 722.

Kappadokien, stort Landskab i det estl.

Lilleasien, fra Aar 17 e. Kr. romersk Provins.

Om Kiinmericme i K. i seldre Tid, se Gomer (S.

237). Hovedstaden var Kaesarea-Mazaka. Han-
delsvejen fra det indre afForasien til det sorte

Hav gik gennem K., og tidlig fandt ogsaa tal-

rige Joder Vej derind. 1 Mak. 15, 22 omtales
et Brev om dem fra Senatet til K.s Konge,
Ariarates. Joder fra K. vare tilstede ved Pinse-

festen (Ap. G. 2, 9), og 1 Pet. 1, 1 viser, at

Krdmen tidlig slog Rod i Landet, som siden

fostrede store teologiske Fsedre : Basilios og de
2 Gregorer. L. G.

Kappel, Fred i, se Zwingli.

Kapucinere, se Capuciner-Ordenen (I, 474).

Kapustin, Ivan, russ. Sekterer, se Art. Du-
khoborzy (I, 687).

Karaiter eller Karseerc kaldes en jodisk

Sekt, der kun anerkender den skrevne Aaben-
baring og forkaster den rabbinske Overlevering

i Talmud. Navnet tyder paa, at de alene statte

sig til >Skriften<; de kaldes ogsaa >Skriftens

Senner*. Man bar, vistnok med Urette, sat

dem i umiddelbar Forbindelse med Saddukae-

erne; tbi K.nes Forkastelse af Overleveringen

udsprang af en Nidkuerhed for Skriften, der

var fremmed for Saddukaeismen. Sektens Stifter

var Rabbi 'Anan ben David, der levede i Bag-

dad 761— 62 og skrev en Lovbog, en Kom-
mentar til Mosebegerne og en Slags jodisk

Dogmatik. Hans Disciple, Rabbi Moka og dennes
Sen, Rabbi Mose (d. 800), indforte et nyt Vokal-
og Accentsystem, der stemmer med det nu
brugelige. K.nes Uvilje over for den bogstave-

lige Opfattelse af Biblens Tale om Gud bragte

dem ind paa filosoflskc og allegoriske Spekula-

tioner, tildels under muhammedansk Paavirk-

ning, men som Modtraek vaagnede der da hos

mange iEngstelse for Filosofl og al Videnskab,

der ikke umiddelbart fremmede Forstaaelsen

af Skriften. I Slutn. af 9. Aarh. drog K.ne til

Pakestlna, og i det 10. og 11. Aarh. vandt de

Tilhsengere i Graekenland, Nordafrika ogSpanien.

I det 12. Aarh. blev JEgypten i Steden for Jeru-

salem deres Hovedarnested, men paa den Tid
begynder den rige arabisk-karaitiske Literaturs

Forfald. I det 13. Aarh. omtales K. paa Krim,
og der nod de visse Begunstigelser, idet t. E.

Katarina II eftergav dem Halvdelen af Hoved-
skatten og fritog dem for Vaernepligt. I Kon-
stantinopel var der i 11. og 12. Aarh. en blom-
strende karaitisk Menighed, der i sin Midte
havde flere betydelige Laerde, og Polen flk fra

Slutn. af 14. Aarh. K., der sogte at udvikle

deres Opfattelse til Oplysning for Protestanter,

som onskede at vide, hvad de egentlig vilde.

I Slutn. af 16. Aarh. skrev der Rabbi Jizkak
Troki en >Bestyrkelse i Troen«, i hvilken han
dels vil godtgore, at Kristus ikke er Profetiens

Opfyldelse, dels vise Modsigelser i Evangelierne.

Blandt de karaitiske Forf. fra nyere Tid maa
ister ntevnes Abraham Firkowitsch fra Luzk,
der paa den ene Side har store Fortjenester

af den gltestl. Tekstkritik, men paa den anden
Side har gjort sig skyldig i Forfalskninger af

Indskrifter og Gravskrifter for derved at for-

herlige K.ne (V. Ryssel i Realencyklop. f. protest.

Theol. u. K. X s
, 54 f.).

Karaks (2 Mak. 12, 17), rigtigere end >Ka-
raka«, By i Ostjordanlandet, sandsynligvis i

LandskabetTob mod N. 0. ; muligvis Hurak. L.G.

Kardec, Allan, er et Psevdonym for Paeda-

gogen Hippolyt Rivail (f. 1803 i Lyon, d. 1869
i Paris), en af den nyere Tids betydeligste

Spiritister. Han udgav »Le livre des esprits*,

>L'6vangile selon le spiritisme< osv. (F. Pod-
more, Modern Spiritualism, London 1902, II,

161 f.). Se Art. Spiritisme.

Kardinal. En Kleriker, der var fast ansat

ved en Kirke (titulus), kaldtes i Oldkirken car-

dinalis. Navnet brugtes iscer om Klerikerne

ved Hovedkirker eller biskoppelige Domkirker,
der vare ligesom >Dertappen< (cardo) for Stiftets

andre Kirker. Navnlig i Rom (cardo ecclesiarum)

blev Benevnelsen brugt, og der holdt den sig,

efter at den var afskaflet andensteds. I Beg.

af 4. Aarh. var der i Rom 25 Titelkirker, der
vare >helligede ved Overleveringen* ; under
Calixt II blev Tallet sat op til 28. Til disse

28 Kardinalpraester kom saa 18 romerske Kar-
dinaldiakoner og 7 Kardinalbiskopper. Tallet

paa K.erne har i Tidens Lob skiftet en Del,

indtil Sixtus V (13. Dec. 1586) satte det til 70,

svarende til de 70 jEldste, som Mose paa
Herrens Bud kaldte sammen. Der kan were
6 Kardinalbiskopper (Ostia, hvis Indehaver staar

i Spidsen for dem alle og har gammel Ret til

at indvie Paven, Porto, Albano, Palestrina,

Frascati og Sabina), 50 Kardinalprtester og 14

Kardinaldiakoner, men i Reglen ere ikke alle

Pladser besatte.

Paven »kreerer« Kardinalerne, i seldre Tid
af og til efter Fyrsters Presentation (Kron-
K.er). Kreationen foregaar i et hemmeligt Kon-
sistorium, stundum saaledes, at Paven ikke

naevner vedkommendes Navn, men har dette

in petto. I et senere offentligt Konsistoriura

modtager den nye Kardinal den rede Hat, og
i et nyt hemmeligt Konsistorium foregaar en
Ceremoni, der skal indskarpe den nye Kar-

dinal Tavshedspligten ; derpaa faar han sin

Titelkirke anvist, og dermed er Indferelsen i

Kardinalatet endt.

Tallet paa porporati aflitenger belt og holdent
af PavensVilje; til Tider har der vaeret meget
faa K.er, til andre Tider har Tallet vaeret naesten

fuldt. Leo X kreerede i it Konsistorium 31

nye K.er, men ofte er der i et Konsistorium
kun udnaevnt en eneste. En Aldersgrense for

Udnaevnelsen Andes ikke, og Kardinalatet staar

aabent for alle Nationer. Kun 6t Bispesaede

giver ligefrem Krav paa K.hatten: Patriarkatet

I Lissabon. Dog er det Skik, at Nuntierne i

Paris, Wien, Madrid og Lissabon, Assessoren i
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den rom. Inkvisition, Kardinal-Kollegiets Se-

kretasrer og forskellige andre faa den rode Hat,
naar de gaa af fra deres Embeder.
Skent man taler on >K.-Purpur«, er K.-

ernes Khedning dog kun skarlagenrod. Fra
Innocents IV's Tid (1245) blev den rede Hat
Tegn paa K.vserdigheden ; i 15. Aarh. fejede

Paul II hertil Kalotten og den rede Baret.

For 1870 optraadte K.erne som Fyrster. I

deres Forvsrelser holdt 2 paveltge Gendarmer
Vagt, og der saa man deres Vaaben. 1630 gav
Urban VIII dem Titlen >Eminentse< (eminen-
tissimi), og i tidligere Tid kaldte de Kongerne
deres »ksere Faettere*.

De ere Pavens Raad, hans >Domkapitcl<,
og de spille en betydelig Rolle som Forstandere
for og Ledere af de forskellige Kongregationer.
Vicekansleren, Prodataren, Sekretseren for Brev-

erne, Sekretseren for Memorialerne, Camerlen-
goen, den pavelige Vikar, Storpenitentiaren og
Statssekretteren ere altid K.er. Siden Nikolaus
II's Dage (1059) er Pavevalget lagt i deres
Hasnder (se Art. Konklave), og under et Pave-
lese have de meget at sige. En Knenkelse af
en K. er, paa Grund af dennes Ligestilling

med en Kurfyrste, Majestsetsforbrydeise (J. B.

Sagrauller, Die Thatfgkeit und Stellung der Car-

dinal bis Papst Bonifaz VIII, Freib. 1896;
Goyau, PeratS og Fabre, Der Vatikan, Einsiedeln
1898, 235 f.). En Fortegnelse over K.erne, deres
Titelkirker og Aider Andes i den aarlig ud-
kommende pavelige Statskalender >La Gerar-
chia Cattolicac
Kardinaldyder (Hoveddyder) kaides de 4

(hedenske) Dyder: Visdom, Retfserdighed, Be-

sindighed og Bestandighed. Se Martensen, Den
cbr. Ethik I, 400.

Kareah, Fader til den Johanan, der var en
af Kommandanterne hos Gedalja (2 Kong. 25,

23; Jer. 40,8. 13. 42, 1. 43,2). Et enkeltSted
(Jer. 40, 8) ncevnes ogsaa en Jonatan som Sen
af ham. L. G.

Karelen (finsk: Karjala), Landskab i S. 0.
Finland omfattende Egnene Nord og Vest for

Ladoga til Kymmeneelv i Vest o: hele Wiborgs
og 0ster-Kuopio Len. Dette Landskab ntevnes

allerede i Olaf d. helliges Saga, og det fortwlles,

at Kong Erik Emunsen skal have gjort Hser-

tog til >Kyrialaland<. Den Runeristning, som
Andes paa en dansk Runeristning (nu opbe-
varet i Kebenhavn, ofientliggjort af Stephens)
over en vis Oskl, som drebtes i Kurulilant,

skriver sig muligvis just fra denne Tid. I

rnssiske Kilder nsevnes Karelen fra 1143, og
Karelerce var ofte i Forbund med Novgorod-
erne og ofte i Fjendskab med dem. Naevnte

Kilder fortseller ogsaa, at Storfyrst Jaroslaw
Wsewolodovitsch 1227 lod debe en Msengde
Karelere >og lidet fattedes i, at ikke alle Men-
nesker der bleve debte<. Den rom.-kat. Lsere

grundedes i K. ved Tyrgiis Knutsons Kors-
tog 1293, da Wiborg blev anlagt. Ved Freden
i Noteborg 1323 afstodes den estligste Del af

Landskabet omkring Ladoga til Rusland, og
derved Ak denne Del gr.-kat. Tro, til, ved Freden
i Stolbova 1617, Ladoga-Karelen tilfaldt Sverig

og saaledes Ak luthersk Tro. De oprindelige

gr. Karelere drog bort til Ingermanland og
Egnen om Tver, hvor endnu deres Efter-

kommere Andes, og til Ladoga-K. indflyttede

lutherske Folk fra Savolaks. Et scerskilt Stift

oprettedes for 0stre-Finland og K. 1654 og
bestod til 1710. Efter Ruslands Erobring af
K. sidstneevnte Aar indrettedes et luth. Kon-
sistorium i Wiborg og efter Abo-Freden en luth.

Styrelse i Frederikshamn (S. 112) begge under
sin Domprovsts Presidium. Dette Stift ind-

droges under Borga Stift Aar 1812, da Wiborg
Len forenedes med det evrige Finland. Nord-
K. lagdes ind under det 1851 indrettede Stift

i Kuopio, og fra 1897 horer bl. a. hele K. ind
under Nyslotts Stift. A. N.
Karem (Kerem), Josva 15, 60 LXX, smukt

beliggende By V. for Jerusalem, nu 'Ain-karim.

Karen-Missionen er en af Missionstriumf-
erne i det 19. Aarh., et Sideskud fra den ved
A. Judson (S. 694) 1813 begyndte baptistiske

Mission i Birma, der langt overgik Moder-
stammen i Frugtbarhed. Den ferste Karen,
Ko Tha Bju, debtes 1828 i Tavoy; ban blev en
ivrig Evangelist iblandt sit Folk til sin Ded 1840
og debte 774. Karenerne telle kun 700,000 af
Birraas 10Ve Mill., men o. 9

/io af dets 129,000
Kr. De var et raat Bjergfolk, der gemte sig

sky i deres Bjerge eller levede i trykkende Af-

hsengighed af Birmanerne, de dyrkede Aander,
men havde rmerkelige Overleveringer om en
almsgtig Gud Y'wah, om Skabelsen og Synde-
faldet og om hellige Bud, der snarest kunde
pege ben paa gamle Beroringer med Nestori-

anerne i Kina, hvorfra de skulle vscre korane
til deres nuvserende Boliger. Det var sterlig

den ene Hovedgruppe, de fortrykte Sgau-Ka-
rener i det sydlige Birma, der greb Evangeliet

med Glsede, mindre den anden, Pwo-K. Den ved
Boardman optagne Mission dreves fornemmelig
ved indfedte Evangelister, den yppersteaf disse,

Sa Ouala, bragte Evangeliet til de vilde Bghai-

og Paku-K. 0. for Taungu. Mason og Wade gav
Sgau- Karenerne en Bibelovers. 1853, Pwo-K.N.T.
1851. De omvendtes Tal voksede rask under
Forfelgelse fra Birmanerne, der ferst Ak Ende
1852 ved Ranguns Afstaaelse til Englsenderne.

En Spaitning indtraadte fra 1862 som Felge

af Fru Masons svsermerske Optrseden, og hendes
Overgang til Anglikanerne forte Evangelieud-
bredelsesselskabet (S. P. G.), der havde arbejdet

blandt Birmanerne siden 1859, ind i K.-M. Ogsaa
rom.-kat. Missionserer trsengte sig ind, sterlig

blandt Pwo-K. Disse to Missioner trelle hver
o. 10,000 Kr. i Birma, fornemmelig K.; Bap-
tisterne 42,000 debte >members', deraf 38,000 K.,

foruden talrige udebte >adherents<. Deres 651

Karen-Menigheder here for en stor Del deres

egne Udgifter til Kirker og Skoler (300,000 Kr.

aarlig). — Danske Frlmissionserer, Fynboerne
Hans Poulsen og Hans Jergen Jensen, optog 1884
et Arbejde i Pobia blandt Redkarenerne, men
bukkede 1886 og 1888 under for Klimaet, og
Missionen blev opgivet. V. Sn.

Karg, Georg (Parsimonius), tysk luth. Teolog,

f. 1512. K.s Navn er bleven bekendt gennem
den efter ham saakaldte >Kargske Strid<, der
blev fert 1567—70, om Kristi aktive Lydighed.

K., som dengang var Prsest i Aaspach, paa-

stod nemlig, at det kun var Kristi passive

Lydighed, hans Lidelse og Ded, der i Retfcerdig-

gerelsen blev regnet os til Retfserdighed, der-

imod ikke hans aktive Lydighed, hans Opfyld-

else af Loven; den har nan ydet for sig selv,
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og den horer altsaa ikke med til nans sted-

fortredende Fortjeneste. Den modsatte Lsere

vilde, mente han, dogmatisk fere til Osian-

drisme og praktisk til Antinomisme. Han blev

suspenderet fra sit Embede, men efter en mundt-
lig Forhandling med de wittenbergske Teologer

tilbagekaldte han d. 10. Aug. 1570, og blev da
af Jakob Andrese hojtidelig genindsat i sit Em-
bede. Han dede 1576. Hans Tanker blev senere

genoptagne af Piscator og Tdllner. J. P. B.

Karien, Landskab paa Lilleasiens Vestside.

Joders Ophold de> fremgaar af den rom. Senats-

skrivelse fra 139 f. Kr. (1 Mak. 15, 23). Her
synes ved K. at menes det kariske Iadlands

Byer, det saakaldte chrysaoriske Samfund. Om
Navnet >Kari< for en Del af den judaeiske Liv-

vagt bar noget med K. at gore, er tvivlsomt.

Karka, ikke nsermere bekendt Sted paa Judas
Sydgraense (Josva 15, 3).

Karkemis, By ved Evfrat (Jer. 46, 2 ; 2 Kren.

35, 20), ikke Kirkesion, men langt hejere oppe
ved Flodens vestl. Bred, genfundet ved Hjaelp

af de assyr. Indskrifter, hvor dens Navn er

Gargamis. Sandsynligvis ere Ruinbejene ved
Djirbas det gl. K., som var Hettiternes (S. 421)

Hovedstad og et aeldgl. Handelscentrum. Byen
blev sluttellg erobret af den assyr. Konge Sargon

717 f. Kr., hvortil der bentydes i Jes. 10, 9.

I Slaget ved K. 605 f. Kr. gik Syrien tabt for

Farao Neko og tilfaldt det babylonske Rige.

Karkor, Stedet hvor Gideon overraskede Se-

bahs og Salmunnas Lejr (Dom. 8, 10), efter

Sammenhaengen formodentlig paa Karavanvejen
S. 0. for det nuvaerende Es-salt. L. G.

Karl den store, f. o. 742, d. 814, Sen af Pippin

den lille, der 752 blev salvet til Frankerrigets

Konge. Karl haevede det Rige, han tog i Arv,til den
betydeligste politiske Magt i Vesten. I de ferste

Aar delte han Magten med sin Broder Karlo-

man, men efter dennes Ded (771) blev han
Enehersker. I hele bans lange Regeringstid

fulgte den ene Erobringskrig den anden. 774
gjorde han Ende paa det langobardiske Rige;

allerede to Aar tidligere havde han begyndt
Angrebet paa Sachserne, der imidlertid Gang paa
Gang gjorde Oprer under den tapre Vidu-

kind; det varede o. 30 Aar, inden det lykkedes

K. deflnitivt at knaekke Sachsernes Magt og at

faa dem til at boje sig for Krdmmen (804). Da
var 8 Bispedemmer grundet i Sachsen. Mlssions-

iver var nemlig den hele Tid gaaet Haand i

Haand med Erobringslyst — naturligvis Mission
efter den for hin Tid almindelige Missions-

metode: Svserdmission. Naar man foruden de
omtalte Krige endnu naevner heldige Kampe
med Bairer og Avarer, med Araberne i Spanien,

hvor Landet indtil Ebro blev undertvunget (801),

ja endog med Saracenerne paa Sardinien og
Korsika, saa er dermed angivet den ydre Magt-
udvikling, som blev Riget til Del under K.

De Vanskeligheder, Pavestolen paa hin Tid
havde at kaempe med, foregede Karls Indflydelse.

Hans Krigstog mod Langobarderne var vaesent-

lig foranlediget ved, at Pave Hadrian I bad
om hans Bistand; under sit Ophold 1 Rom ved
denne Lejlighed (774) garanterede K. Paven Be-

siddelsen af visse Landstnekninger, selv om
han utvivlsomt ikke gik saa vidt, som Pave-
bogen beretter, at love ham hele Italien med
Undtagelse af Lombardiet. Til Gengaeld blev

han af Paven anerkendt som Romernes Pa-
tricier, bvorved han kunde faa Anledning til

Indblanding i. de rom. Forhold, saa ofte han
enskede. Ogsaa den felgende Pave, Leo III, der
var bleven voldelig overfaldet paa Roms Gader
(799), segte som Flygtning til Karl og blev ved
dennes Hjailp genindsat. Da K. i denne An-
ledning var i Rom, satte Leo Juledag Aar 800
under Gudstjenesten i Peterskirken en Krone
paa hans Hoved, medens Folket hyldede ham
som Kejser. Den Misstemning, som denne
Kejserkroning vakte i det bysantinske Rige,

blev efter nogle Aar overvundet; overalt var
nu Karls Magt anerkendt; selv saa fjerntboende
Fyrster som Harun al Raschid i Bagdad sendte
Gesandter med Gaver til Vestens Kejser. Ved
Kejserkroningen blev de Tanker om en kr. Stat,

som Karl i Forvejen havde naeret — Augustins
Skrift om Guds Stat herte til hans Yndlingslses-

ning — bragte til fuld Modenhed. Det Verdens-
herredemme,som Grtekeroe vare uvterdige til, var
nu tilfaldet ham ; han var Kristenhedens Herre
og Beskytter. Og den Omstaendighed, at Paven
havde sat Kronen paa hans Hoved, bevirkede
ikke, at han anerkendte Paven som en hejere
Myndighed. Sin Uafhaengighed af Paven viste

han klart, da han lod Synoden i Frankfurt
794 forkaste den af Paven billigede Nikaea-Sy-
nodes (787) Bestemmelser om Billederne (se I,

314); ligeledes da han i 813 egenhaendig paa-
satte sin Sen Kejserkronen. Hans Styrelse af
Rigets indre Anliggender viser tilfulde, hvor-
ledes han felte sig som Herre ogsaa i de kirke-
lige Sager, ligesom den tillige er et Vidnesbyrd
om hans sjaeldne organisatoriske Snille. Den
gamle Inddeling af Landet i Distrikter, styrede
af >Greverc, blev opretholdt, men nu udsendtes
desuden >Sendegrever<, der skulde vaage over,
at de kejserlige Bud opfyldtes overalt. Folkets
og Stormaendenes Forsamlinger tabte en stor

Del af deres Indflydelse, isaer forstnaevnte.

Graensen mellem Rigsdage og Synoder ud-
viskedes; ogsaa de sidstnaevntes Bestemmelser
fik kun Lovskraft gennem Kejseren. Ssrlig Iver
viste han for kristelig Oplysning; det ind-
skserpedes Praesterne flittigt at praedike og at
anvende Modersmaalet, det tyske Sprog. som
ogsaa K. selv heist talte. Ligeledes tilstraebte

han, at der i Tilknytning til Klostrene op-
rettedes Skoler; ja, han udstedte endog en lige-

frem Befaling om, at alle Foraeldre skulde lade
deres Born undervise, en Befaling, der vidner
mere om K.s ideelle Iver end om hans prak-
tiske Blik for, hvad der paa hin Tid var
gennemferligt. Thi den Opblomstring i Lite-

raturen, som kendetegner hans Regering. var
og blev et Kunstprodukt, opklaekket ved Hoffet,

hvor en Skare Iserde Maend flokkedes om den
intelligente Kejser, der kunde tale Latin, for-

staa Graesk og gerne lyttede til Undervisning
i Astronomi og andre Videnskaber. Blandt
de laerde Maend, som omgav K., kan naevnes
Alkuin, Paul Diakon og Einhard, hvilken sidste

har efterladt en Biografi af K. Selv her i

de hejere Kredse blev dog Literaturens Bloni-

string kortvarlg. ligesom ogsaa allerede under
K.s Sen indre Splid tserede paa Rigets po-
litiske Storhed. K. d. sts Tid kom derfor til

at staa for Eftertidens Betragtning som en
Guldalder, hvorfor der ogsaa snart dannede sig
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en Kreds af Saga og Legender om den (Karl

Magnus Sagnene, isicr Rolandskvadet). (Kilderne

til K.s Historie i Monumenta. Germaniae hi-

storica; Bearbejdelser i Abel og Simson, Jahr-

bucher des fraukischen Reichs unter Karl dem
Groszen [2 Bind]; Mombert, Charles the great,

London 1888; Hauck, Kirchengeschichte Deutsch-
lands II, 67 f.). F. T.

Karl V, spansk Konge og tysk-rom.
K ej s e r , er f. i Gent 24. Feb. 1 500, Son af Mrke-
hertug Filip af Osterrig, Maximilian l's Sen, og
Johanne, Ferdinand den katolske (S. 36 f.) og
Isabellas Datter, som senere blev sindssyg. Fa-

derens Dod 1506 gjorde ham til Nederlandenes
Herre, 151 5 blev han erklaeret formyndig, og 1516
bragte Morfaderens Dod ham den spanske Krone.
Kejser Max enskede K. til sin Efterfelger, og
virkelig faldt Kurfyrsternes Valg paa ham 1519

;

det habsburgske Diplomati vandt her en be-

tydelig Sejr over K.s Medbejler Frans I. Valg-

kampen var et jammeriigt Skuespil; K. bruger
selv 1 et Brev til sin Svoger, Christiern II af

Danmark, det Udtryk, at Kurfyrsterne havde
sat Kejserkronen til Auktion. Alligevel hilstes

K.s Valg med en nhyre national Begejstring,

som maatte skuffes, tilmed da den valgte, trods

sin habsburgske JEl, var en fremmed. Han var
opdraget i Nederlandene med Fransk som sit

Modersmaal: Tysk beherskede han kun daarligt,

og det egentlige Tyngdepunkt for hans Magt
laa i Spanien; Kejserdemmets faktiske Ind-

flydeise havde jo i Datiden i haj Grad maattet
vige for de enkelte Landsfyrsters. Det uhyre
Landomraade, hvorover K. herskede (foruden

Tyskland, Nederlandene, Spanien, Neapel, Sici-

lien, Sardinien, Franche Comtek de umaadelige
spanske Besiddelser i den nyeVerden og0sterrig),

dannede ikke nogen Enhed, og det var saaledes

en svaer Opgave, der var Iagt for den unge
Fyrste. Han gjorde et tungt og gravitetisk Iud-

tryk, men skjulte derunder baade Lidenskabe-
lighed og Haardnakkethed. I Tidens Lob fik

han Lejlighed til at vise, at han ikke for iatet

valgte sine to Deviser, forst Nondum, senere
Plus ultra.

I Aarene umiddelbart efter K.s Valg gik

Bolgerne hejt i Tyskland. Luther og Hutten,
evangelisk Reformation og national Humanisme
i Pagt med hinanden, vakte det tyske Folk til

Kamp mod Rom. Man haabede paa Karl som
Ferer; til dette >unge a?dle Blod< vendte ogsaa
Luther sig i Skriftet til Adelen 1520. Men som
fremmed kunde han ikke gribes af Bevtegelsens

nationale Side, og paa det religiose Omraade
var han konservativ, opdraget til god Katolik

af den senere Pave Hadrian VI (S. 323 f.). Til

den rom. Kurie naerede han dog ofte stor Mis-

tillid; Leo X bavde ogsaa en Tid modarbejdet
hans Valg.

Efter etOphold i Spanien og et Beseg i Eng-
land begav K. sig til Tyskland og kronedes i

Aachen 23. Okt. 1520. Samtidig fandt en na-

tional og demokratisk Opstand Sted i Spanien;
den knustes dog snart. Paa Rigsdagen i Worms
1521 harden tyske Nations >Gravamina< Vidnes-
byrd om Uviljen mod Rom, og Stasnderne nedte
K. til at lade Luther forbore, skont ban allerede

var bandlyst. Luthers heltemodige Optraeden
gjorde intet Indtryk paa K.; vel holdt ban sit

Lejdebrev, men Aleander (I, 49 f.) advirkede

Wormser-Ediktet, som erkferede Luther og alle

hans Tilhengere 1 Kigens Acht. Ediktet pro-
klameredes paa en ret formles Maade, og det
lod sig aldrig gennemfere.

1522 overlod K. Styrelsen i Tyskland til en
Rigsregering, der viste sig ret vaklende ; senere
fik K.s Broder Ferdinand (I, 35) Ledelsen. K.
selv vendte tilbage til Spanien, og efterhaanden
laerte han og det spanske Folk virkelig at for-

staa hinanden. Ievrigt var K. optaget af Kamp
mod Arvefjenden Frankrig; medens Bonde-
oproret bred los i Tyskland, tog K.s Haer Frans I

til Fange ved Pavia 1525. Men straks efter

Lasladelsen fra Fangenskabet bred Frans alle

aftvungne Lefter og sluttede 1526 Liguen i

Cognac med Milano, Venezia og Firenze. Ogsaa
England og Clemens VII (I, 521) stettede Kej-

serens Fjender. Under Tvisten mellem Kristen-

hedens verdslige og gejstlige Overhoved, som kul-

minerede, da kejserlige Tropper 1527 stormede
Rom, kunde de evang. Fyrster i Tyskland grund-
hegge Landski rker, og 1 526 paa Rigsdagen i Speier
tiltvinge sig Frist med Hensyn til Wormser-
Ediktets Udforelse. Ferdinand var paa denne
Tid tilmed optaget af Forholdene i Ungarn
(I, 35).

Under de forskellige Kampe voksede imidlertid

K.s Selvfolelse, og da Otto v. Pack (se d. Art.)

havde naaet at kompromittere de evangeliske,

traf Rigsdagen i Speier 1529 strenge Bestem-
melser mod Kaetteriet, hvad der besvaredes
med den bekendte Protest. Efter 9 Aars Forleb
kom K. atter til Tyskland 1530. Han havde
da vundet Paven for sig og var bleven kejscr-

kronet af ham i Bologna. Paa Rigsdagen i

Augsburg (I, 171 f.) optraadte K. skarpt mod
Protestanterne og lod Wormser-Ediktet forny.

1531 valgtes Ferdinand til romersk Konge mod
Kursachsens Stemme; s. A. dannede Protestant-

erne det schmalkaldiske Forbund. Den truende
Krigsfare drev dog over; Rigsdagen i Nurnberg
1532 paabed Fred indtil et Koncilium og gav
Bevilling til Krig mod Tyrkerne. K. selv samlede
en stor Haer, men Suleiman trak sig tilbage,

og K. forfulgte ham ikke. Derimod foretog han
1535 et heldigt Tog til Tunis.

De nsermest felgende Aar var optagne af

Kampe med Frankrig, men fra o. 1540 kunde
K. ofre en stor Del af sin Kraft paa de tyske
Forhold. Han vilde sredelig Reformation og
religios Enhed ; i mange Aar havde han arbejdet

paa at faa et Koncilium sammenkaldt. 1541
soger han nu ved Religionssamtalcn i Worms
og Rigsdagen i Regensburg at forsone Partierne;

men hverken Paven eller Luther vilde vide af

noget Kompromis. Atter blev K. draget bort

fra de tyske Forhold ved et uheldigt Tog til

Algier og en ny Krig med Frankrig. Men 1546
besluttede han at knuse Protestanterne med
Magt, og ved Moritz's Hjaelp blev K. Sejrherre

i den schmalkaldiske Krig. Konciliet var endelig

traadt sammen i Trient 1545; men Kejseren

var misfornejet med dets Forhandlinger, endnu
mere med dets Henlaeggelse til Bologna 1547.

Paa egen Haand lod han da 1548 Augsburger-
interimet udarbejde (I, 170). Protestanternes

Stilling var staerkt truet, ja K.s Magt var

farlig for Fyrsterne i det hele. Men Arvefelge-

spergsmaal bragte Uenighed i selve det habs-
burgske Hus, og Moritz's Frafald forandrede
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snart alt. Ved Forliget i Passau 1552 maatte
K. betrsede den Vej, som forte til Religionsfreden

1 Augsburg 1555 (I, 170 f.). Skent besjselet af
Tanken oni det nellige rom. Rige, maatte
K. se paa en Udvikling, der ganske sprsengte

dettes religiose Id6. Det blev imidlertid Fer-

dinand, som kom til at slutte Freden; siden

1553 var han af Gavn, om end forst fra 1558
tillige af Navn Kejser. Karl var efter sin Hu-
stru Isabellas Dod 1539 mork og indesluttet;

han led meget af Gigt, altfor heftig Nydelse
af Bordets Glseder havde ogsaa svsekket ham.
Han lcengtes efter Ro. Denne fandt han i

Klostret San Yuste i Estramadura, efter at han
1555 og 56 havde overladt sin Son Filip II

Nederlandene og Spanien. Dog levede han ikke
helt afsondret fra Verden ; saaledes opfordrede
han ivrig den spanske Regering til Forfolgelse

af Lutheranerne i Spanien. Han dode 21. Sept.

1558 (L. v. Ranke, Deutsche Gesch. im Zeit-

alter der Ref. ; J. Janssen, Gesch. des deutschen
Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters II—
III; F. v. Bezold, Gesch. der deutschen Ref.

1890; H. Baumgarten, Gesch. Karls V, I—III,

Stuttg. 1885—92, der gaar til 1539: E. Arm-
strong, The Emperor Ch. V, I— II,' London
1902). V. A.

Karl, Konger af Storbritannien og I in-

land. K.I, Son afJakob I og Anna afDanmark,
blev fodt 1600 i Skotland. Han var velbegavet
og mangesidig uddannet, kendte Klassikerne
og kunde Matematik, talte Fr., Sp. og Ital.,

var noget af en Teolog og en Jurist og havde
megen Sans for Musik og Malerkunst. >Man-
den med den milde Stemme og de sorgmodige
0jne<, som R. Browning har kaldt ham, var
en fin Natur og en sedel Personlighed, om end
ikke nogen kraftig Karakter, hans private Liv
var ulasteligt, og i sin Kongegerning havde
han Folkets Vel for 0je ; men de absolutistiske

Idler, han havde arvet fra sine skotske For-
faedre, og de Konflikter. hans Forgaengeres Po-
litik havde skabt, beredte ham en tragisk

Sksebne. Ligesaa lidt som nogen af de andre
Stuarter forstod han det eng. Folk, som heller

ikke erkendte hans gode Vilje. I sine Bestreb-
elser for at vaerge Kongedommet mod Demo-
kratiet og Kirken mod Puritanismen kom han
paa Kant med Landets Forfatning og Folkets
Flertal. Uselvstendig som ban var, lod han
sig altfor meget lede af en letsindig Hofmand
som Hertugen af Buckingham og, efter at denne
1628 var bleven myrdet, af andre uheldige
Raadgivere. Den ene Gang efter den anden
oploste han Parlamentet og rejste paa mange
ulovlige Maader Penge til uforsvarllge Krigs-

foretagender. 1629—40 regerede han uden Par-
lament ved Hjaelp af >Stjernekamret<, som han
gav uindskraenket Myndighed. Ved sit iEgte-

skab med den fr. Prinsesse Henriette Marie
fortes han til hemmelig at begunstige de rom.
Kat. til Trods for det Lofte, han havde givet

Parlamentet om ikke at gore det, og ved Hjaelp

af Overkirkeraadet (the Court of High Com-
mission) forfulgte han Puritanerne, af hvilke
derfor mange udvandrede til Fastlandet og
Nordamerika. Han stettede den hojkirkelige
Bevaegelse, som rejste sig imod Puritanismen
og lededes af .Erkebiskop Laud. Da han vilde
indfore den eng. K.s Forfatning og Liturgi i

Skotland, samlede Presbyterianerne sig 1638
til Modstand. K. begyndte en Krig imod dem,
og da det i Marts 1640 indkaldte Par-lament
(det >korte<) naegtede at bevilge Penge dertil,

oploste han det. Nov. s. A. maatte han dog
atter indkalde et Parlament (det >lange<), der
imidlertid stillede sig i Opposition til ham og
det folgende Aar nodte ham til at underskrive
dets Dodsdom over hans tro Raadgiver Straf-

ford. Han lovede vel Parlamentet at ophteve
Stjernekamret og Overkirkeraadet, men ved-
blev dog at trodse det, hvorfor han 1642 maatte
Qygte fra London, hvormed Borgerkrigen be-
gyndte. Paa hans Side stod Adelen og det
hojkirkelige Parti (Kavallererne), mens Parla-

mentet stottedes af Puritanerne (Rundhoved-
erne). Parlamentet var overvejende presbyt.,

sluttede en Pagt (Covenant) med Skotterne og
rasede imod den eng. K. ; 1645 blev Laud hen-
rettet efter at have siddet 5 Aar i Faengsel.

Parlamentets Haer under Cromwell vandt af-

garende Sejre, men Krigen, der fra forst stod
mellem Kongen og Parlamentet, mellem Ab-
solutister og Demokrater, mellem Anglikanere
og Puritanere, blev efterhaanden en Kamp
mellem Parlamentet, i hvilket Presbyterianerne
raadede, og Haeren, der var i Independenternes
Magt. Parlamentet sogte forgives at beskytte
Kongen; Cromwell bemaegtigede sig hans Per-
son og stillede ham for en Kommisslonsdom-
stol bestaaende af ham selv og en Del af hans
Tilhtengere. K. blev derat til Doden; den 30.

Jan. 1649 blev han henrettet, og med sedel

Vaerdighed gik han i Doden. Efter Restaura-
tionen blev hans Dodsdag fejret som Helligdag

til Minde om hans Martyrium, men 1859 blev
denne Helligdag tillige med Here andre af-

skaffet ved kgl. Anordning (J. Skelton, Charles I,

London 1898; Rankes og Gardiners under Art.

Cromwell anf. Vserker ; W. H. Hutton.The English
Church from the Accession of Ch. I to the Death
of Anne, London 1903). — K. II, Son af foreg.,

f. i London 1630, var intelligent og havde en
god Uddannelse, men var indolent, selvisk

og sanselig. Under Borgerkrigen Oygtede han
1646 til Frankrig. Efter Faderens Henrettelse,

som han forjegte at hindre, landede han 1650
i Skotland, hvor han blev kronet; men hans
Haer blev slaaet af Cromwell, ferst ved Dunbar
s. A. og dernaest ved Worcester 1651, hvorefter
han atter flygtede til Fastlandet. Den Grusom-
hed, der var udvist mod hans Fader, havde
imidlertid fremkaldt en Reaktion, der under
Republiken i al Stilhed havde vokset sig stserk

og efter Cromwells Dod 1658 bred igennem.
1660 kunde derfor K. holde sit Indtog i Lon-
don og bestige Tronen. Han og hans Raad-
givere nojedes dog ikke med at genoprette
Kongedommet og at genindfore Kirkens For-
fatning og Liturgi, men benyttede den gunstige

Stemning i Parlamentet og i Folket til Gennem-
forelse af en Raekke reaktionaere Love. >Book
of Common Prayer* blev sendret paa mange
Punkter (I, 360), og den reviderede Form af
Liturgien ved Uniform itets-Akten af 1662 an-
ordnet til Brug, hvilket havde til Folge, at de
purit. Praester, der ikke Wide bruge den, ifelge

Baxter o. 1800, forlod deres Embeder. 1664
vedtoges den forste Konventikel-Akt, der fast-

satte strenge Straflfe for enhver Person over
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16 Aar, der deltog i en fra den befalede Li-

turgi afvigende Gudstjeneste, ved hvilken der
var over 5 Personer til Stede foruden den Fa-

milie, i hvis Hus den holdtes. Fem-Mile-Akten
af 1665 kraevede, at Dissenters-Pnesterne skulde
aflaegge Ed paa, at det ikke under noget Paa-
skud var lovligt at bsere Vaaben mod Kongen,
og det blev forbudt dem, der nsegtede at af-

laegge den, at komme indenfor 5 Mils Omkreds
af det Sogn, i hvilket de havde vteret Prsester.

1670 udstedtes en ny Konventikel-Akt, der vel

paa nog'.e Punkter mildnede Loven af 1664,

men paa andre skserpede den. Parlamentet
bevsegede K. til at gaa ind paa Test-Akten af

1673, ifelge hvilken alle civile og militaere

Embedsmsend skulde nyde Nadvereu efter anglik.

Ritus og frasige sig Transsubstantiationslseren,

hvorved altsaa de rora. Kat. blev udelukkede
fra Statens Embeder; men Underhusets For-

seg paa at mildne de strenge Love mod de
protest. Dissenters strandede paa Overhusets
Modstand. Den Begejstring, hvormed K. blev

modtaget ved sin Tronbestigelse, aflestes snart
af belt andre Felelser; bans Forstillelse, hans
lose Seeder og hans Ligegyldighed for alvorlige

Sager stedte de bedste fra ham ; Pesten i Lon-
don 1665 og den store Brand 1666 nserede Mis-
stemningen. Ligesom sin Fader kom han i Mod-
ssetning til Parlamentet, og slette Ministerier,

en uheldig Udenrigspolitik og hans rom.-kat.

Syrapatier foregede Spaendingen. Da det blev

foreslaaet at udelukke K.s Broder, den senere

Jakob II, fra Tronfelgen, ford! han var rom.
Kat., opleste han 1679 Parlamentet og forsegte

at regere uden det. Under de korte Samlinger

i de folgende Aar uddybedes Kleften mellem
K. og Parlamentet; der udviklede sig to hin-

anden skarpt modsatte Partier (Tory- og Whig-
partiet), og Brydningen mellem dem forberedte

den Bevolution, der skulde komme. Imidlertid

dede K. 1685, og paa sit Dedsleje vedkendte
ban sig at vsere rom. Kat.; hemmelig havde
han maaske vseret det siden den Tid, da han
som ung levede i Frankrig (Ranke, Engl. Ge-
schichte vornehmlich im 17. Jahrh. IV-V, 3.

Aufl. 1877—79; W. H. Huttons ovenfor anf.

Vaerk, 179 f. ; H. Hensley Henson, Studies in

English Religion in the 17th Century, London
1903). C. E. F.

Karl IX, Konge afSverig, Gustaf Vasas og
hans anden Hustrus, Margareta Lejonhufvuds,
yngste Sen, f. paa Stockholms Slot 4. Okt. 1550,

var den eneste af Kong Gustafs Sonner, der
arvede hans store Egenskaber og fuldferte

Faderens Vserk. Ved Faderens Testamente
havde han som Hertugdemme faaet nsesten hele

Sodermanland, Sterstedelen af Nerike, nogle

Sogne 1 Vestmanland, en Del af Vadsbo Herred
i Vestergdtland og hele Vermland, hvilke Be-
siddelser af Kong Johan 1570 egedes med
Resten af Vadsbo og hele Valla Herred. Naar
Rejsningen mod Erik lykkedes, var det for

Sterstedelen K.s Vserk. Under Johan indtog

han en betydelig Magtstilling. Han betragtede

dette som den Vasa-Sennerne ved Faderens
Testamente forelagte Opgave: at opretholde den
af Kong Gustav grundede aandelige og verds-

lige Samfundsordning. Sveg en Vasa-^Etling

denne Opgave, var dermed den lovlige Grund
for hans Rettigheder ophsevet. Dette er Grund-

laget for K.s med en, Faderens nsesten over-

gaaende, Klarhed og Konsekvens gennemferte
Livsvcerk. Saaledes blev han under den li-

turgiske Strid Protestantismens Bolvserk. Stet-

tende sig til ham og ved ham beskyttet mod
Kongens Forfelgelscr undgik Hertugdemmets
Prsesteskab at dele den evrige sv. Kirkes Skaebne
i denne Tid. Ligeledes beksempede han Hej-
adelens Strseben efter, under den nye Union
med Polen, at skabe en ny Stormandsvaelde,
lig den, som fandtes under den gamle Kalmar-
union, og som Kong Gustaf bred. Efter Johans
Ded stod han som >den fornemste< tillige-

med Raadet i Spidsen for Regeringen til Sigis-

munds Hjemkomst og befsestede Reformations-
vserket gennem det af ham og Raadet beram-
mede Upsala-Mede 1593, hvis Sanktionering
blev Sigismund aftvungen i hans Kongelofte
paa Kroningsdagen 1594. Efter at Sigismund
var vendt tilbage til Polen, fik K. af Rigsdagen
i S6derk6ping 1595 fuldstsendig Rigsforstander-

magt og Bemyndigelse til at vaage over Op-
fyldelsen af Sigismunds Kougeed. Under Kon-
flikt med Raadet og dets fortsatte Bestrsebelser

for at oprette et Stormandsvselde fik K. af

Stsenderne 1597 i Arboga paa ny Bekrseftelse

paa sin Magt. Da nu de fleste af Raadsherrerne
havde begivet sig til Sigismund, og denne paa
deres Raad var koramen igen med en polsk

Hser, udbrod den Strid, 1 hvilken Sigismund
blev besejret i Slaget ved Stangebro 1598. Da
han siden havde brudt et efter Slaget indgaaet
Forlig og atter var vendt tilbage til Polen for

at ruste sig til ny Krig, erklseredes han paa
Rigsdagen i Stockholm 1599 for afsat, fordi

han havde brudt Gustaf l's Testamente og
sine egne Forpligtelser mod Sverig. En blodig

Hsevn toges over de Raadsherrer. som flygtede

til Sigismund, men udleveredes af denne efter

Slaget ved Stangebro. Tilligemed nogle andre
blev de ved Rigsdagen i LinkSping 1600 stillede

for Staendernes Domstol og henrettedes (det saak.

Link&pings Blodbad). ^Erkebiskop Abraham
Angermannus (I, 86) blev afsat og holdt faengslet

til sin Ded. Er denne Grumhed end en Plet

paa K.s Minde, tjener det dog til hans ./Ere,

at han ikke lod det nationale Kongedemmes
Sejr slaa over i Enevselden. Tvsertimod re-

spekterede han de hidtil gseldende lovlige Ind-

skraenkninger i Kongemagten og fremskyndede
den konstitutionelle Friheds yderligere Udvik-

ling, idet han 1602 oprettede et nyt Raads-
kammer med Anerkendelse af Raadets i Loven
stadfaestede Rettigheder og under hele sin Re-

gering gav Rigsdagen en hidtil ukendt Ind-

flydelse paa Statsanliggenderne. Kronen tilbedes

Wladislav, Sigismunds Sen, paa Vilkaar af, at

han blev opfostret i Sverig og i dets Religion

og Saeder. Da der ikke hertes fra denne, aner-

kendes K. paa Link&pings Rigsdag 1600 som
regerende Konge, men undgik dog Kongenavnet,

lige ti! Kong Johans yngste Sen, Hertug Johan,

i 15 Aars Alderen paa Rigsdagen i Norrkoping
1604 gav Afkald paa enhver Fordring paa Tronen.
K. kronedes paa Rigsdagen i Upsala 1607.

Endnu i sit Testamente af 1605 erkender han
dog Hertug Johans bedre Ret og henstiller til

Stsenderne at vselge mellem ham og Gustav
Adolf.

Ved Upsala-Medet og Slaget ved Stangebro
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har K. lagt Grunden til (let Vserk, Gustaf II

. Adolf udferte. Ikke uden Ret er derfor Stange-

bro-Slaget blevet betegnet sora en Begivenhed
af verdenshistorisk Betydning, et vigtigt Led i

Kampen mod den rom.-kat. Reaktion. K. op-

fattede ogsaa sin Tids religiose Spergsmaal i dets

almen-europoeiske Betydning. Derfor strsebte

han efter at skabe et alment Forbund mod det

habsburgske Hus. I Bestraebelsen efter i et

saadant Forbund at sarnmenslutte de prote-

stantiske Stater har man ogsaa villet sage den
vaeseutlige Grund til hans Bevaagenhed overfor

den calvinske Laere; dog er den vaesentlige

Grund hertil nok ikke af politisk Art. I Lig-

hed med sine Bradre havde K. teol. Interesser.

I Tidens Opdragelse var Teologien et vaesentligt

Element. Under Gustaf I's sidste Aar og under
Erik havde Beurreus og audre Maend af re-

formert Bekendelse haft ikke ringe Indflydelse.

Om K. har modtagct Indtryk heraf, har de dog
vist vaeret udslettede, da han 7. Januar 1575

skriver til Biskop Niels i Strengnas og sender
ham den torgauske Bekendelse af Maj 1574,

ved hvilken Kryptocalvinismens Magt blev brudt
i Sachsen, og formaner Biskoppen til at blive

ved denne Bekendelse (et hidtil ikke paaagtet

Dokument, trykt hos E. Hildebrand, Sv. Riks-

dagsakter 2. D , II, 510). Hans Bevaagenhed
for den reformerte Lcere daterer sig sandsynligvis

ferst fra Aaret 1579, da han under sit Frieri

og Giftermaal med Prinsesse Maria af Pfalz

opholdt sig i Heidelberg. Hendes Fader, Lud-
vig VI, restituerede ganske vist Lutherdommen
i Pfalz, men de Indflydelser, hvorunder K. kom
i Heidelberg, har dog vist givet Stodet til

hansForksrlighed for Heidelberger-Katekismen,
hvori han fandt den teol. Anskuelse, som mest
tilfredsstillede ham. Muligvis er det Unions-
teologen, David Pareus i Heidelberg, som har
indvirket paa ham. I et Brev til Gustaf II

Adolf fortaeller denne Mand, at han har haft

Lejlighed til at vsere hans Fader til Hjaelp. —
Ved Upsala-Medet aftvinger Praesteskabet K.

dels Exorcismens Bevarelse, om end i mildnet
Form, dels Indsoettelse af Zwinglianere og
Calvinister blandt de Vildfarelser, som for-

kastes. Modets Beslutning udger en Sammen-
arbejdelse af to Forslag til Resolution, Praeste-

skabets og K.s. Maerkelig nok er det af den
sidstes Forslag, at det vigtige Led i Resolu-
tionen er indkommet, at til den augsburgske
Bekendelse fejes Fastholdelsen ved den Religion,

som i Kong Gustafs sidste Regeringstid og Lars
Petri Nericiani den aeldres Levetid baade i Laere

og Kirkeskikke overholdes, og som har vundet
Anerkendelse og er stadfaestct i Kirkeordningen
af 1572. For K. gjaldt det om at faa et Udtryk
for Fastholdelsen ved Faderens Testamente, i

Modsaetning til den i Johans Kirkeordning og
Liturgi fremtrsedende Retning. Bladet bar
imidleitid vendt sig, da Prsesteskabet af K. i

en Betaenkning af 1607 erindres om, at man
ej ber gore Kirkeordningen til en »Trosartikel<.

Upsala-Medet var han lidet god og sogte at

frakende det Karakter af Kirkemode. — Efter

at Sigismund var styrtet, fulgte en bel Raekke
Stridigheder mellem K. og Prsesteskabet. Fra
ingen af Siderne vil man ssette Sagsn paa
Spidsen, men Striden er alvorlig nok og blev
fra K.s Side fort med ikke ringe Bitterhed. Paa

Rigsdagen 1600 foreslaar K. Forandring i Daabs-
og Nadver-Ritualet. Han lader imidlertid, paa
Grund af Praesteskabets Modstand. indtil videre
Forslaget falde. Under Krigen i Estland og
Livland kommer han 1601 i Forbindelse med
en reformer! Praedikant, Theodor Micronius,
der blev hans Hofpraedikant og som saadan
offentlig praedikede Calvins Lsere. Den nye
iErkebiskop, Olaus Martini, (1601—09) tog,

sammen med de ovrige ved Rigsdagen 1601
samlede Biskopper, Micronius i Forhor, forbud
ham at praedike og ansegte hos K. om hans
Landsforvisning. K. svarede med en Msengde
Beskyldninger mod Praesterne, og det lykkes
ham at gennemfere en Beslutning om Revision
af Haandbogen og Kirkeordningen. 1 Forening
med Micronius udarbejdede K. en Haandbog
for Hofmenigheden og udgav den 1602. jErke-
biskoppen bemaerkede, at den stod i Strid med
den augsburgske Bekendelse og naermede sig den
heidelbergske Agende og Katekisme. Haand-
bogen kom snart ud af Brug, og Micronius
forlod Landet. Paa Rigsdagen 1604 satte K.
igennem, at Upsala-Medet ikke naevnes i den
saakaldte Arveforening, men at kun Frafald fra

Guds klare og rene Ord og fra Augsburger-
Bekendelsen medferer Tab af Arveret til Tronen.
S. A. udgav K. anonymt dels sin Katekisme
(udarbejdet efter Heidelberger-Katekismen med
Udeladelse af de mest stodende Udtryk), dels
et Skrift, som han senere forklarer er en
Oversaettelse fra Tysk, i hvilket han bekaemper
Ubikvitetslaeren og Laercn om Kristi Legeroes
og Blods virkelige Tilstedevaerelse i Nadveren.
Dette sidste Skrift bekaempes paa Tryk af
iErkebiskoppen som indeholdende calvinske
Vildfarelser. Mod Katekismen afgav han ogsaa
Bctaenkninger, men uden at udgive dem i

Trykken. K. udgiver nu i eget Navn 24. Dec.
1606 et Skrift, i hvilket han soger at afvaerge

Beskyldning for Calvinisme og gendrive jErke-
biskoppen. Denne fik af Rigsraadet Forbud
mod at svare, et Forbud, der gjorde et saadant
Iudtryk paa ham, at man siger, han brast i

Graad. Ved Kroningsrigsdagen 1607 udbrad en
heftig Strid om Ordlyden af Kongeeden. K. er-

klaerede, at han hverken holdt med Calvin eller

nogen anden vildfarende Sekt, men at han blot
holdt sig enfoldigt til Guds Ord. Augsburger-
Bekendelsen og den Religion, som raadede i

Riget under Kong Gustafs sidste Regeringstid
o.s.v., burde felges, »saa vidt de ere grundede
paa Guds Ord og den profetiske og apostolske
Skrift c. Dette Forbehold blev virkelig indop-
taget i Kongeeden, men saaledes, at det kunde
blive omtvisteligt, om det sigtede mere end paa
de nsermest foregaaende Ord >god ordning og
politie uti verldsliga saker«. Endelig tvang han
Prsesteskabet til at udtale dets Anmaerkninger
mod hans Katekisme og fastholdt sin Begae-

ring om Revision af Haandbogen, som ogsaa
foretoges 1608, men ferst blev antagen 1611 og
udgiven 1614. Mod Slutningen af Aaret 1608
ankom til Sverig en Flygtning, en i Holland
ansat presbyteriansk Praedikant, Skotten John
Forbes (S. 74), som efter Kongens Befaling holdt
en Disputats i Upsala 17. Nov. 1608, i hvilken
Striden hovedsagelig fortes mellem iErkebi-
skoppen og ham. Forbes forlod kort derefter
Landet. K. indkaldte ham ganske vist Aaret
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efler, men var nu ojensynlig tract af Striden,

der ophorte. Olaus Martini dade 25. Marts
1609. K. endte sine Dage i Nykflping 30.

Okt. 1611 og blev begravet i StrengnSs Dom-
kirke. 0. A.

Karl Dansker, Greve af Flandern, ogsaa
kaldet K. den gode, var Son af Kong Knud den
hi. og Dronnlng Edel af Flandern ; ban er fadt

o. 1084. Efter sin Mands Mord flygtede Edel
til Flandern, men nogle Aar efter segtede hun
Hertng Roger af Apulien og lod da sin Broder,
Korsfareren Robert af Flandern, serge for Son-
nen. Da K. var bleven voksen, drog han selv

til det hi. Land. Efter sin Hjemkomst blev

han sin Faetters, Grev Balduin VII's, Medregent,
og 1119, da Balduin var dad, blev han dennes
Efterfelger. Som Greve af Flandern viste K. sig

istersom >Kirkens Fader «, men hans strenge Haev-

delse af Landets Love vakte Uvilje, og 2. Marts
1127 blev han, medens han i St. Donatians
Kirke i Brugge laa i Ben for Altret, myrdet
af Burcbard, en Brodersen af Provsten Bertolf

ved St. Donatian. K. D. blev straks Folke-
helgen og aeret som saadan. 1827 blev hans
Relikvier overflyttede til Domkirken i Brugge,
1883 gav Leo XIII ham Plads blandt de salige,

og 1884 blev hans Ben hojtideligt skrinlagte i

et pnegtigt Relikvieskrin. (C. F. Wegener, Om
C. D., Greve af Flandern, Kbhvn 1879 ; Laffler

i >Aarb. f. nord. Oldkyndlgh. og Hist.< 1877;
Mdme Bourdon, Ch. le Bon, comte de Flandre,

1886.)

Karl den rede, Erikson, iErkebiskop af Lund,
var rimeligvis forst Kannik i Lund, blev senere
Domprovst der og havde desuden Here Prae-

bender i Danmark. 1325 blev han valgt til

iErkebiskop og i Avignon bispeviet af Johan
XXII. Under hans Styrelse blev Hammershus
Slot givet tilbage til jErkestiftet, men da Grev
Johan af Holsten fik Magten i Skaane, hyldede
K. (Juni 1332) i Kalmar den sv. Kong Magnus.
5 Maaneder senere, da Christ'offer II var ded,

kotn det dog til et Forlig i Helsinger. K. dede
16. Maj 1334.

Karlstad Stift blev oprettet 1646 som Super-
intendentdomme, da Mariestads Superintendent-

demme flyttedes til det skenne, i Vermland,
ved Klarelvens Udlab i Venern, beliggende

Karlstad. K. Superintendentstift omfattede i

Begyndelsen Vermland og 2 Herreder i Vester-

gfttland, som dog 1658 atter forenedes med
Skara Stift I Stedet derfor lagdes til K. Dais-

land tilligemed en Del af Bohuslan; sidst-

naevnte Del forenedes 1693 med Gdteborg Stift.

Superintendentdemmet forvandledes 1772 til

et Bispcdemme, der nu omfatter Vermlands
Len, Dalsland og en Del af Orebro Len. Super-
intendenter: Sveno Benedict! Elfdalius Camae-
nius 1647—66, (Johannes Lothigius blev nu ud-

naevnt, men frasagde sig det), Andreas Birgeri

Kilander 1666—73, Jonas Johannis Scarinius

1673 (s. A. udnaevnt til Biskop i Vexi6), Er-

landus Svenonis Broman 1673—93, Bened ictus

Svenonis Cameen 1693—1704, Jonas Arnell

1704—07, Thorstanus Ruden 1708—16, Daniel

Nordlind 1716—17, Ingemund Br6ms 1717—22,
Johannes Steuchius 1723—30. Magnus Aurivil-

lius 1730—40, Nils Lagerlof 1741—69, Georg
Claudius Schroder 1770, Biskop 1772—73; Bi-

skopper: Daniel Herweghr 1773—87, Herman

Schroderheim 1787—1802, Olof Bjurbftck 1803—
29, Johan Jakob Hedrln 1830—33, Carl Adolf
Agardh 1835—59, Johan Anton Millen 1859—63,
Anton Niklas Sundberg 1864—70, Klas Her-
man Rundgren 1871. 0. A.

Karlstadt, egl. Andreas Bodenstein fra den
frankiske By K., svarnoersk Reformator, er f.

o. 1480. Efter Studieaar i Erfurt og K6ln kom
han til Wittenberg, hvor han tog de akade-
miske Grader indtil den teol. Doktorgrad. Han
fik et vellennet Embede med Forpligtelse til

baade prsstelig og akademisk Virksomhed.
Under et Ophold i Rom 1515 blev han Dr. juris

utriusque. Hidtil havde han vseret thomistisk
Skolastiker, men efter sin Hjemkomst sluttede

han sig til den anti-aristoteliske, augustinske
Teol., som netop var 1 Frembrud hos Luther og I

hans Kreds. K. gik paa flere Punkter hurtigere

frem end Luther, saaledes allerede I nogle
Teser fra 1516 (Zeitschr. f. Klrchengesch. XI,

448 f.), og 1518, da han i Teser mod Eck
haevdede Skriftprincipet mere afgjort, end
Luther paa denne Tid var naaet til. 1519
disputerede han med Eck i Leipzig, men ikke
med Held ; Disputatsens Forleb svarede til det
Varsel, at et Hjul gik af K.s Vogn ved Ind-
kerselen i Byen, saa han faldt i Snavset,
medens Luther kerte forbi. I flere Skrifter

ksempede K. for Reformationens Sag, hvorfor
Eck ogsaa indsatte hans Navn i Bandbullen
mod Luther. I »De canonicis scripturis< 1520
hsevder K. kraftigt Skriftprincipet; han aner-

kender dog en Rangfolge mellem Skrifterne og
benaegter af sproglige Grunde Moses Forfatter-

skab til Pentatevken; men omvendt afviser

han, om end uden Navns Nsevnelse, Luthers
Vserdidom om Jakobs Brev. Forholdet mellem
dem var allerede ikke helt godt, da Christiern II

i Foraaret 1521 segte at faa begge Maend til

Danmark, omend uden Held for Luthers Ved-
kommende. K. derimod modtog med Glsede

den Indbydelse, som M. Reinhard (se d. Art.)

overbragte ham, og kom virkelig til Keben-
havn, men blev her kun ganske faa Uger. Han
befandt sig yderst ilde, var navnlig trykket af,

at Christiern II forlangte at censurere, hvad
han skrev mod Paven. Men kun mod Lofte om at

komme igen og blive her et Aar lykkedes det

K. at komme ud af Landet, et Lofte, som
imidlertid aldrig blev opfyldt. (Zeitschr. f.

Kirchengesch. II. 128 f., VIII, 283 f., XIII, 311 f.)

Da K. kom tilbage til Wittenberg, var Luther
paa Wartburg, og derved aabnedes der K.

Mulighed for at spille en sterre Rolle. Han
udsendte en Raskke Skrifter, hvori han bl. a.

kraevede Ophsevelse af Calibatstvangen, ikke

blot som Luther i Skriftet til Adelen, for Praester,

men ogsaa for Munke. Overfor de Reformer,
som Augustinerne indferte, var K. ganske vist

forst tilbageholdende, men ved Slutningen af

Aaret 1521 tog han Ledelsen af Fremskridts-
bevtegelsen. Juledag uddelte han Nadveren
under begge Skikkelser til en stor Menneske-
maengde uden foregaaende Skriftemaal; Dagen
efter trolovede han sig med en ganske ung
adelig Pige og holdt 3 Uger senere stort Bryllup.

Faa Dage efter udstedtes paa K.s Foranledning
en ny Ordning af de kommunale og kirkelige

Anliggender. Billederne blev fjernede; moid

dem havde K., ud fra et gltestl., nomistisk
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Syn, rettet et voldsomt Angreb. Men K.s Stil-

ling som Reformator i Wittenberg var forbi,

da Luther 6. Marts 1522 vendte tilbage og
forelobig, indtil Tiden blev moden, forte Sagerne
tilbage til den gamle Ordning.

Hvorledes K. havde stillet sig til Zwickauer-
Profeterne, der sidst paa Aaret 1521 kom til

Wittenberg, er ikke ganske klart. Men snart

efter traadte han i Forbindelse med Th. Munzer
(s. d. Art.) og andre Zwickauere, og Tanke-
rcekker og Interesser, som allerede for fandtes

hos ham, tog stserk Fart i svsermersk Retning.

Samtidig med den lovmsessige Fremhsevelse af

Riblens Bogstav havde K. allerede for antaget
en bag Bogstaven liggende dybere Mening og
vseret stjerkt paavirket af den tyske Mystik.
Nu betoner han staerkt Nodvendigheden af

>Gelassenheit', og det umiddelbare Gudsfor-
hold syntes ham at udelukke baade Proeste-

skab og Sakramenter. K. forkastede overhovedet
en sseWig Prsestestand og tillige de akademiske
Grader. Han var gaaet rundt til Borgerne for

at sporge dem om Forstaaelsen af dette eller

hint Skriftsted ; nu kaldte han sig »ein neuer
LaU, afiagde sin Prsestedragt og levede en Tid
som Bonde mellem Bonder. Dog overtog han
1523 Praestestillingen i Orlamunde, da Menig-
heden valgte ham dertil. I Prsedikener frem-
satte han her sine Anskuelser tydeligt, skriftlig

derimod afslorede han dem forst lidt efter

lidt, navnlig ogsaa dem, der vakte mest An-
stod, Forkastelsen af Daabs og Nadvers sakra-
mentale Karakter. I alt Fald lidt senere ud-
talte han sig ogsaa mod Barnedaaben, men
mest Opsigt vakte Bensegtelsen af de lutherske
>Sakramentereres« Lsere om Kristi Legemes og
Blods Ntervferelse i Nadveren. Eksegetisk be-

grundede K. dette ved en Fortolkning af Ind-
stiftelsesordene, som tidligere fandtes i katha-
riske og valdesiske Kredse: Jesus skal ved Ordet
tovto have peget paa sit Legeme, og den ellers

ikke ulaarde Maud blottede sig ved yderligere
at paaberaabe sig Interpunktionen og Brugen
af stort Bogstav.

I Orlamunde og i Jena, hvor K.s Discipel
Beinhard var Prsest, indfortes radikale Re-
former i Gudstjenesten. Om K.s vedblivende
Nomisme vidnede bans stserke Haavdelse af
Sabbatsbudet som gseldende for den kr. Sondag.
Luther forsogte personlig at berolige Stem-
ningen i Orlamunde, men maatte forlade Byen
under Befolkningens Forbandelser. Kort efter

udviste Kurfyrsten K., og dennes Radikalisme
tiltog under bans paafolgende Omflakken; dog
holdt han sig fjernt fra Miinzers Voldsomheder.
1524—25 forte Luther i Skriftet AVider die
himmlischen Propheten« et knusende Slag mod
hans Nomisme og hans Nadverlsere, hvori
Luther saa et Udslag af Fornuftens Oprer mod
Guds Ord. K. opholdt sig imidlertid paa for-

skellige Steder i Sydtyskland og Schweiz,
navnlig Rothenburg, hvorfra han maatte flygte

efter Bondekrigeu. Det tykkedes ham dog 1525
at vsekke Luthers Medlidenhed og paa hans
Forbon at faa Lov til at vende tilbage til

Sachsen, men forst efter halvvejs at have gen-
kaldt sin Nadverlsere. Han levede nu en Tid
som Bonde, senere som Kobmand. Men Stil-

lingen blev ham for trykket ; han fremsatte da
atter sin Nadverlsere og maatte flygte. 1529

var han en Tid i Holsten sammen med M.
Hoffmann (S. 443 f.), men fik ikke Lov at del-

tage i Beligionssamtalen i Flensborg og blev
udvist Aaret efter. Efter nogen Omflakken blev
han vel modtaget af Zwingli i Zurich; 1534
kom han som Prsest og Professor til Basel,

hvor han dode 1541. Han var en vel begavet
Mand, men urolig og springende, ensidig og
dog ofte uklar, desuden forfsengelig og, i alt

Fald i sine tidligere Aar, smaalig beregnende.
(G. F. Jager, A. Bodenstein von C., Stuttgart

1856; H. Barge, der i Prost. Realencykl. 3 X,

73 f. tager til Orde for en gunstigere Bedom-
melse af K., liar bebudet en ny Biografi.) V. A.
Karman (Sanskrit = pali: kamma, »Ger-

ning«) et Grundbegreb i den indiske Filosofi

og den buddhistiske Teologi. Oprindelig for-

stodes ved K. de prsestelige Offergerninger,
hvis Udovelse betragtedes som en Frelsesvej

(karma-marga, >Gerningsvejen«). I Modsset-
ning hertil opstillede den prsestelige Filosofi

jnana-marga, »Erkendelsesvejen« somdensande
Forlosning. Imidlertid trsengte K. ogsaa ind i

det kontemplative Liv, nemlig i Form af Bods-
gerninger, og der udspandt sig nu ivrige Stridig-

heder om, hvorvidt disse eller Erkendelsen var
det virksomste Frelsesmiddel. Disse fortsatte

sig, efter at K. var udvidet til ogsaa at gselde

de borgerlige Pligters Opfyldelse. Udlignet
blev Striden af nogle ved karma-jiiana-Stand-
punktet, en Forening af Dyd og Erkendelse.
Det er den indiske Parallel til Krdm.s Strid om
Tro og Gerninger. Buddhismen tog bestemt
Afstand fra enhver Form af K. Ifolge den
buddhistiske Psykologi er det K., der, som Pro-

dukt af vore Handlinger, forer Mennesket fra

Eksistens til Eksistens. Derved forklares det,

at skont Bevidstheden oploses, kan dog Til-

vasrelsen fortssettes. Derfor er det af yderste
Vigtighed at befri sig for al K. for derved at

umuliggore en fortsat Sjselevandring. Denne
Befrielse kan kun ske ved at afstaa fra enhver
Slags Gerning og leve i fuldstaandig Passivitet,

hvilkct selvfolgelig kun kan lykkes Eneboeren
af strengeste Observans. I de asketiske Af-

arter af Buddhisme betragtes K. som en Slags

Substans, der skal udglodes ved Bodsgerninger
(tapas, egtl. Gloden) (Bhys Davids, Buddhism,
London 1877; H. Oldenberg, Buddha, Berlin

1897 a
, 53 f.; 263 f. 285; Chantepie de la Saus-

saye, Lehrb. der Religionsgesch., Freib. 1897,

II'2 , 90 f.). Edv. L.

Karmel. 1. Det bekendte Forbjerg ved Palav

stinas Kyst. Bjergryggen begynder o. 3 Mil

hide i Landet og strsekker sig kileformet ud
mod Kystsletten i nordvestl. Betning, med stejle

Affald ud mod Jisreel-Sletten ; o. 1800' hojt,

lave-re ud mod Kysten, ved Karmeliterklostret
f. E. o. 500'. K. er Palaestinas pragtfuldeste

Bjerg, skont beliggende, frugtbart og skovklsdt

;

dets Kalkstensmasse er meget rig paa Huler
og Klofter, saa at det altid har egnet sig til

Tilflugtssted. Dets Skonhed og Frodighed nsevnes

ofte i G. T. i Sammenligninger (f. E. Hojs. 7, 6

[5]; Jes. 35, 2; jvfr. Jer. 46, 18 om dets Maje-
stset). Navnet K. betyder selv >en Have*. De
tyske Tempelkolonister i Haifa have i vore

Dage genoptaget noget af den gl. Kultur af dets

Jordbund.
I politisk Henseende er K. uden Interesse;
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man v£d knap, til hvilken Stamme det har
hert, ifelge Josva 19, 26 en Tidlang til Aser.

Derimod bar det uden Tvivl allerede fra gl. Tid
vaeret en religies Helligdom, hvor Ba'als og
Jahves Dyrkelse har vseret ovet laenge far det

store Sammenstod i Elijas Dage (1 Kong. 18,

17 f.). Traditionen henferer Elijas Alter til

Stedet el-mohraka o: >Opbraendingspladsen<
lsngst inde i Landet mod S. 0. Nedenfor
Bjerget, Ted Kison, er der paa dette Sted en
Hoj, som kaldes Tell-el-kassts o: >Praestens

Hej<, hvor Ba'alsprsesterne skulle vaere blevne
draebte. Ogsaa 2 Kong. 1, 9f. raenes muligvis

K.s Bjerg; jvfr. endvidere 2, 25 og 4, 25. Kr.

Eneboere sogte tidlig op til K., og der stiftedes

Karmeliter-Ordenen (se nedenfor) med det be-

romte Kloster paa Bjergets Fremspring ud mod
Seen.

2. En By i Juda S. for Hebron (Josva 15,

55), de nuvserende Ruiner Kennel; jvfr. 1 Sam.
15, 12; 25, 2 f.; 27, 3 og 2 Sam. 23, 35. L. G.

Karmeliter-Ordenen stammer fra en vis Ber-

thold (d. o. 1190), maaske en ridderlig Kors-

farer, som i Slutn. af 12. Aarh. fra Calabrien

kom over til Bjerget Karmel og slog sig ned
de> med 10 Ledsagere for at fere et Eneboer-
liv paa det fra Elijas Dage saa minderlge Sted.

1208 eller 9 gav Patriarken af Jerusalem disse

Eneboere en streng Begel, der bed dem bo
i Enkeltceller og paabed Fattigdom, Tavshed,
Afholdenhed fra Kedspiser og lange Faster.

1226 stadfaestede Honorius III Regelen. 1238
kom Karmeliterne til Kypern og kort efter til

Sicilien, England og det sydl. Frankrig. 1245

holdt de i Aylesford i Grevskabet Kent i Eng-
land deres ferste Generalkapitel, paa hvilket

Kenteren Simon Stock (bans Navn skal komme
af en Treestamrae, i hvilken han havde taget

Bolig) blev valgt til deres General. Simon sendte

2 af Bredrene til Innocents IV i Lyon, der gav
K.-O. Plads blandt Tiggerordenerne og stillede

Hugo fra St. Cher (S. 474) og en syr. Biskop
den Opgave, at gore nogle formildende jEn-

dringer i Regelen. Det blev da tilladt Ordenens
Medlemmer at bo i Klostre, ikke alene i Ene-
boer. at spise i faelles Refektorier og paa Rejser

at nyde Ked. Efter denne iEndring bredte K.-

O. sig over Mellem- og Vest-Europa. 1258 kom
de til Paris, hvor Lndvig IX gav dem et Hus,
senere til Tyskland; der slog de sig ferst ned
i K61n. De gik i en sort Kjortel, men med en
hvid Kappe, bvorfor de i Danmark kaldtes

>Hvidebredre<. Allerede Simon Stock skal have
indfert det karmelitiske Skapulcr, der efter

Sigende skal vaere bragt ned fra Himlen af

Maria selv; det skal gore alle dem, der btere

det eller de i det, salige, idet Maria menes hver
Lerdag at gaa ned i Skaersilden for at udfri dem,
der basre det. Dette Skapullr bestaar af 2

Strimler graat Tej, der haenge ned paa Ryg og
Bryst, sammenfejede paa Skuldrene. Snart op-
stod der Skapul£r-Broderskaber af Laegfolk,

der, uden at gaa ind i K.-O., fik Del i Skapu-
lerets Velsignelser. Karmeliterne strides med
Dominikanerne om JEren for at have opfundet
Rosenkransen, og de vise den sterste iErefrygt

for Maria, hvorfor de ofte kaldes >vor kaere Frues
Brodre«. —
Under det pavelige Skisma opstod der en

Spaltning indenfor K.-O., og der dannedes 2

Partier, som hvert valgte en General. Begge
Generaler sogte at vinde Tilslutning ved at give

Lempelser 1 Regelen, og da Enigheden atter

var tilvejebragt, indferte Baseler-Konciliet med
Eugen IV's Billigelse nogle Formildelser i denne.
Disse bleve afviste af Mantova-Kongregationen,
der (1425) stiftedes af Thomas Connecte (Co-

nette) fra Rennes ; den holdt fast ved den gamle
Regel. Siden (efter 1451) sogte Generalen Jean
Soreth at fremkalde en almindelig Reformation
af Ordenen, men han dede 1471 i Nantes af
forgiftede Morbser uden at have naaet sit Maal.
Senere lykkedes det den hi. Teresa og Johannes
af Korset (S. 661) at gennemfere Reformen ved
at danne de skolese mandlige og kvindelige

Karmelitere (se Art. Teresa).

Erik af Pommern indkaldte Karmeliterne til

Danmark, hvor Landskrona blev deres ferste

Kloster; senere fik de Klostre i flere af de dske
Kebstaeder og 1517 i Kbhvn et eget Studiehus
(nu Valkendorfs Kollegium), der udgik fra Klo-

stret i Helsinger (H. F. Rerdam, Kbhvns Kirker
og Klostre I. 290 f.; Fr. Krarup i >DskeSaml.«
2 R. II, 183 f.). I Norge synes der ikke at have
vseret Karmelitere, men foruden 1 Landskrona
og Varberg var der paa den anden Side af

Sundet ogsaa et Kloster for dem 1 Orebro.
Karmi. 1. En Judaeer, Akans Fader (Josva

7, 1; 1 Kren. 2, 7). — 2. Sen af Ruben 1

Mos. 46, 9; 1 Kren. 5, 3. — I 1 Kren. 4, 1

laese uogle i Stedet for K. >Kelubai< o: Kaleb.
Kartnis, en af Oversterne i Betulia (Judit

6, 15 [11]).

Karnaim, en By i Ostjordanlandct. Dens
fulde Navn er Ashtarot-karnaim (1 Mos. 14, 5).

Ijobs-Traditionerne ere knyttede til dette Sted,

som derfor temmelig sikkert kan paavises S.

for Nava i de sammenherende Landsbyer Sheh-
sa'd og Merkez ikke langt fra et Tel-'astara.

Karnaim-astarot kaldes Byen hos Evsebios ; ogsaa
i Silvias Rejseberelaing naevnes den (Carneas).

Dette K. er muligvis ogsaa at flnde i Am. 6, 13
(Byen K., ikke >Horn<). Endelig naevnes Kar-
nain eller Karnion i 1 Mak. 5, 26. 43 f. og
2 Mak. 12, 21. 26 som en staerk Faestning, Judas
Makkabaeer indtog. Om dette Karnain er det
samme som Asterot-karnaim, er efter Beskriv-

elsen af Naturforholdene (2 Mak. 12, 21) ikke

saa sikkert; af samme Grund er det tvivlsomt,

om det kan identiflceres med Muzertb. L. G.

Karnain, se Karnaim.
Karneval. Dette Ord er rimeligvis dannet

af det Iat. carni oaledicere a: sige Kedet (Ked-

spiser) Farvel. Ved K.s-Tiden forstaar man
Dagene fra Qvinqvagesima-Sendag (Fastelavn)

til Aske-Onsdag, i hvilke Befolkningen i mange
rom.-kat. Lande, med Henblik til den fore-

staaende lange Faste, hengiver sig til forskellig

Slags Lystighed. Hos de germanske Folk blev

en Folkefest, den saakaldte Scyrias eller Scho-
dufel-Lopen (a: Schuhteufelslaufen) til Faste-

lavnslejerne. I Italieu, isaer i Rom, giver K.s-

Tiden Anledning til store Folkeforlystelser,

Korso-Optog og Maskeringer. I Rom ender K.s-

Tiden med Moccoli-Aftenen, paa hvilken Maend
og Kvinder gaa med smaa Lys (moccoli), som
den ene seger at slukke for den anden, men
hver seger at faa taendt igen snarest muligt.

Karnion, se Karnaim.
KarolinglskeBeger (libri Carolini), sel,314 b.
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Karolyi, Kaspar, nngarsk Bibeloversaetter,

blev fodt 1529 i Nagy-Karoly, studerede Teol.

i Schweiz og Tyskland (Wittenberg) og blev

1559 Freest i Gdocz ved Kaschau. 1590 udgav
ban den forste ungarske Bibeloversaettelse. D.

1592. 1890 blev der 1 G6ncz rejst ham et

Mindesmaerkc.
Karpokrates, en alexandrinsk Gnostiker (I,

231), priste Jesus, Josefs Son, fordi han havde
haft en staerk og ren Sjael, der mindedes Gud.
Til Lon for denne Ihukommelse (iiyapwii<»e)

flk Jesus Lov til at stige op til Gud. Han skulde
efter K.s Mening hemraelig have laert sine Di-

sciple, at der ikke er Forskel paa godt og ondt,

hvorfor K.s Tilhengere skulle have gjort sig

skyldige i megen Usaedelighed. Det var aestetisk

dannede Maend, der serede Jesus son) en af

Verdens Vismaend, og de havde Billeder af ham,
som de stillede op ved Siden af Pythagoras's,

Platons og Aristoteles's og viste dem guddom-
melig JEre. K.s Sen, E pi fanes, der dode i

en Alder af 17 Aar, skal have lsert, at Guds
Retfaerdighed bestaar deri, at alt er faelles for

alle; ferst ved de positive Love er den kora-

munistiske Naturlov bleven tilintetgjort (Rom.
7, 7): > Lovenes Id'ioi tj$ tilintetgjorde den gud-
dommelige Lovs xotvtovla*. For senere Tider
stod Karpokratianerne som en Flok usaede-

lige Personer, der lod haant om ^Egteskab og
EJendom (A. Hilgenfeld, Ketzergesch. des Ur-
christenthums, Leipz. 1884, 397 f.). Om Lev-
ninger af karpokratianske Mindesmaerker se

Pacho, Voyage dans la Marmarique, la Cyrenaique
etc. (Paris 1827) S. XXVIII og 128.

Karpos (2 Tim. 4, 13), en Kr. i Troas, hos
hvem Paulus havde efterladt en Kappe og Beger
paa Rejsen for Apostelens 2. rom. Fangenskab.

Karsena, en af Kong Ahasveros's Raadgivere
(Ester 1, 14).

Karsten, Hermann Rudolf AdolfJakob, tysk
Superintendent, fodtes i Rostock 26. Maj 1801,

blev forst Diakon ved Mariakirken der, 1848
Superintendent i Doberan, 1850 Superintendent
i Scbwerin og Formand for Examenskommis-
sionen; entlediget 1876, ded 20. Marts 1882.

Han har stor Fortjeneste af den relig. Vnekkelse

i Mecklenburg. I laengere Tid udgav han,
sammen med Kliefoth og Krabbe, > Mecklen-
burg. Kirchenblatt<. Desuden har han skrevet:

>Grundlehren der popularen protest. Dogmatik
zum Verstandniss der kirchl. Fragen der Gegen-
wart in Vorlesungen fiber Protestantismus und
Kirche< (Rostock 1847); >Dic protest. Kirche und
deren zeitgemasse Reorganisation < (Leipz. 1850);

>Popul5re Symbolik< I— II (NSrdl. 1860—63);
>Die letzten Dinge< (3. Aufl. 1861).

Karta, By i Sebulon (Josva 21, 34).

Kartan, By i Naftali (Josva 21, 32), i 1 Kren.
6, 61 [76] kaldet Kirjataim.

Kartejser-Ordenen, se Chartreuser-Ordenen
(I, 496).

Karup, Carl Frederik Wilhelm Ignatius,
rom.-kat. Konvertit, fodtes i Kbhvn 26. Dec.
1829, sogte farst at blive Skuespiller, kom der-

paa i Boghandlerlaere og blev 1848 optagen paa
Jonstrup Scminarium, som han forlod for at

blive Student. Med Frederik VH's Understot-
telse gjorde ban en Rejse til Udlandet og stu-

derede efter Hjemkomsten Kirkehistorie. En
Tidlang var han erklteret FriUenker, men 1853

gik han over til Romerkirken og begyndte Ud-
givelsen af >Skandinavisk Kirketldende for

catholske Kristne<. Efter at de 2 forste Numre
var udkomne, opgav han imidlertid atter dette
Arbejde og overtog en Lcererstilling ved den
rom.-kat. Skole i Kbhvn. I denne Stilling ud-
gav han flere poetiske og polemiske Skrifter,

men fik i 1855 sin Afsked fra Skolen. 1857
udgav han : >LovsyngerHerren. Kathol.sk Psalme-
bog<. Men efter Hjemkomsten fra en Rejse til

Tyskland blev han uenig med Praefekten og
trak sig derpaa tilbage fra sin Virksomhed i

Propagandaens Tjeneste og levede som Sprog-
laerer. 1858 begyndte han Udgivelsen af >Folkets

Talsmand. EtUgeblad forden arbejdende Klasse.

Udgivet af Kbhvns Arbejderforeningc, og s. A.
blev han Medlem af >Folkeforeningenc Aaret
efter skrev han >Den dske K.s Hist, under
Katholicismen<, og i 4 Maaneder var han i

Nordlandene som den apostolske Praefekturs

Sekretaer. Derpaa udgav han det aestetiske Uge-
blad >Danmark« og holdt folkelige Fored rag,
der bragte ham mange Ubehageligbeder og til-

sidst gjorde ham umulig i Kbhvn. Derfor rejste

han 1864 til Dresden som Inspektor for en
Livsforsikringsanstalt, og der dode han 19. April
1870. Aaret for sin Dod udgav han i Leipzig
sine >Udvalgte poetiske Skrifter*. 1864 havde
han skrevet »Mit Livs Romanc.
Kasfon (Kasfor?) eller Kaspin (1 Mak. 5.

26. 36; 2 Mak. 12, 13), en ukendt By i Gilead,

som Judas Makkabaeer indtog; identiflceres af
nogle med el-muzertb ved Jarmnks Kildefloder.

Kasifja. By (eller Sted ?) i Babylonien, hvor
Lovstudiet synes at have blomstret, og hvorfra
Esra hentede lovkyndige Leviter til Hjemrejsen
(Esra 8, 17).

Kasltther, et Folk horende til den aegypt.

Folkekreds (1 Mos. 10, 14; 1 Kron. 1, 12), ellers

ukendt. Paa Kolkierne ved det sorte Hav kan
der efter Sammenhaengen ikke taenkes. Be-
maerkningen paa anforte Steder om Filisternes

Herkomst har vist sin rette Plads efter Ordet
>Kaftorerne<. L. G.
Kaspin, se Kasfon.

Kaste og Mission. Hele Hindu-Samfundets
Modstand imod den kr. Mission samler sig i

Kasten ; med den vaerger Hinduismen sig imod
Krdm., og med K.ns Fald falder Hinduismen.
Ved denne for Indien ejendommelige Samfunds-
ordning er enhver Hindu fra sin Fodsel ind-

fojet i og for hele Livet bunden til en saer-

skilt Gruppe af Folket og skilt fra alle de andre.
K. (portugisisk : casta = Klasse) er for Hinduen
Stat og Faedreland, naermest som en udvidet
Familie (Sanskrit: Dsjati = Herkomst, Slaegt),

som han ikke kan trade ud af for at slutte

sig til en anden, men vel blive udstodt af,

naar han overtraeder K.ns Regler, og dette er
ensbetydende med borgerlig Dod. Kun igennem
K. har han en Plads i Folkesamfundet og en
Mulighed for at eksistere. K. ordner hele hans
Liv fra Fodslen til Graven, fastslaar forud hans
borgerlige Stilling og Sysler, giver Regler for
hans Maaltider og hans Giftermaal. I alt dette

er han bunden til sin K. uden noget Valg, kan
ikke ombytte den Haandtering, der horer hans
K. til, med nogen anden, ikke gifte sig udenfor
den, ikke have Bordfaellesskab med nogen
udenfor sin egen K. eller spise, hvad der er
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tillavet af nogen fra en lavere K. K.n er altsaa

en social Institution, men tillige en religies,

vel ikke efter sin Oprindelse, da den ingen
Hjemmel har i de aeldste Vedaer (i Rigveda
Andes den kun som et senere Indskud); men
i sin nuvserende Skikkelse, sanktioneret ved
de senere brahmanske Overleveriuger og paa
det nejeste knyttet til den Religion, der gen-
nemtrseuger hele Hinduens Liv. Hvor alt er

God, og Gud er alt, er alt religiost: Hinduen
spiser og drikker religiost, bader og klasder sig

religiost og synder religiost (Tyvekasten i Padu-
kotta, Thuggernes Morderbande til Kalis Mre).
K.n er Hinduens Religion, praktisk taget den
eneste, han er bunden ved. Han kan taenke,

hvad han vil, tro, som han vil, naar han blot

overholder K.ns Regler. Ulykkeligvis er K.n
ogsaa Hinduens Moral eller rettere Erstatning
for Moral. En Brahman kan begaa de sletteste

Handlinger uden at miste sin Forrang eller sin

Hellighed; den skades ikke derved, men kun
ved Overtrsedelse af Kastereglerne. Hinduens
Stilling i en ko'mmende Tilvaerelse vil vsere af-

hsengig af hans Forhold overfor Kastereglerne
1 denne, som hans nuvterende Stilling i Sam-
fundet er bestemt ved hans Forhold til disse

Regler i en tidligere Tilvaerelse. Det er det
fordservelige ved K.n, at den stetter Religionens
Sanktion paa et umoralsk Liv, blot K.n holdes.

K.n er oprindelig etnologisk, den beror paa
en Racemodssetning (Sanskrit: varna = Farve).

Den fremkom ved de lysere Ariers Indvandring
(o. 1500 f. Kr.) og Beroring med dette Lands
morkt farvede Beboere. Forst i Yajurveda (o.

900 f. Kr.) mode vi de bekendte fire K.r: de
tre ariske: Brahman (Praest), Ksjatrya (Kriger),

Vajsija (Agerdyrker); til dem kom som fjerde

ikke arisk K. de af Landets tidligere Beboere,
der frivilligt underkastede sig og derfor optoges

i det nye Samfund med den Bestemmelse at

tjene de ariske K.r, fornemmelig Brahmanerne.
Disse sidste htevede sig cfterhaanden til en
herskende Stilling over de andre gennem den
Vsegt, der blev lagt paa rigtig rituel Udfor-
else af Oiferhandlingen og Fortrolighed med
dennes Ritus og de denne ledsagende Bonner
og Formler, hvorpaa Ofrets Kraft beroede. Og
Brahmanernes Anseelse vandt yderligere, idet

de evrige ariske K.r tabte sig og blandedes,
saa at de nu faktisk ikke kunne paavises, om
end Rajputerne gore Fordring paa at vrere

Ksjatrijaer, ligesom Banyayerne, Kebmsendene
i Bombay, ville regnes for Vajsijaer o. 0. lign.

I det hele udgere Arierne ikke over V12 af Be-

folkningen. Hovedmassen af denne er ikke

blot i Sydindien, men ogsaa i Nordindien
ikke-arisk. Der er nu egentlig kun to K.r

tilbage: Brahmaner og Sudraer. De 10 Mill.

Brahmaner ere >Jordguder<, de >toGange fodte<,

der lade sig underholde og tilbede af de andre,

uagtet kun den mindste Del af dem udforer
nogen Praestegerning og de, der gar det, i Stede-

lighed og Intelligens staa endnu lavere end de
andre, hvilket er vel bekendt i Folket. Su-

draerne udgere Folkets Kerne ogsaa moralsk.
Disse to K.r have igen spaltet sig 1 utallige

nye K.r med Underafdelinger, fornemmelig efter

deres Syssel i Livet (>professionelle< K.r), men
ogsaa efter andre Hensyn, nogle vel ved blandede
/Egteskaber (>Blandingskaster«). Af Brahmaner

Sirke-Lekiikon for Norden. O.

skal der Andes 1886 K.r, alene Sarasvati-Brah-

manerne i Pandsjab telle 469 Underafdelinger

;

af Rajputer skal der vsere 590. For Sydindien
opgives 19,000 K.r. Og disse ere alle skarpt ad-

skilte, holde ikke Bordfeellesskab og gifte sig

ikke indbyrdes. Saaledes senderdeler K.n Folket

og binder det tillige til at biive i de gamle
Spor; forhindrer Frihed og Fremskridt og ude-

lukker al Barmhjertighed udenfor K.n. Og dybt
under alle disse K.r staar saa den laveste Be-

folkning udenfor K.rne og udenfor Hindu-Sam-
fundet. Den tor ikke en Gang komme et

Hindu-Tempel nser, og dog holde ogsaa disse

Mennesker saa ivrigt som nogen paa deres

>Kaste«, i den Grad er Kastetanken trangt
igennem. Til denne Klasse herer i Sydindien
Paller og Pariaer (o. 5 Mill.), der leve i Armod
og Elendighed, i Reglen ganske afhsengige af
Kastefolkene, skont de ikke mere ere deres

Livegne. Endvidere er der Levninger af Urbe-
boerne (Mletsha'er, Barbarer): Malaer og Madi-
gaer i Telugulandet, Maharer og Mang i Mah-
rattalandet, Laederarbejderne og Gadefejerne

o. s. v. Med Bjergstammerne, der ogsaa here
til Urbeboerne, udgere de o. 50 Mill. Ikke blot

Bereringen med dem, eller Skyggen fra dem ger
uren, men ogsaa deres Atmosftere (i Travankor i

72—96 Skridts Afstand). — Det kan indremmes,
at K.n i Fortiden har kunnet gere Gavn, for

saa vidt den beskyttede den ariske Kultnr imod
at gaa under i Urbeboernes Barbari og dannede
et Vaern imod Lovleshed, et Slags indbyrdes
Politi, ligesom den har vseret til gensidig Stette

indenfor K.n mellem dens Medlemmer, paa lig-

nende Maade som vore Lav, og afvaerget Pauper-
isme for dem. Men den har ogsaa gjort frygtelig

Skade, rejst uoverstigelige Skfllemure i Befolk-

ningen og fordemt de undertrykte Klasser til

Elendighed uden Ende. Tillige har den skadet
Kastefolkene selv ved Paabudet om Endogami,
^Egteskab indenfor K.n, der har gjort Berne-
segteskab til en Pligt for at sikre Familiens fort-

satte Bestaaen, hvilket liar med fort fordservelige

Felger i fysisk og aandeiig Degeneration. Og
Barneaegteskabet i Forening med Forbudet
imod Enkers Giftermaal og de indiske Enkers
prisgivne Stilling har paafert Indiens Kvinder
usigelige Lidelser. Ved Folketaeliingen 1900 ud-
gjorde Enkerne 19 °/o a^ samtlige Kvinder i

Indien; der fandtes 15 Enker af hvert 1000
Kvinder under 15 Aar, og 628 af hvert 1000
over 40 Aar. Og hvor har ikke K.n opelsket

Hovmod og Selvsyge, udelukket Naestekserlighed

og Patriotisme og tilintetgjort personlig An-
svarsfalel.se og Mod til at vaere sig selv og
handle efter sin Overbevisning: det, der er

Hinduernes store Svaghed!
Det er til at undres over, at en saadan

utaalelig Ufrihed og Kilde til Ulykke og For-

daerv har kunnet blive ved at bestaa og har
saa fast et Hold paa Folket. K.n har udholdt
den ene Storm efter den anden. De religiose

Bevsegelser, der ere gaaede igennem Indien,

have alle vendt sig mod K.n, hvilket viser, at

Trykket af den er bleven felt — lige fra

Buddhismen til Sektstifterne i nyere Tider.

Nanak og Govinda (Sikherne) og Ramanudja og
i vore Dage Brahmoismen. Men Kampen mod
Buddhismen foranledigede netop Udformningen
af det strenge Kastesystem, og Resultatet af de
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nyere Sektdannelser er blevet nye kasteagtige

Sammenslutninger, hvori disses Tilhaengere af-

sondrede sig; ogsaa Indiens Muhamraedanere
indtage tildels en lignende Stilling. Endog
Krdmmen, der i sig selv er en saa uforligelig

Modsaetning til alt Kastevaesen, trues i Indien af
den samme Fare. Saaledes ere de syriske Kr.

paa Malabarkysten endte med at blive en
temmelig hojt stillet K. og have dermed tabt

al Evne til at paavirke den evrige Befolkning.

Den rom.-kat. Mission bereder sig en lignende
Skaebne ved sin Akkommodationspraksis, der
lader K.n bestaa indenfor Kirken. Vel fordomtes
i sin Tid Roberto de Nobilis over alle Graenser

gaaende Indrommelser overfor K.n, da ban 1606
—48 i Madura udgav sig for en rom. Brahman,
iagttog Brahmanskikkene med ringe ^Endringer
og afsondrede sig fra sine egne Kaldsfoeller for

at kunne leve blandt Brahmanerne og samlede
Tusinder af Tilhaengere, indtil den hele kun-
stige Bygning faldt sammen. Men under den
nu dominerende jesuitiske Missionspolitik ved-

kender den rom.-kat. Mission sig paa ny Nobilis

Fremgangsmaade overfor K.n som den rette.

Anderledes den evang. Mission. Den er sig be-

vidst at staa i stadig Kamp mod K.n, om der
end ikke er Enighed om, ved bvilke Midler
den bedst bekaempes. Missionen moder K.n som
den store Hindring foran lndgangen til Kirken,

idet Daaben medforer Tab af K.n og dermed
Udelukkelse fra Slaegten og hele den Kreds,

hvoraf Hinduen omsluttes i alle sine Forhold,

med Opholdet i det faelles Familiehjem, der
beholder ogsaa de gifte Sonner og deres Hus-
stand boende der, og med Delagtighed i Fa-

miliens faelles Ejendom, der bliver i Familie-

overhovedets HBender. Alt dette staenges den
dobte Hindu ude fra. Han er dad for sin

Slaegt, og der holdes Dedsfest over ham. Derfor
er det stadige Spergsmaal fra dem, der drages

til Krdmmen, dette, om de ikke kunne vau-e Kr.

uden at gaa igennem Daabens Vande. Og Re-
sultatet af det benaegtende Svar bliver for de
flestes Vedkommende, at de gaa tilbage til

Hinduismen for enten at blive i den med skadet
Samvittighed eller senere i Livet under for-

nyede Kampe at bryde igennem. Men selv naar
det Offer er bragt, som for en Hindu er det

storste, er Kampeu med K.n ikke til Ende; thi

Kasteskik og Kastefordomme ville felge med
ind i Menigheden. Og her rejser sig det Spergs-

maal, hvorledes Missionen skal stille sig hertil,

og hvor meget den tor baere over med.
De fieste evang. Missioner kraeve et fuldstaen-

digt Brud med K.n ved Optagelsen i Menigheden
og flnde, at netop dette Tidspunkt er det rette

hertil. Der er alligevel intet Forlig muligt
mellem Kristenliv og Kastevaesen, og en Ud-
saettelse af Bruddet ferer til intet godt, kun
til Slaphed og utilberlig Eftergivenhed for

hedensk Sind og Ssed. De eng. og amerik.
Missionaerer ere tilbejelige til at gaa videst med
deres Fordringer i den Henseende og lade

den, der optages ved Daaben, forud bryde K.n
ved at holde Maaltid med de Kr. (test, Maal-
tidsprove). De amerik.-luth. Missioner, den
danske og af tyske Hermannsburger- og Baseler-

Missionen stille ikke alle netop denne Fordring,

men staa dog i det vaesentlige paa samme Stand-

punkt og mene i de gjorte Erfaringer at have

Bekraeftelse paa, at de hermed er paa den rette

Vej. Baseler-Missionen kan saaledes samle sine
omvendte af forskellig K. og Stand til fest-

lige Maaltider ved sine Daabshejtider og an-
vende dem i Missionstjenesten uden mindste
Hensyn til deres tidligere K., ligesom iEgteskab
imellem Folk af forskellig K. skal vaere noget
almindeligt i den. En Saerstilling indtager
Leipziger-Missionen i Tilslutning til den gamle
Trankebar-Missions lemfaeldige Behandling af
K.n. Den gaar med Dr. Karl Graul (S. 251) ud
fra, at K.n ikke er alle Onders Onde, men at

den har vaeret, og trods'al Ubillighed og Haard-
hed endnu er, en bevarende Magt for Indien,

den hele indiske Samfundsorganismes Rygrad,
den eneste moralske Magt, som alle beje sig

for, hvorfor ogsaa Kastefolkene, saerlig Su-
draerne, udgore Samfundets moralske Kerne.
Den skelner mellem K.ns religiose Side, som
der ved Daaben er fuldstaendig brudt med, og
dens sociale Side, som Missionen ingen Ret
eller Magt har til at rydde bort, hvorved den
kun vilde denationalisere, anglisere. Der skal
ikke paalaegges Tvang i slige ydre Ting som
Aflaeggelse af Kastetitler eller Bordfaellesskab

med Personer udenfor K.n, heller ikke Enro-
paeere; men fornemmeligdrejer det sig dog her
om Forholdet mellem de i Leipzigernes Menig-
heder temmelig talrige Sudraer (o. Vs) °8 Pa_
riaerne med deres urenlige Levevis og Fade
(hvortil ogsaa herer Aadsler). Et Stridsaeble

i den sydindiske Mission er endelig Fjernelsen
af Haartoppen, Kudumi, som Leipzigerne er-

klaere for indifferent i religios Henseende og
lade deres omvendte beholde, medens baade
Baselerne og de engelske kraeve den borttaget
ved Daaben, fordi den efter deres Mening staar
i besterat Forbindelse med Hedenskabet. Der
er meget tiltalende i Leipzigernes Betragt-

ningsmaade, saerlig deres Respekt for K.ns na-
tionale Side; men det bliver dog Hovedind-
trykket, at de se for optimistisk paa, hvad
der kan udrettes mod K.n, naar de kun ville

modarbejde den med Ordets Forkyndelse og
Sjaelesorg uden udvortes Bestemmelser, som
paa et saadant Trin ikke kunne undvaeres.
Kun i Kirken og ved Nadverbordet ville de
ikke tillade, at K.erne holde sig adskilte ; men
de have svaert ved at saette selv dette igennem
og tillade dog Sudraer og Pariaer at gaa liver

Flok for sig, kun at Maendene af Pariaerne
gaa op foran Kvinderne af Sudraerne; og de
tage deres Praester og Kateketer af Sudra-
Kasten, fordi de ikke tor byde Sudra-Menig-
hederne andre, unaegtelig en betaenkelig Ind-
remmelse til Sudraernes Fordomme, om den
end i Reglen vil vaere vel begrundet ved de
Personligheder, der bliver Tale om at anvende.
Med al deres Varsomhed ere de kun naaede
lidet frem med at faa K.aanden drevet ud, og
saerlig netop i deres gamle Sudra-Menigheder.
De maa selv indromme, at K.fordomme Andes
i disse, efter den almindelige Mening i Indien
endog i hoj Grad, og have hertil kun at svare,
at de ogsaa Andes i de Missioner, der mene
ved deres strenge Optraeden mod K.n at have
ryddet op med den, hvilket er kun altfor sandt.
Maerkeligt er det, at Leipziger-Missiouen med
al sin Overbaerenhed overfor K.n ikke kan siges

at have opnaaet aogen storre Tilgang fra
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K.folkene end de andre Missioner. De Sudraer,

den har, stamme fra seldre Tiders Arbejde.

Resuttatet bliver, at der endnu er langt til-

bage alle Vegne, og at Sejren over K.n endnu
staar som det store, uloste Problem for Mis-
sionen i Indien. Man kunde vente, at K.n havde
faaet et Grundskud ved Bereringen med den
europseiske Kultur: ved Jernbanevognene, hvor
Brahmaner maa flnde sig t at sidde sammen
med Pariaer og Europaeere, de offentlige Vand-
ledninger, hvor alle K.r maa hente Vand,
Regeringens og Missionens Skoler, hvor Bernene
optages uden Hensyn til K. Men K.n bojer

sig for det uundgaaelige med stor Elasticitet,

ved dels at suspendere K.reglerne som ikke
gseldende de offentlige Vandledninger eller

Drenge i Skoletiden, dels at simpliflcere Rensel-
sen, der for Jernbanekorslens Vedkommende
geres af med en enkelt Vaskning. Rejser over
Havet og Ophold i England kan ogsaa afsones,

om end med besvserligere Renselser. Selv-

felgelig virker dog Bereringen med Vester-

landets Knlturfolk og nye Indretninger til at

svtekke K.ns indre Magt, men det sker saa
smaat, at det ikke er derfra, Forandringen kan
ventes. Kun Krdm. kan besejre K.n og under-
grave dens Herredemme ved at lefte de laveste

Klasser, der nu staa dybt under K.folkene,

til en menneskevserdig Tilvserelse, et Liv, der
overgaar hines i Renbed og saedelig Kraft. Det
er en sen og mejsommelig Vej ; men der er
ingen anden. De lavere Klassers Kristianisering

vil som sidste Resultat fere til K.ns Undergang.
(K. Graul, Reise nach Ostindien IV, 147 f.;

samme. Die Stellung der evang. luth. Mission

in Leipzig zur ostind. Kastenfrage, 1861 ; Ochs,
Die Kaste in Ostindien, 1860; M. Williams, Mo-
dern India and the Indians; Warneck, Missions-
lehre III, 1, 301 f. ; J.Richter, Die deutsche Mission
in Sudindien, 1902, 128f., 611 f. ; samme, Nord-
indische Missionsfahrten, 1903, 257 f.). V. Sn.

Kasuistik kaldes den Del af Moralteologien,
som saetter sig til Opgave at drefte og afgore

vanskelige Samvittighedsspergsmaal (casus con-
scientiae). Man lesriver Handlingen fra Sam-
vittighedsforholdet og traeffer Afgerelse for det
enkelte Tilfaelde efter Vejledning fra andre.

Det bliver saaledes mere en juridisk end en
moralsk Afgerelse; og da det individuelle Til-

faelde aldrig vender tilbage paa samme Maade
som tidligere, men altid er nyt, maa K. alle-

rede af den Grund anses som forfejlet lige fra

Roden. Alligevel bar den vaeret yndet gennem
alle Tider. I den antike Moralfllosofl Andes
megeu K. hos Stoikerne; ligeledes hos Cicero
(de officiis). I Jedernes Talmud indtager den
en stor Plads. Indenfor den kr. Kirke traenger

den snart frem, men faar saerlig en praktisk
Betydning i Middelalderen ved Forbindelsen
med Skriftemaalet. Skriftefaderen skal give
Raad i vanskelige Tilfaelde og fastssette Bods-
straf. >Penitentialbegernec blive derfor kasu-
istiske Haandboger. Den spanske Dominikaner
Ramdn af Peflafort (d. 1 275) skrev saaledes Dubi-
talia og Summa de poenitentia, som fandt over-

ordentlig stor Udbredelse og ere trykte gentagne
Gauge lige til Midten af 18. Aarh. Her blev hver
xcasusc dissekeret efter Heksametret: quis, quid,

ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando, for-

inden Afgerelsen kunde traeffes, og Syndens Grad

bestemmes. Hele Syndsbegrebet blev derved for-

vansket og Saravittigheden dysset i Sevn. Det
laa i Reformationens Vaesen, at den maatte stille

sig i den skarpeste Modsaetning til al denne
Udvorteshed og beftigt bekaempe den sjaele-

fordaervende K., saaledes som denne havde
udviklet sig. Dog den tidlige Udvikling gen-
nem Middelalderen fik snart efter en endnu
yppigere Udfoldelse hos Jesuiterne. Deres Virk-
somhed i Skriftestolen havde netop god An-
vendelse for K„ og ved deres Laere om Proba-
bilisme, Mentalreservation og lignende forkaste-

lige Paafund saettes K. i det mest detaillerede

og rafflnerede System, fyldt med de modbyde-
ligste og mest svinske Undersegelser, som umu-
ligt kunde undiade at aegge Modstanden. En
lang Raekke Kasuister i 17. Aarh. have ved
deres Vserker i saa Henseende opnaaet en
sergelig Beromthed, t. Eks. Sanchez, Escobar
(I, 799), Filiucci, Tamburini, Bauny o. fl. Det
er Pascals udodelige Fortjeneste ved sine
>Provincialbrevec at have overgivet denne Je-

suiternes Praksis til velfortjent Latter og sam-
tidig revset dem med Religionens heje Aivor.
Men K.en staar dog i Romerkirken i urokket
Anseelse, og Kirkelaereren Liguori (d. 1787),

hvis kasuistiske Afgerelser ikke i nogen Hen-
seende ere vaesensforskellige fra det 17. Aarh.s
Morallaereres, er stadig det bejtbeundrede Mon-
ster som Vejleder i Skriftestolen. A. J.

Katafrygere, se Montanisme.
Katakomber er et ferst i det 4. Aarh. paa-

viseligt Navn af usikker Oprindelse (maaske
>ved KIeften< eller >ved Saenkningen<), ferst

brugt om nogle Grave ved San Sebastiano uden-
for Rom, senere som Faellesnavn for de ferste

Kr.s Begravelsessteder, der imidlertid af de
ferste Kr. selv kaldtes Koimeterier, d. v. s.

Sovesteder, en Betegnelse, der i hvert Fald kun i

ringe Maal synes at vsere anvendt af Hedningene
om deres Grave. Gennem hele Middelalderen
henlaa K.ne ukendte og forglemte; mod Slut-

ningen af Middelalderen here vi dog om enkelte
Besegere, men ferst ved Fundet af et Grav-
anlaeg ved Via Salaria i Naerheden af Rom,
31. Maj 1578, vaktes Interessen i videre Kredse
for disse Oldtidslevninger. Malteserridderen
Antonio Bosio(d. 1629) blevGrundlaeggeren af en
videnskabelig Forskning over K.ne. Hans Vaerk:

Roma Sotteranea udkom dog ferst efter hans
Ded (1632). Efter en Periode, i hvilken K.ne
hovedsagelig bleve betragtede under Synspunktet
af Lagersteder for Relikvier, og om hvilken

der derfor naermest kun er at bemserke, at

man ogsaa henledte Opmerksomheden paa K.

ved Neapel, Castellamare og paa Sicilien, bliver

endelig metodiske Udgravninger og en energisk

videnskabelig Forskning paabegyndt midt i det

19. Aarh. Allerede Jesuiterpateren Giuseppe
Marchi havde Blik for Nedvendigheden af et

saadant Arbejde, men det blev hans Elev, Gio-

vanni Battista de Rossi (f. 1822, d. 1894), som
kom til at saette det i Vaerk. Saavel de af ham
foretagne Udgravninger som hans talrige Skrifter

(isser La Roma sotteranea cristiana I—III) ere af

grundlaeggende Betydning; fremragende Msend,

uddannede i hans Skole, fortssette nu hans Ar-

bejde; isaer kan nsevnes Italienerne Gatti og
Marucchi, Tyskerne Wilpert og Nic. Muller.

Ved Undersegelsen af Neapels K. har isaer V.
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Schultze gjort sig fortjent, medens Paolo Orsi

og Fuhrer navnlig have arbejdet i Siciliens K.

Ved de nyere Udgravninger ere efterhaanden

K. komne for Dagens Lys i de forskelligste

Egne af Verden: i Palaestina, Syrien og Lille-

asien, i jEgypten (isaer Alexandria) og nogle

faa andre Steder i Nord-Afrika, paa de grseske

0er (isaer Melos), paa Malta, Sardinien og Sici-

lien, i alle Egne af Italien, men dog navnlig i

Roms naermere og fjernere Omegn. Enkelte af

de i Roms Naerhed fundne K. synes at have
tilhert haeretiske Samfund. Ligeledes Andes der
her ogsaa jediske K. Denne sidste Omstaendig-

hed kunde Isegge den Antagelse naer, at de Kr.

ligesom paa saa mauge andre Punkter saaledes

ogsaa med Hensyn til Indretnlngen af deres

Grave have taget Jederne til Forbillede. Mnligvis

er endog de forste Kr. i Rom af jedisk Byrd
ligefrem blevne begravne i de jediske K. Dog
staar det i hvert Fald fast, at de Kr. overalt,

saa snart som muligt, fik indrettet sig egne
Gravsteder og gennemferte en streng Afson-

dring fra de jediske og hedenske Gravanlaeg.

Det ophtever dog ikke den omtalte Efterligning,

der imldlertid fremtraeder som en Efterligning

ikke blot af jediske, men ogsaa af hedenske
Forbilleder. De naermeste Omgivelser synes
som Regel paa hvert enkelt Sted at have spillet

den overvejende Rolle. Imidlertid finder der
dog ved Krdmmen betydningsfulde Nydanaelser
Sted; medens Begyndelsespunktet i den kr.

Gravteknik er de med de jediske eller hedenske
staerkt beslaegtede Enkeltgrave eller Familie-

grave, gik man efterhaanden paa Krdmmens
Grand over til Menighedsbegravelser. I

Orienten blev dette Skridt ganske vist naeppe
taget overalt; derimod naaede Menighedsbegrav-
elserne sin hejeste Udvikling i Rom. Den eneste

Analogi hertil indenfor Hedenskabet var de
store grubeagtige Faellesbegravelser for fattige paa
Esquiliner-Hejen ; 1 Sammenligning med disse

kommer K.ne utvivlsomt til at aflcegge et fordel-

agtigt Vidnesbyrd om den Lighedsfelelse og
Broderkserlighedens Aand, som gennemtroengte
de kr. Menigheder. Saadanne Menighedsbegrav-
elser opstod dels derved, at formuende Kr.

overlod Stykker af deres Jorder til Begravelse

for Medlemmer af Menigheden, dels derved, at

der blev kebt faelles Jord af Menighedens Midler.

For Roms Vedkommende indrettede man nsesten

overalt paa disse Grundstykker store under-
jordiske Gravanlaeg; dog byggede man ogsaa
undertiden overjordiske Grave (sub divo). Efter
Constantins Tid tiltog de sidste betydeligt i

Tal, selv om der endnu stadig i det 4. Aarh.
foretoges mange Begravelser i de underjordiske
K., tildels nu med det Motiv at hvile i Mar-
tyrernes Naerhed. Fra det 5. Aarh. felte man
imidlertid kun Gravfreden sikrct indenfor
Murene; Martyrernes Relikvier bleve flyttede

ind i Bykirkerne, i hvis Naerhed man nu ogsaa
indrettede Begravelsespladser. Andre Steder i

Italien (f. E. Castellamare, Sorrento, Sicilien)

vedblev man endnu i lang Tid med at begrave
i de underjordiske K.

Roms K. ere blevne betegnede som den hejeste

Udvikling af Oldtidens Begravelsesvsesen. De
Arbejdere (fossores), som vare beskaeftigede

med Anlaegct af Gravene, og som nogle Steder
endog findes regnede med til Klerus — vi

finde interessante Afbildninger af dem i K.ne

selv — maa have vaeret Folk med en ikke

riage teknisk Uddannelse. Man valgte til An-

laeget af K. isser saadanne Steder, hvor Jord-

bunden bestod af det saakaldte tufa granulare;

kun sjaeldent anlagde man dem i den bledere

Pozzolan. Man begyndte med at ndhugge en

Skraaning eller et Trappeanlseg, i Reglen til en

Dybde af o. 6 Meter. Fra dette Udgangspunkt
udhuggede man lange Gange, omtrent parallels

Disse bleve atter forbundne med Tvsergange,

saaledes at der efterhaanden opstod et helt Net

af Korridorer, der sjaeldent ere mer end en

Alen brede. Man maatte naturligvis begnenx
det underjordiske Anlaeg til det Grundstykke,

man paa Overfladen besad, og Felgen heraf var.

at man, naar yderligere Plads blev foraeden.

maatte gaa i Dybden. Dels gravede man d»

Gangene dybere, hvorved dog kun meget lidt

Plads blev vunden, dels udhuggede man helt

nye Korridorer saa meget dybere under Jordeo,

at man ikke bragte det everste Anlaeg i Fare

for Sammenstyrtning. Paa denne Maade op-

stod undertiden 4 eller 5, men som oftest doe,

kun 2 eller 3 Anlaeg over hverandre.
I Korridorernes Langvaegge udhuggedes Gra-

vene. Den i Roms K. hyppigste Form er lang-

agtige Nicher (saakaldte loculi), den ene over

den anden; som Regel er hver kun beregnet

paa et Lig. Naar de vare beregnede paa flere.

sergede man for, at Ligene ikke umiddelbart

bererte hinanden. Det er ferst i den efter-

constantinske Tid, at man begynder at staife

Ligene ovenpaa hverandre paa en Maade. der

kunde minde om Fattigbegravelserne paa Esqui-

liner-Hejen. Ved Siden af Nichegravene findej

ogsaa Arcosolier, d. v. s. Buegrave, en Fordyb-

ning, hvori Liget Iagdes, og ovenover dense

en Bue, mere eller mindre halvkredsformet

En sjaeldnere Form er de saakaldte Altargrave

(sepolcro a mensa), hvor ligeledes Liget bvilede

i en Fordybning, men i Stedet for Buen er

der ovenover Graven udhugget en rektaogulcr

Fordybning, der giver Graven mere Ligbed med

den almindelige Nicheform.
Ikke sjaeldent er der ved Siden af Gangene

eller ved deres Endepunkter indrettet saerskiltc

smaa Kamre (cubicula), hyppigst i Form af

etTrapez eller Rektangel, sjaeldnere halvkrtd*

formede. I disse Kamre ere Gravene i Reglen

af Arcosolie-Typen; og hvor man benyttedt

Sarkofager, anbragtes de i Almindelighed lige-

ledes i disse Kamre, der sandsynligvis — p*>

Grund af de sterre Omkostninger ved Anl«get

— vare forbeholdt de mere velhavende.

Gravene lukkedes lufttaet med Plader af Sten

eller Marmor, forsynede med en kort Indstrifc

ofte tillige med et eller flere Symboler. Om-

fanget af denne store underjordiske Dadestad

i Roms Omegn har man segt at anskneligg*"

ved en Beregning af Korridorernes Lrngde.

naar de tsenktes lagt i en lige Linie. Aogiv-

elserne varierer fra o. 900 til 1200 Kilometer

Antallet af de deri begravede udregnes til J' i

—6 Millioncr.

Hovedforskellen mellem K.ne i Roms Omegn

og K.ne f. E. i Syditalien og paa Sicilien er. at

paa de sidstnaevnte Steder ere Gangenes Bredde

som Regel sterre, de smaa selvstaendige Gn»;

kamre talrigere, Arcosolierne hyppigere aw
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Nichegravene, Variationen i Gravtyperne i det
bele sterre — altsammen begrundet i, at man
ikke her, som i Storbyen Rom, var nedt til at

spare paa Pladsen. — Gennem tragtformede
Aabninger flk de underjordiske Gange et spar-

somt Maal af Luft og Lys; paa den mangel-
fnlde Belyaning sagte man ievrigt at hjselpe

ved de talrige hamper, som ere fundne i K.ne,

selv om en Del af disse Lamper staar i For-
bindelse med den Skik at have brcendende
Lamper ved Gravene.
Den knappe Plads, som findes netop i Roms

K., umuligger den en Tidlang herskende An-
tagelse, at de Kr. ofte have boldt deres Guds-
tjeneste hernede. Derimod tyde de i Sten-

grnnden udhuggede Seeder eller Btenke, som
findes i adskillige af de smaa Kamre paa, at

de Kr. paa de dedes Mindedage have holdt deres

Ftellesmaaltider og nydt Nadveren ved selve

Graven. Dog mene andre, at det snarere har
ftandet Sted i smaa overjordiske Bygninger,
som formentlig skulle vsere blevne opferte oven-
over de flesteK.; i disse Bygninger (cells cimi-
teriales) har man desuden villet se Spiren til

den kr. Basilika. Fuldsttendig Klarhed over
dette Forhold har man ikke naaet, lige saa

lidt som man kan give noget sikkert Svar paa
Spergsmaalet om, hvorledes det var muligt, at

de kr. Menlgheder i Forfelgelsestiderne kunde
eje saadanne store Begravelsespladser. Man har
dels segt Forklaringen i, at de Kr. have orga-

niseret sig efter de hedenske Begravelsesfor-

eningers Forbillcde og derved opnaaet 0vrig-

hedens Anerkendelse, dels har man tsenkt sig,

at de Kr. have opgivet Straamsend som Ejere
af vedkommende Grundstykker.

Ligesom de Kr. med Hensyn til Gravenes
Beskaffenhed og Form tog jodiske og hedenske
Grave til Forbilleder, saaledes fremviser K.ne
ogsaa paa andre Punkter Spor af forkristelig

Indflydelse. Oldtidens Folk saa i Graven et

Hus, >en evig Bolig< — en Bensevnelsc, man
ogsaa finder i kr. Indskrifter, skent enkelte af

Kirkens Mend paaviste det urimelige i, at de,

der troede paa Opstandelsen, kaldte Graven et

»evigt« Hus. Som de Kr. overtog Benajvnelsen
Hus, saaledes overtog de ogsaa den i denne
Forestilling rodftestede Skik at give de dede
allehaande Redskaber med i Graven ligefra

Kekkensager til kostbare Smykker og Ringe.

De sidstnaevnte Genstande ere ofte forsynede
med kr. Symboler. Blandt de mangfoldige i

Gravene fundne Genstande maa her mindes
om de saakaldte Blodglas (se I, 75) og Guld-
glas (se S. 305).

Hvad Indskrifterne paa Gravstenene angaar,

vise de en betydelig Lighed med de hedenske
Gravskrifter, der paa Grund af den Dybde i

Felelsen, hvoraf de ofte vare prsegede, vare
skikkede til at benyttes ogsaa af de Kr. Dog
gav man dem som oftest et bestemt kr. Preg
ved Tilfejelsen af nogle faa Ord eller ved An-
bringelsen af et eller andet Symbol (Duen,
Fisken, Kristi Monogram eller lignende). Ofte

findes ogsaa paa Gravstenene et Tegn, der an-

giver den afdodes borgerlige Gerning. Farst i

Slutningen af Oldtiden begynder man med en
rigellgere Anvendelse af den hi. Skrift i Grav-
indskrifterne, hvorved man efterhaanden kaster
de antike Forbilleder over Bord.

Dette havde man allerede leengst gjort, hvad
den knnstneriske Udsmykning af Gravkamrene
angaar, skent man ogsaa her i Begyndelsen
knyttede sig neje til hedenske Menstre. Til de
efter gr.-rom. Forbilleder malede Dekorationer
fejede man nemlig allerede i Slutningen af 1.

Aarh. Fremstillinger af bibelske Scener (se I,

312). Hele den rlge Billedskat, som gennem
K.ne er kommen for Dagens Lys, herer sikkert
til det, der mest af alt ved disse Udgravninger
har ftengslet Interessen.

K.ne giver os imidlertid ikke blot Indblik i

den sldste kr. Malerkunst, men ogsaa i den
teldste kr. Skulptur. I det store og hele gav
de Kr. i de ferste Aarbundreder sig ikke meget
af med Billedhuggerkunst. Dog benyttede man
allerede i den farconstantinske Tid af og til

Sarkofager, og Brugen heraf tog sberkt til i

Tiden efter Constantin. Paa disse Sarkofager
findes som paa de hedenske i Reglen ikke
blot Forsiringer. men Relieffer, forestillende

de afdede, undertiden midt i deres Omgivel-
ser eller i Fterd med deres Gerning. Ofte finder

man nu paa de kr. Sarkofager ogsaa Fremstil-

linger af bibelske Scener; vtesentlig er Emne-
valget indskrenket til samme Cyklus, som
findes paa Malerierne (se I, 312); dog ud-
vides denne Cyklus noget. I det 4. til 6. Aarb.
naar denne Reliefkunst sin Blomstring, isasr i

Rom og Ravenna. Hyppigst er Sarkofagerne
af Marmor; ganske enkeltvis har man dog 1

K.ne fundet Sarkofager af Terrakotta, Sten eller

Bly. Ogsaa bortset fra Sarkofagerne findes der
i K.ne ganske faa Vidnesbyrd om Skulptur, f.

E. nogle Stukrelieffer i Priscilla-Katakomben.
(Foruden de i Artiklens Begyndelse nasvnte

Vxrker kan henvises til F. X. Kraus, Real-
Encyklopadie der christlichen Alterthumer;
samme Forf.s, Gesch. der christlichen Kunst I.

1896; V. Schultze, Die Katakomben, Leipzig

1882; Marucchi, Le catacombe Romane secondo
gli ultimi studi, Roma 1903). F. T.

Katan, se Hakkatan.
Katedralskole, se Domskole (I, 668).

Kategorisk Imperativ, se Kant.
Katekese og Katekisation. Katekesen eller

den kirkelige Undervisning er saa gammel som
Kirken selv. Efter Herrens Ord i Mt. 28, 19—20
staar det fast, at til at blive en Kr. i Ordets fnlde

Betydning herer ikke Daab alene, ikke Under-
visning alene, men Daab og Undervisning i

neje Forbindelse med hinanden.
I den gl. K. var Daaben Maalet for Under-

visningen. Tyngdepunktet for K.s Virksomhed
laa i Missionsarbejdet. Dens Katekumenat var

et Proselyt-Katekumenat Med Barnedaabens
Indferelse maatte Katekumenatet blive et an-

det. Daaben blcv ikke Maalet, men Udgangs-
punktet for Katekumenatet Men om Berne-
katekumenatet herer vi saa godt som intet i

den gl. K. De debte Berns Opdragelse og Un-
dervisning blev fuldstandig overladt Foreldrene
og Fadderne; sterlige kirkl. Ordninger med
dette Maal for 0je blev ikke trufne, Deltagelse

i Menighedsgudstjenesten og Samlivet med
Forsldrene i Hjemmet traadte i Stedet for en
ordnet Undervisning.

I Middelalderens K. blev det vel prin-

cipielt hrevdet, at de debte Bern skulde nyde
en kirkl. Opdragelse (det er en sknekkelig
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Forsemmelse, hvis man ikke underviser de
debte Bern, siger Pariserkonciliet 829), men i

Virkelighedeo stod Katekesen paa et overmaade
lavt Standpunkt. Det blev paalagt Foraeldrene

og sserlig Fadderne at indprente de unge den
kr. Bernelaerdom ; hvorledes dette Paalaeg blev

overholdt, derom vidner den Bekendelse, der
ofte Andes i Skrifteformler : >Jeg bar ikke lsert

mine Gudbern den hi. Tro<. Vel arbejdede
Karl d. store og bans Medhjaelpere med stor

Iver paa at fremme Berneundervisningen : Ber-
nene blev henviste til Skolerne, og, hvor disse

manglede, til deres Sognepraest. Men tog end
adskillige af de ferste (Kloster- og Domskoler)
denne Opgave op, var det dog vaesentlig kun
fornemme Folks Bern, der derved blev bjulpne,

og hvad Praesterne angik, var det hejeste, de
gjorde, at foresige Bernene Troen og Fadervor
saa laenge, til de kunde sige det efter. Mere ydede
i Middelalderens sidste Aarbundreder Lavene
og Byskoleme. Lavene lod sig det vaere magt-
paaliggende at serge for deres Laerlingers reli-

giese og siedelige Opdragelse, og for Byskolerne,
der var oprettede som en Modsaetning til de
kirkl. Ordninger, var det naermest en JEres-

sag at skafte deres Elever ogsaa en vis religies

Dannelse. — UndervisningsstofTet var Troen
(med Daaben), Herrens Ben (med Ave Maria)
og fra o. Aar 1200 de 10 Bud (hertil kom de
7 Dedssynder, de 7 Hoveddyder, de 7 Barm-
hjertighedsgerninger, de 7 Sakramenter). Be-
straebelserne gik mindre ud paa Forstaaelse af
den kr. Sandhed end paa hukommelsesmaessig
Indprentning af Saetningerne. Hvad der maatte
hindre et virkeligt kateketisk Liv var — og
er den Dag i Dag i den rom.-kat. Klrke — dels

Manglen af et bestemt Katekumenatsmaal, thi

hverken Konfirmationen eller det ferste Skrifte-

maal kan betegnes saaledes, om end Skrifte-

maalet i Virkeligheden blev det virksomste
Middel ved Berneopdragelsen, dels Kirkens
0nske at holde sine Medlemraer i blivende
Umyndighed og religies og saedelig Afhaengig-

hed ; man var tilfreds med lydig Underkastelse
under Kirkens Laere uden Forstaaelse, derfor

kunde Undervisningen heller ikke fere til en
indre Overbevisning.

I den evangeliske Katekeses Historie

kan der skelnes mellem tre Udviklingstrin. —
1. I Forstaaelse af, at levende Tro ikke er

mulig uden Erkendelse af den kr. Sandbed,
straebte Reformatorerne af al Magt at lede

Ungdommen til denne Erkendelse. Fremfor
alle drev Luther paa den kirkl. Undervisning.

I Hjemmet skulde Husfaderen indprente Ber-

nene den kr. Bernelaerdom, det samme skulde

Skolerne i Byerne og Degnene paa Landet,

hvor der saa godt som ingen Skoler var, men
saerlig maatte Praesterne ikke forsemme — ved
Katekismuspraedikener og Kirkekatekisationer,

de segne Dage som Sendagene — at antage

sig Ungdomraens kr. Opdragelse. Idet Reforma-
torerne forkastede det rom. Konfirmations-

sakrament, haevdedede med Calvin: catechismus

(Undervisning) est vera confirmatio. En sserlig

Undervisning blev de Bern til Del, der ferste

Gang skulde gaa til Herrens Bord. Denne Un-
dervisning sluttede i de fleste luth. Landskirker
med en til Privatskriftemaalet knyttet Tros-

eksamen i Praestens Hjem, medens det i ref.

Lande (og blandt Melanchthons Disciple) blev

Skik at afslutte den med en offentlig Kirke-

handling omtrent som vor nuvaerende Kon-
firmation. Genstand for Undervisning var den
kr. Bernelaerdom, indeholdt i Luthers lille

Katekismus, der med Tilfejelse af Stykket om
Nadveren sluttede sig til Middelalderens Laere-

stykker. Ved Stoffets Valg og Ordning, Svare-

nes religiese Varme og folkelige Kraft, det rige,

for al teol. Refleksion frie Indhold haevder

denne sig Ferstepladsen blandt Reformationens
Katekismer. Men den Form for Undervisningen,

som Luther saa smukt havde antydet og ind-

ledet ved at fremstille Berneherdommen i

Spergsmaal og Svar, den blev kun gennem-
fert paa rent mekanisk Vis. Hvad vi nn kal-

der Katekisation — en fri, belaerende Samtale
— er her intet af. Det, der kraevedes, var kun
en hukommelsesmaessig Tilegnelse af Katekis-

mens Ordlyd, udover denne gik man hverken
i Spergsmaal eller Svar: al Katekese bestod i

en blot Afhering af Katekismen. Og heri skete

i lange Tider ingen Forandring. Den felgende

Tids lver for at fastslaa den rene Laere med-
ferte en ikke ringe Foregelse af Katekismens
Indhold. Dels indsked man nyt Stof af ab-

strakt teol. Art med Tilfejelse af bevisende
Skriftsteder, delsoptog man i Maengdevis Spergs-

maal, der tilsigtede Stoffets Inddeling og For-
klaring — noget, der herer hjemme i Kate-
kesen, men ikke i Katekismen. Men Katekis-

mens Anvendelse vedblev at vaere den samme.
Man blev staaende ved den mekaniske Uden-
adslaeren, Hukommelsen overlaessedes, men
Erkendelsen blev ikke fremmet, Felelsen ikke
varmet, Viljen ikke forbedret. Omtr. hele det
17. Aarh. vedblev Undervisningen at vsere Hu-
kommelsesvaesen, Ordkram; Bernene manglede
den for Forstaaelse af de abstrakte Laeresset-

ninger nedvendige historiske Anskuelse, og
Laereren forstod ikke den udviklende Laere-

samtales Kunst. — 2. Den anden Periode frem-
byder Billedet af en dobbelt Udvikling. Det
var Speners Opgave at frigere den evang. Kirke
for den herskeude Intellektualisme. Dette

segte ban at opnaa ikke mindst ved Katekesens
Hjaelp. Han betragtede denne som et Hoved-
stykke i en Praests Gerning og underviste selv

ivrigt; ban bragte nyt Liv i de hensygnede
Kirkekatekisationer og ansporede andre (frem-

for alle Francke) ved sin kateketiske Iver.

Hans Bestraebelser gik ud paa at bringe Hove-
det ind i Hjertet og fremkalde et person ligt

Trosliv: ban vendte sig imod den overvael-

dende Udenadslaeren, segte at lede Ungdommen
til selve den hi. Skrift og nejedes endelig ikke

med at afhere det laeste, men vilde ved Sam-
tale gere det forstaaeligt for Bernene, uden
dog i raetodisk Henseende at komme ud over
Stof- og Eksamensspergsmaalet. Ved sit Ar-
bejde for en alraindelig Indferelse af Konfirma-
tionen tilsigtede han at give Undervisningen
et bestemt afsluttende Maal. I sit videre For-
leb kan Pietismen ikke frikendes for at have
vist Mangel paa Forstaaelse af Barnets natur-

lige Ejendommelighed og for at have lagt en
ensidig, usund Vaegt paa Udviklingen af den
religiese Felelse. — Snart fremtraadte da en
anden Retning, der i Undervisningen sserlig

fremhaevede Korstandssiden. I. L. v. Mosheim
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foreslaar i sin »Sittenlehre der heil. Schrift<,

at Ltereren skal paatage sig Elevens Rolle og
ved varsomme og kloge Sporgsmaal dels ttd-

forske Elevens Forcstilling om Sagen, dels be-

rigtige og fuldstaendiggore den ; Katekismen skal

nok laeres udenad, men dermed er Undervis-
ningen ikke endt, nu begynder den forst: de
dode Begreber skal gores levende. Ved denne
katekiserende Fremgangsmaade, som Mosheim
med et uheldigt Navn kalder den sokratiske,

bliver han en Reformator paa den kateketiske

Metodes Omraade. Men forelobig bemaegtigede
Oplysningstiden sig Metoden. Den svarede efter

Navnet ganske til dennes Krdmsopfattelse.

Ivrige Paedagoger bestrsebte sig for ved for-

standig Demonstreren at fremlokke de evige

religiose Sandheder, der antoges in nuce at

vaere til Stede i ethvert Menneske, af Bornenes
Bevidstbed og derved opdrage dem til Guds-
frygt og Oyd. At denne Rationalismens Sokratik
betragtede Reformationens Katekismer som for-

seldede, og at den evang. Kirke oversvommedes
med en Syndflod af rationalistiske Laereboger,

var kun en Selvfalge. Men var det Saar end
dybt, der tilfojedes Kirken ved, at Bornenes
Hjerter blev fremmedgjorte for den objektive

Kirketro, kan det paa den anden Side ikke
naegtes, at Oplysningstiden ikke blot har ind-

lagt sig stor Fortjeneste af Skolevaesen og
Skoleundervisning i Almindelighed ; den har
ogsaa muliggjort et virkeligt kateketisk Frem-
skridt. Negativt ved at forkaste den ufor-

staaende Udenadslxren og den hele kirkl.

Undervisningsmekanisrae, positivt ved at ind-

skaerpe, at ogsaa Religionsundervisningen maa
vsere i Overensstemmelse med de psykologiske
Love for Barnenaturens Udvikling, ligesom den
i hoj Grad har freramet Katekisationens Kunst
(Dinter var Mesteren i denne Kunst). — 3. Sam-
tidig med, at Kirkelivet vendte tilbage i de
gamle Baner, er i det 19. Aarh. den tredje

Periode i den evang. Katekeses Hist, bleven hid-

fert ved, at man i Erkendelse af Anskuelsens
paedagogiske Vserdi (Anskuelse er det absolute
Fundament for al Erkendelse, siger Pestalozzi)

har gjort den bibelske Historie til Grundlag
for Krdmsundervisningen. Dette er vel ikke
en ny Tanke i Katekesens Historie. Allerede
Augustinhari *decatechizandisrudibu$< fordret,

at narratio, den bibelske Historie fra Skabelsen
til Frelsens Fuldendelse, skal danne Under-
visningens Stof. Men sent er dette Krav blevet

opfyldt i den kirkl. Undervisning. At den
guddommelige Aabenbaring har en Historie,

som maa vaere Genstand for Undervisningen,
blev i nyere Tid forst erkendt i den fransk ref.

Kirke, og denne Erkendelse forplantedes gennem
Spener til den luth. Kirke, hvorf.E. Hubnerl713
udgav en Bibelhistorie til Skolebrug. Dog forst

i det nu forlebne Aarh. har man gjort Alvor
af den Grundsaetntag, at Krdmsundervisningen
maa gaa ud fra den bibelske Historie

;
paa det

anskuelige Grundlag, der her igennem er givet

Bornene, bliver det da Opgaven ikke at gore
dem allerede i Barnealderen saa at sige faerdige

for alio kommende Livsforhold eller give dem
Klarhed over alle Kristenlivets forskellige Ud-
viklingstrin, af hvilke de af egen Erfaring knn
kender det allerforste, men gennem belaerende

og opbyggende Samtale at hjselpe dem til en

hjertelig og forstaaende Tilegnelse af den kr.

Bornelaerdom, som den er indeholdt i Luthers
Katekismus, og saaledes oplaere dem til at
holde alt, hvad Herren har befalet sin Menig-
hed. Om der til denne Undervisning, der
finder sin Afslutning ved Konfirmandforbe-
redelsen, skal knyttes en kirkl. ordnet og af
det kirkl. Embede ledet Bornegudstjeneste, er
et Sporgsmaal, Fremtiden maa besvare. Af-

gorelsen vil vaesentlig vaere afhaengig af, hvor-
ledes Forholdet mellem Stat og Kirke og der-

med mellem Kirke og Skole i Fremtiden vil

udvikle sig. S. S.

Kateket eller Katekist kaldtes i den gl.

Kirke den, der underviste Katekumenerne i den
kr. Bornelaerdom. Allerede i den ap. Tid var
der >Laerere< (Ef. 4, 11; Rom. 12, 7; 1 Kor.

12, 28), som saerlig havde den Naadegave at

undervise andre. Disse talte i Kraft af egen
Refleksion, ikke, som Profeterne, efter Aandens
umiddelbare Indgivelse. Naar de iEIdste og
Tilsynsmaendene ikke vare dygtige til at laere,

fik >Laererne< stor Betydning og megen An-
seelse. I Didakl (13. 15) siges der, at den sande
Laerer, ligesom den sande Profet, er sin Fode
vaerd, og Laererne stilles der ved Siden af Pro-

feterne som »de haedrede< i Menigheden. Som
saadanne naevnes de endnu i Beg. af 3. Aarh.

flere Steder, isaer i Alexandria (I, 53) og An-
tiokia (I, 105), efter at Apostle og Profeter for-

laengst vare forsvundne; men da vare de ikke

laenger Laerere for hele Menigheden, men kun
for dannede Kr., som laengtes efter kr. Er-

kendelse eller mere indgaaende Undervisning
i den hi. Skr. (A. Harnack i >Tezte und Unter-
suchungenc 11, 1, 131 f.).

I den dsk.-norske Kirke blev der i Beg. af

18. Aarh. beskikket K.er, forst ved Holmens
Kirke (Reskr. af 3. Febr. 1705 og 28. Sept.

1714; Reskr. og Instrux af 28. April 1736),

som visse Dage om Ugen offentlig i Kirken
skulde katekisere et Antal Skoleborn. Desuden
skulde de af og til praedike, hjaelpe Praesterne

med Tilsynet i Skolerne og Konfirmand-Under-
visningeu, besoge syge, forberede Proselyter

til Daab og Fanger til Doden — alt under
Sognepraestens Tilsyn. Senere fik de andre
kbhvnske Sognepraester, og ogsaa nogle Sogne-

praester i de storre Provinsbyer, deres K. Disse

K.er vare uordinerede Maend, der skulde baere

sorte Klaeder, en Studenterkappe og Blad-

krave. 25. Marts 1807 blev det bestemt, at

den K., der skulde ansaettes ved Vor Frue
Kirke i Kbhvn, maatte modtage Ordination, og
senere blev det samme tilladt m. H. til de andre
kbhvnske K.er. I Kebstaederne udenfor Kbhvn
indfortes ordinerede K.er forst efter den om-
fattende Nedlaeggelse af de residerende Kapel-

lanier i 1803, og 1808 blev det bestemt, at

hvor der ingen resid. Kapellan fandtes, skulde

som Regel den forste Laerer ved Kobstaedernes

Skoler vaere ordineret K. Efter 1856 ere flere

af disse Embeder nedlagte, og de kbhvnske
K.er ere blevne en Slags personelle Kapellaner

hos Sognepraesterne og de resid. Kapellaner. —
Ude paa Missionsmarken har man ofte brugt

Indfodte som K.er, der skulde vaere Med-
hjaelpere for Missionaererne. Allerede Ziegen-

balg begyndte 1706 at ansaette saadanne, og
hans Eksempel blev fulgt mange Steder.

Digitized byGoogle



744 Kateketik.

Kateketik kommer af xonj/Au opr. intr. =
lyde ned (ikke genlyde), senere trans. = give en

en mundtlig Meddelelse (saaledes Ap. G. 21, 21.

24), da overhovedet = undervise, idet Undervis-

ningen blev taenkt som mundtlig. Om den
religiose Undervisning bruges det Lk. 1, 4;

Ap. G. 18, 25; Rom 2, 18; 1 Kor. 14, 19; Gal.

6, 6; de to ferstnaevnte Steder betegner det

specielt den elementere Undervisning. Kate-

ketik er da Laeren om Kirkens grundlaeggende

Krdmsundervisning og en af den praktiske

Teol.s Discipliner. I nyere Tid (o. fra 1750)
bruges Ordet katekisere og Katekisation specielt

om den Undervisning, der gives igennem be-

Iserende og udviklende Samtale, altsaa i Form
af Spergsmaal og Svar, (jvfr. en tilsvarende Om-
dannelse af Betydningen af Ordet Katekismus).

Men derfor er det ikke berettiget at opfatte K.en

som Teorien om den — paa a lie Undervisnings-
omraader anvendelige — katekiserende Frem-
gangsmaade. Dels omhandler K.en efter sin histo-

riske Bestemthed kun Krdmsundervisningen,
dels ligger der ikke i Ordets oprindelige Be-

tydning eller dets historiske Anvendelse indtil

den neevnte Tid noget Henblik til en saerlig

Undervisningsform (Augustin bruger Ordet cate-

chizare om en Undervisning, der vsesentlig gives

gennem narratio).

Er K. saaledes Laeren om den grundlaeggende
kirkl. Undervisning, saa ligger heri to Ting:
den omhandler Undervisning, og denne Under-
visning gives af Kirken. At den kirkl. Under-
visning, som enhver god Undervisning, maa
vaere en opdragende Undervisning d. v. s. en
saadan, der gennem Opdragelse af Forestillings-

livet soger at paavirke ogsaa Folelses- og Viljes-

livet, det fremgaar til Overflod af Hen-ens Ord
i Mt. 28, 20, hvor Genstanden for Undervis-

ningen ikke er Kristi Befalinger, men det at

holde Kristi Befalinger. Alligevel er det neppe
rigtigt med nyere Fremstillinger af K.en at ud-

vide dens Begreb til at betegne Laeren om den
kirkl. Opdragelse, saa vist som Opdragelsen er

en Opgave ikke blot for Kirkens kateketiske

Virksomhed, men ogsaa for dens Praediken og
Sjaelesorg. Og denne Undervisning er en kirkl.,

knyttet til det kirkl. Laereembede; Kirken maa
vaere sig bevidst, at den har en Opgave overfor

de Bern, der i Daaben er blevne dens Med-
lemmer. Denne Opgaves Omfang vil i vsesentlig

Grad vaere afhaengig af, om Kirken kan gore
Regning paa Skolens Stotte eller ej. Hvor
Kirken fremtrseder som den af Staten aner-

kendte og stattede Folkekirke, der kan det
kraeves, at den offentlige Skole samvirker med
Kirken i Henseende til Bornenes kr. Oplcerelse.

Hvor denne Forudsaetning ikke er til Stede,

maa Kirken flnde Midler og Veje til uden
Skolens Hjaelp at lose denne sin Opgave (f. E.

ved Fornyelse af det oldkirkelige Kateketem-
bede, ved kirkl. ordnede og ledede Borneguds-
tjenester eller paa anden Maade). — K.en vil

da have at afhandle:
1. Den kirkl. Undervisnings Maal. Det

kateketiske Maal er ikke at opdrage de umyn-
dige til kr. Myndighed, til personligt selvbe-

vidst Trosliv (Joh. 4, 42), — i saa Fald maatte
Undervisningen fortsaettes til 18 eller snarere
21 Aars Alderen, hvad der i vore Dage vilde

frembyde uoverkommelige praktiske Vanskelig-

heder, og saa vilde Maalet endda ikke naas for

mange Menneskers Vedkommende, der tilsyne-

ladende alle Dage vedblive at vaere >Barn<

(vymoi), om de end derfor alligevel borer med
til Hen-ens Menighed (1 Kor. 2, 6; 3, 1),

-
men at give de unge Betingelserne for, at de

med god Samvittighed og Forstaaelse kan svare

ja til deres Daabspagt (se Art. Konfirmation)

og i Lydighed og Frimodighed gaa til Hen-ens

Bord og derved rustes til at komme godt igen-

nem Ungdomsaarenes Farer. Men naar Afslut

ningen af den grundlaeggende kirkl. Undervis-

ning saaledes saettes til omtr. 14 Aars Alderen,

saa udelukker dette ingenlunde, at Kirken har

en betydningsfuld Opgave overfor den vanske-

lige Overgangsalder, men denne vil ikke van
saerlig af kateketisk Art (Katekisationer for den

konflrmerede Ungdom, der efterhaanden har

aflest sig selv, lader sig neppe genoplive), men
maa soges lost ad andre Veje.

2. Den kirkelige Undervisnings Stof. I Over-

ensstemmelse med Krdmmens Vaesen som Aaben-

baringshistorie og svarende til Barnenaturens
Ejendommelighed, der kun ad Anskuelsens Vej

kan vinde en virkelig Forstaaelse af de religlest

Sandheder, maa al Krdmsundervisning gaa nd

fra den bibelske Historic. Paa de foregaaendt

Katekumenatstrin feres denne frem for Bernene

i koncentriske Kredse og afsluttes da under

Konflrmandforberedelsen ved en Paavisning af

Sammenhaengen i denne af Gud ledede hi-

storiske Udvikling. Ved Leaning af udvalgte

Afsnit af selve Biblen gores Bernene fortro-

Iige med Brugen af denne. — Efter at Bernene

ved den bibelske Historie har tilegnet sig en

Sum af religiose Sandheder i den levende An-

skuelses Form, er det muligt af disse An-

skuelser at udvikle den kr. Bernelaerdom og

fremstille den i Sammenhseng — paa Grundlag

af Daabspagtens Ord eller Luthers lille Kite-

kisme — og derved hjaelpe de unge, ikke til

Erkendelse af et teol. System, endsige blot til

en udenadlaert Ordkundskab, men til opladt

Sans for Guds Rige, Glaede over bans Gaver of

Villighed til Troskab i Pagten.— Endelig er det

en vigtig Opgave for Konflrmandforberedelsen

at give Bernene et fortroligt Kendskab til

Menighedens Gudstjeneste (Kirkeaaret, Salme-

bogen) og derved saette dem i Stand til med

Lyst og Forstaaelse at deltage i denne.
3. Den kirkelige Undervisnings Form. Her-

under fremhaeves ferst dels den Betydning.

Personligheden i Almindelighed har for Under-

visningen — religies Paavirkning udgaar alene

fra den religiose Personlighed, derfor ran

Undervisningen vsere personlig og mundtlig —
dels de sserlige Gaver af naturlig og aandelig

Art, der kendetegner det kateketiske rUld.

Demsest behandles Katekesens dobbelte Lcre-

gang — den analytiske og den syntetiske. den

ferste anvendelig, hvor Undervisningsstoffet fore-

ligger faerdigt, som naar Talen er om en bibelsk

Fortaelling, et Skriftord, en Salme; den anden.

hvor den religiose Sandhed, der skal udvikles

og bringes til Bernenes Forstaaelse, er given

som et negent Tema (et Bud, et Led i Tros-

bekendelsen, en Ben i Fadervor) — og K.e»

dobbelte Laereform — den akroamatiske og

den erotematiske, af hvilke den ferste (den for

taellende og foredragende) svarer til Krdmmens
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Aabenbaringskarakter og til det umyndige Barns
naturlige Tilbojelighed, den anden (den ud-
viklende Laeresamtales Form, den katekiserende)
sterlig er skikket til at fremkalde Barnets
Selwirksomhed og gore den tilsigtede Er-

kendelse til dets biivende personlige Ejendom.
Endelig gives der Regler for Anvendelsen af
disse Undervisningsformer, saavel hver for sig,

som i deres indbyrdes Forbindelse, sserlig gen-
nemgaas den erotematiske Undervisningsforms
Teknik.

K.en trader som teol. Videnskab forst fretn i

den nyere Tid. Hos Augustin (de catechizandis

rudibus) Andes vel en Slags kateketisk An-
visning, og i Middelalderen giver Gerson nogle

Vink i sit lille Skrift de parotitis ad Chrislum
trahendis. Men om en kateketisk Videnskab
er her ikke Tale. Med Reformationens Be-
stnebelser for at oplive den kirkl. Undervis-
ning opstod Trangen til en videnskabelig

Begrnndelse og Fremstilling af denne. Den
ferste betydelige K. er Andr. Hyperius's de
catechesi (1570). Den nseste J. J. Rambachs
>Der wohlunterrichtete Katechet< (1722); det
er Speners og Franckes kateketiske Grund-
ssetninger, han sretter i System. Derefter
bringer Oplysningstidens paedagogiske Interesse

en Rsekke kateketiske Arbejder for Lyset, men
det er vsesentlig kun metodiske Vserker. K.en
bliver hos de rationalistiske Forf. til en Under-
visningens Formlaere i Almindelighed, til Lseren

om den formelle Spergekunst; betegnende er
saaledes Titlen: >Lehrbuch der Katechetik,

mit besonderer Beziehung auf den katech.

Religionsnnterricht< (som om K. bavde med
andet end Religionsundervisning at gore). De
vigtigste Fremstillinger af K.en i 19. Aarh.
skyldes Schwarz, Krauszold, Palmer, v. Zez-

schwitz, E. Sachsse ; af disse er v. Zezschwitz's

den betydeligste, desvaerre lige saa tung i Formen
som rig paa Indhold. Desuden indeholder siden

Schleiermacher alle Arbejder over praktisk Teol.

ogsaa et Kapitel om K., paa fremragende Maade
hos Nitzsch og Achelis. Af rom.-kat. Forf.

maa sserlig nsevnes J. B. Hirscher. Jvfr. Art.

Katekisme. S. S.

Katekisme. Nu forsta a vi ved K. en Bog,

der giver en kort, is»r paa Born beregnet,

Fremstilling af den kr. Borneherdoms forskel-

Iige Hovedstykker. Denne Brug af Ordet K.

er bleven almindelig siden Luthers Dage; men
tidligere brugte man ikke den Betegnelse og
forstod ved Ordet K. noget belt andet. Den gl.

Kirke brugte (efter Vulgatas urigtige Overs, af
Jes. 10, 22) om den kr. Bornelaerdom Beteg-

nelsen verbum abbreviation, det forkortede Ord,
men ved catechismus forstod man de Sporgs-

tnaal, der for Daaben bleve rettede til Fadderne,
saa at man i Middelalderen kunde sige: >K.n

og Ezorcismen (I, 835) gaa forud for Daaben<
(jvfr. ogsaa t. E. Albert den stores Ord: Cate-

chismus et exorcism us tamqvam prseparatorii

premittuntur in baptisrao), og drofte det Spergs-

maal, om ikke >K.< (o: Daabsslaegtskab) var

en Hindring for iEgteskab. Luther bruger i

•Deutsche Messe< (1526) Ordet K. 'om >den
Undervisning, ved hvilken man lserer og under-
viser de Hedninger, som ville veere Kristne,

om, hvad de i Krdmmen skal tro, gere, afstaa

fra og vide«. Forst efter Luthers Tid blev Ordet

K., der tidligere havde vseret Udtryk for en
mundtlig Undervisning i den kr. Bornelaerdom,
en geengs Betegnelse for en Bog, der indeholdt
Hovedstykkerne af Bernelierdommen.
Saa hcnge den kr. Kirke virkede som Missions-

kirke, maatte den vsesentlig, omend ingenlunde
udelukkende (I, 222), udbrede sig ved at optage
voksne. Forud for Daaben gik der da som
oftest en Indprentelse af saedelige Leveregler

og en Meddelelse af religios Oplysning. Den
kr. Saedeligheds Krav blev, som det fremgaar
af Didake (I, 636) og Barnabas-Brevet (1, 220),

ofte indprentet ved en Skildring af de to Veje,

Livets og Dedens Vej. Den sidste blev frem-
stillet ved en kr. Uddybelse af de ti Bud og ved
Synderegistrene i de nytestamentlige Breve; den
ferste blev indskserpet ved det dobbelte Kserlig-

bedsbud (Mt. 22, 37 f.). Selve den religiose Op-
lysning blev meddelt ved en Forklaring af

Trosbekendelsens enkelte Led (A. Seeberg, Der
Katechismus der Urchristenheit, Leipz. 1903,

168 f.), hvortil saa en Udlseggelse af Fader-
vor knyttedes. Det dobbelte Kserlighedsbud,

Troen og Bonnen vare Grundstammen i den
kirkl. Katekisme eller mundtlige Undervisning
i Bornelaerdommen. Efterhaanden som Barne-
daaben blev almindelig, blev det nedvendigt
at undervise de allerede debte i den kr. Borne-
laerdom, og denne Undervisning kom da isaer

til at dreje sig om Troen og Fadervor, og de
ti Bud, eller forst og navnlig de syv saakaldte

Dodssynder og syv Hovedsynder, bleve i den
ferste Del af Middelalderen i stigende Grad
tagne med som Midler til at oplyse de nys 1

Kirken iudsamlede Folk om den kr. Saedelig-

heds Krav i det enkelte. Baade blandt Angel-

sachserne og i Karl den stores Rige blev der
draget Omsorg for, at alle Kr. skulde ltere

Troen og Fadervor, stundum baade paa Latin

og paa Modersmaalet (F. Wiegand, Die Stellung

des ap. Symbols im kirchl. Leben des MA.'s I,

Leipz. 1899), og der blev for de nys omvendte
Folk holdt K.-Praedikener, i hvilke Forsagelsen

og Troen forklaredes (jvfr. t. E. Martin af Bragas
>Bondeprsediken<, som Caspar! udgav Chra.

1 883). Det var navnlig Skriftemaalet, som skulde
aflaegges af alle Staender og alle Aldre, lige fra

Syvaars-Born, der gav et stserkt Stod til Under-
visning i den kr. Bornelaerdom. I alle de
Skrifteboger, der ere korane til os fra det 15.

Hdaar, bliver det paalagt at sparge om Troen,
Fadervor og de ti Bud, og isser de sidste

spilledc en stor Holle. Der udkom en Msengde
Skrifter om de ti Bud, beregnede paa vise og

lserde Skriftefsedre (J. Geffcken, Der Bildercat

des 15. Jahrh.'s, Leipz. 1855, I), og Ave Maria
(I, 183) trengte efterhaanden ogsaa ind i den
kr. Borneherdom. Fra Middelalderens Slutning

have vi forskellige Borneboger om denne, bl.

a. Englsenderen John Colets (I, 533) >Catechy-

zon<, som Erasmus oversatte paa lat. Heksa-
metre; den indeholder Stykkerne: Troen og
Kserligheden, Boden, Nadveren og de sidste

Ting. Valdesierne og de bShm. Brod re vare

isser nidksere for Undervisningen i den kr.

Bornelaerdom, og fra deres Kredse udgik baade
saakaldte >Bornesporgsmaal< (Interrogations

menors) og egentlige K.er (G. v. Zezschwitz,

Die K.n der Waldenser und bohm. BrQder,

Erl. 1863; J. Muller, Die deutschen K.n der
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b&hm. Bruder, Berlin 1887, i >Monum. Germ.
Paedagog.c, IV).

Luther prsedikede fra Juni 1516 til Fasten
1517 over de ti Bud; i Fasten 1517 gennemgik
han Fadervor; 1518 udgav ban Forklaringen
af Buddene, 1519 Forklaringen af Fadervor,

1520 kom et Skrift, der indeholdt en samlet
Forklaring af Buddene, Troen og Fadervor(Wei-
mar-Udg. VII, 204 f.). I Forordet til dette Skrift

(>Eyn kurcz form< osv.) siger han, at Buddene
lsere Mennesket at se, at han er en Synder;
Troen viser ham, hvor han skal flnde Laege-

midlet, og Fadervor lrerer ham, hvorledes han
skal begaere, hente og skaffe sig Naaden i

Kristus. Senere (1522) udkom hans >Betbuch-
lein<, og deri bleve de 3 K.stykker optagne med
de iEndringer, der vare en Felge af hans
klarede reformatoriske Anskuelser. Der ud-
kom samtidig i Tyskland forskellige Bearbej-

delser af de bohm. Bredres iBornesporgsmaal*
(Monum. Germ. Paedagog. XX) og andre smaa
Skrifter, der indeholdt en Sammenfattelse af

den kr. Bornelaerdom, og 1524 fik Justus Jonas
(S. 674) og Joh. Agricola (I, 39) det Hverv at

skrive en evang. jBomebog<. 1525 udkom den
maaske af Bugenhagen (I, 414)forfattede >Buch-
lein fur die Laien und die Kinder* ferst paa
Plattysk, men endnu 1525 paa Hojtysk (Monum.
Germ. Paedagog. XX), der skulde vsere et midler-
tidigt Hjaelpemiddel ; den indeholdt de 5 evang.
Hovedstykker: Buddene, Troen, Fadervor, Oaab
(ikke dog Oaabsbefalingen) og Nadver. Luther
brugte denne Bog, der blev et af Grundlagene
for hans egen K.; det andet Grundlag var de K.-

Praedikener, som han holdt i Maj, Sept. og Dec.

1528 (G. Buchwald, Die Entstehung der K.n L.s

und die Grundlage des grossen K., Leipzig 1894;
G. Bietschel, Die erste Ausgabe des kl. K. in

Tafelform, i >Theol. Stud, und Krit.c 1898).

Allerede i Jan. 1529 var han i Faerd med at

bearbejde disse K.-Praedikener til >den store

K.<, men samtidig gjorde han et Uddrag, der,

som allerede tidligere den korte Forklaring af

de ti Bud, udkom i Plakatform. Vi have ikke
laenger noget Ekseraplar af disse Plakater,

men vi kunne af forskellige Oplysninger slutte

os til deres Indhold. 20. Jan. 1529 vare de
forste Tavler faerdige; de indeholdt den egent-

lige Bornek. 3: Buddene, Troen, Fadervor og
de vigtigste Bonner (Benedicite og Gratias?).

Midt i Marts s. A., ved den saedvanlige Skrifte-

maalstid og Altergangstid udkom den anden
Raekke af Tavlerne med Daaben og Nadveren.
Af disse Tavler udkom ferst i Hamburg en neder-
tysk Oversaettelse (Fr. Nielsen, L.s lille K. i

>Karakteristiker og Kritikerc, S. 275 f.), senere
3 forskellige Eftertryk efter 2 af Luther selv

besergede Udgaver i Bogform. Sidst i April 1529
var den store K. faerdig, og ogsaa denne blev
oversat paa Nedertysk (af Bugenhagen?) og paa
Latin baade af Joh. Lonicerus og Vincentius
Obsopoeus. Det var den sidste Oversaettelse,

der i Selneckers ikke altid lige heldige Be-
arbejdelse fandt Plads i Konkordiebogen. Ogsaa
af den lille K., der geotagne Gange af Luther
selv blev bearbejdet, aendret og udvidet (bl. a.

med et Stykke om Skriftemaalet), udkom der
1529 to lat. Oversaettelser, den ene af en ukendt,
den anden ved Joh. Sauermann (se d. Art.).

Den store K. skulde egentlig vaere en Forkla-

ring til den lille, og i nyere Tid har man givet

forskellige Forklaringer til denne ved Uddrag
af Lutbcrs egne Skrifter, saal. Th. Hardeland
(Gott. 1889) og A. Nebe (Stuttg. 1891), og i

Danmark A. Schroder (Kbhvn 1902 f.). Om de
forskellige danske, norske og svenske Udgaver
af L.s lille K. Andes bedst Oplysning i A. C.

Bang, Dokumenter og studier vedrerende den
luth. k.s historie i Nordens kirker I—II (1893

—

99), hvor de vigtigste nordiske Bearbejdelser

(t. E. Sadolins, Fr. Wormordsons, P. Palladius's,

Lars Persons, Resens osv. ere meddelte), og
hvor der tillige Andes nogle K.-Tekster fra

Middelalderen.

En af Ejendommelighederne ved L.s K. er
den Raekkefolge, i hvilken de enkelte Hoved-
stykker folgc efter hinanden : Buddene, Troen
og Fadervor. I Romerkirkens offlcielle K.
(Catechismus Romanus I, 486), der ikke er en
Bornebog, men bestemt for Laereren, er Ord-
ningen: Troen, Sakramenterne, Buddene og
Fadervor; i Peter Mogilas's »rettroende Be-
kendelse<, der er den gr.-kat. Kirkeafdelings
offlcielle K., er Ordningen: Troen (o: Nikaea-

bekendelsen) og de 7 Sakramenter; Fadervor
og de 9 Saligprisninger i Bjergpraediken; de
syv Synder og de syv Dyder samt de ti Bud.
Den reformerte Kirkeafdeling fulgte ferst Luthers
Orden (saal. Zwingli og Calvin, Leo Jud, Bul-

linger, Th. Cranmer, Johan Laski og Pierre

Viret), men efter Calvins Ophold i Strassburg
gik han over til en anden Ordning, der Andes i

Geneve- K. fra 1545: Troen, Buddene, Fadervor,
Guds Ord og Sakramenterne, og denne Ordning
blev fulgt af Okolampadius, Th. Beza, West-
minster-Bekendelsen og mange andre reformerte
Bekendelser. Det blev ejendommeligt for de
Ref. at saette Buddene efter Troen.

I England bruges i Statskirken K.n i Book
of Common Prayer (jvfr. J. H. Blunt, Book of
Church Law 1894 7

, 73 f.), men de forskellige

Sekter have, ligesom de amerik. Denomina-
tioner deres egne K.er, der snart ere sterre,

snart mindre. Et betydeligt Arbejde er R. W.
Dale, A Manual of Congregational Principle*

(London 1902 9
), der indeholder den kongrega-

tionalistiske Opfattelse. Presbyterianerne bruge
Westminster-Bekendelsen.

Ogsaa indenfor den rom.-kat. Kirkeafdeling

fremkom der flere K.er, der skulde gore detsamme
for Roraerkirken, som Luthers lille og store K.
havde gjort for den luth. Kirkeafdeling. De be-

tydeligste af disse ere de 3, der skyldes Canisius

(1, 468). Men ogsaa i det 19. Hdaar er der indenfor
Romerkirken fremkommet Aere K.er, der have
faaet stor Udbredelse. Blandt disse raaa isaer

maerkes de, der ere udarbejdede af B. Overberg
(>mehr ein K. der Religi&sitat als der Religion*),

Bernard Galura, /Erkebiskop Lothar Anselm
af Munchen-Freising, Hirscber, Ignaz Schuster
og J. Deharbe; den sidste har isaer vundet
stor Udbredelse ogsaa blandt nordiske Kato-
liker (F. X. Thalhofer, Entw. des kath. K. in

Deutschland von Canisius bis Deharbe, Freib.

1899). I Frankrig brugte de rom. Katoliker
laenge Fleurys (fra 1679) og W. H. Bougeant's.

I den gr.-kat. K. i Rusland blev der efter

1721 paa den hi. dirigerende Synodes Bud af-

fattet 3 smaa Boger til Ungdommens og Menig-
mands Undervisning. For Tiden bruges i Reglen
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en ret stor (o. 140 Sider) >Udf0rlig kr. K.«, der
ogsaa foreligger i tysk Overs. Fr. N.

Katekismer, Luthers, se ovenfor.

Kateknmenat, se Katekuraener.
Kateknmener kalder Tertullian dem, der

forberedes til Daaben, modsat de debte (fidelet

o: troendej. Naar Katekumenatet, hvis Varig-
hed rettede sig efter vedkommendes Nemme
og aandelige Modtagelighed, var til Ende, bleve
K.ne Daabskandidater (<f,u>n&fxivot, competentes,

eleeti). Man har laenge, isier stottet paa en
Synodalbestemmelse fra det pontiske Neokse-
sarea (mellem 314 og 325), paastaaet, at der i

4. Hdaar og i Resten af Oldkirken var 3 Klasser
•af K. : 1) de herende; 2) de knselende; 3) Daabs-
kandidaterne, og at disse 3 Klasser indtog en
forskellig Stilling til Gudstjenesten, idet de dels

bavde forskellige Pladser, dels overvjerede mere
ellermindreafdenne. Efter hvad Funk(Kirchen-
gesch. Abhandl. und Unters., Paderb. 1897, I,

209) har godtgjort, er denne Paastand urigtig.

Man har vist hist og her, som vi se af Origenes's
Historie, ladet de forskellige Afdelinger af K.

undervise af forskellige Laerere, men om en
egentlig Klasseinddeling eller forskellig Plads
ved Gudstjenesten har der nseppe vaeret Tale,

medmindre rent tilfaeldige Omstaendigheder et

enkelt Sted nodvend iggjorde en Deling af K.ne.

Katerkamp, Johann Theodor Hermann, rom.-
kat. Kirkehistoriker, fedtes 17. Jan. 1764 I Och-
trup i Westfalen, blev praesteviet 1787 og der-
paa Opdrager for Franz Otto og Clemens August
Oroste zu Vishering(I, 678); senere flk ban Bolig
hos Fyrstinde Gallitzin (S. 163). 1809 blev han
midlertidig Laerer i Kirkehistorie ved det teol.

Faknltet i Munster, 1819 Prof, i Kirkehistorie

og Kirkeret, siden ogsaa i Patrologi, 1823 Dom-
kapitular og 1831 Domdechant der. Han dode
8. Juni 1834. K. udgav >Denkwurdigkeiten
aus dem Leben der Fflrstin A. v. Gallitzin*

(Munster 1828; 2. Aufl. 1838) og skrev en
»Handb. der Kirchengesch.< i 5 Afdelinger
(1823—33).

Katharer, se Manikaeere, de nye.

Katharina fra Alexandria, Helgeninde, skal

have vaeret af kongelig Byrd og have omvendt
50 hedenske Retorer og Filosoffer. Legenden
fortaeller, at hun blev halshugget 307, efter at

det raed spidse Sam forsynede Hjul, paa hvilket

hun oprindelig skulde vaeret lagt, var gaaet
itu. Hendes Helgendag er 25. Nov. (eller, som
delvis i Vesterleden, 5. Marts) og hendes Attri-

buter i Kunsten Svaerd og Hjul. Det filos. Fa-
kultet ved Pariser-Universitetet valgte hende
til sin Vaernehelgeninde, og man fortaeller, at

hendes Relikvier i 11. Hdaar skal vsere bragt
til Rouen fra Sinai, hvortil Engle bragte hendes
Lig, og hvor Justinian I grundede et Kloster
til hendes .£re. Hun var en af de 14 saa-
kaldte >Nodhjaelperec (se d. Art.).

Katharina fra Bologna (S. Caterina de' Vigri),

Helgeninde, fedtes i Bologna eller Verona 1413
af hoj Byrd og gik o. 1430 i Clarissernes
Kloster i Ferrara, efter at hun et Par Aar havde
vaeret Hofdame hos Prinsesse Margherita af
Este. Hun dede i Bologna 9. Marts 1463 som
Forstanderinde for et Clarisse-Kloster. 1724
blev hun helgenkronet. Indtil for kort Tid
siden var hendes Lig at se i Clarisse-Kirken i

Bologna. Man tlllaegger hende nogle >Aaben-

baringer eller om de 7 aandelige Vaabenc og
en Rosenkrans-Hymne.
Katharina Emmerich, se I, 758.

Katharina fra Firenze, Helgeninde, tilberte

den beremte Ricci-Sbegt. K. fodtes 25. April
1522, blev Dominikaner-Nonne i Prato og til-

sidst Priorinde der. Hun stod Filippo Neri
meget naer. K. fra F. fordybede sig i den Grad
i Betragtningen af Frelseren, at man mente at

fiude Spor af Kristi Maerkesaar og Tornekrone
paa hendes Legeme. D. 2. Febr. 1589. 1746
blev hun helgenkronet. Hendes Attributer ere
Tornekrone ogTrolovelsesring; thi hun mente
sig trolovet med Frelseren. Hendes naive paa
elegant Italiensk skrevne Breve (udg. af C. Guasti,
Prato 1861, og oversatte af A. von Reumont,
Freib. 1877 i >Briefe heil. und gottesfurchtiger

Italiener<) have givet hende en Plads i den ital.

Literatur.

Katharina fra Genova, Helgeninde, tilhorte

Huset Fieschi; hendes Fader var Roberto F.,

Vicekonge af Napoli. K. blev fedt i Genova
1447 og havde tidlig Lyst til Klosterlivet. Hun
blev imidlertid tvunget til at aegte en letsindi*

Odeland, og ferst efter hans Ded(1474) kunde
hun trsede ind i S. Marcellinas Annunziata-Orden
(I, 99), og som Medlem af den dede hun 14. Sept.

1510 efter et fromt, asketisk Liv. Samtiden
priste baade hendes strenge Faste og hendes op-
ofrende Sygepleje i det store genovesiske Pam-
matone-Hospital, isaer i Pesttiderne. 1737 blev
hun helgenkronet. K. fra G. har efterladt sig

forskellige mystiske og apokalyptiske Skrifter,

der delvis vandt Anerkendelse hos Maend som
A. H. Francke, som anbefalede den tyske Overs,

af hendes >Guddommelige Kaerlighedsvej under
Korset<. Hendes >Skaersildbog< erbleven meget
paaskennet af Fransaf Sales og Ny-Skolastiken,
men angrebet af Gallikanerne.

Katharina fra Siena, Helgeninde, var en
Datter af Farveren Giacomo Benincasa i Siena,

hvor hun fodtes 1347. Hendes Faders Hus,
der staar endnu, laa ikke langt fra Domini-
kaner-Klostret. I hendes barnlige Fantasi spil-

lede den hellige Domingo en stor Rolle, og hun
onskede tidlig at indtraede i hans Orden. Men
hendes Moder vilde have hende gift, og ferst da
Kopperne havde edelagt hendes Skenhed, flk

hun Lov til, i en Alder af noget over 15 Aar,

at slutte sig til Bodssestrene af Domingos Orden.
Snart gik der Ry af hendes strenge Askese,

der t. E. bragte hende til fra Paaske til Kristi

Himmelfartsdag at leve af Nadveren alene, og
af hendes Kaerlighedsgerninger mod fattige og
syge, navnlig i Pestens Dage 1374; men mest
Beundring vakte hendes Syner og Varsler. Man
fortalte, at Kristus havde trolovet sig med hende,

og at han havde sat en — for alle andre usynlig
— Ring paa hendes Finger. Senere mente hun,
at Kristus havde sat sit Hjerte i Steden for

hendes eget, og at hun bar Kristi Saarmaerker

;

dog vare ogsaa disse bos hende usynlige for

andre. Hun mente endvidere, at hun havde
faaet Lov at drikke af Kristi Blod og Marias
Maelk, og i ekstatisk Tilstand modtog hun baade
Oplysninger og Formaninger fra Kristus selv,

der bragte hende til at gribe ind i de politiske

Forhold. Hun stiftede Fred mellem Toscanas
Adelsmaend, hun opfordrede til Korstog; 1376
var hun i Avignon for at forlige Gregor XI
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med Fiorentinerno, og tilsidst lykkedes det

hende at bevaege Paven til at vende tilbage

til Rom. Men da Gregor XI laa paa Sotte-

sengen, skal ban rigtignok have angret, at han
havde lyttet til de fromtne Kvioders (o: K.s

og Birgittas) Raad. Senere virkede hun for at

faa Urban VI anerkendt af alle og Skismaet
fjernet. Hun dede i Rom 29. April 1380.

Pius II helgeukronede hende 1461, og Urban VIII

henlagde hendes Fest til 30. April. — Hendes
unge Ven, den sienesiske Capitano del Popolo
og Maler, Andrea Vanni, har malet hende paa
en Freske, der nu findes over et af Kirken San
Domenicos Altre. Baade i Siena og Firenze

findes der fiere Billeder af hende, hendes Hen-
rykkelse. Trolovelse og (soenimento), Andagt for

den korsfsEstede. Fra San Marco-Klostret i Fi-

renze tog i sin Tid Frans I Fra Bartolommeos
smukke Billede af K. fra S.s Trolovelse, som
nu er en af Louvres Perler. Det var det Bil-

lede, som vakte Rafaels Farvesans, da han
mellem 1505 og 1507 saa det hos Fra Barto-

lommeo. Beromt er ogsaa Fremstillingen af

K.s {Canonisation paa en af de store Fresker i

Siena-Domkirkens Bibliotek. Hun fremstilles

ofte med en Lilie eller en Bog i Haanden eller

med den Ring, Frelseren havde rakt hende
(Mrs. Jameson, Legends of the Monastic Orders
429 f.). Hendes 373 Breve til Paver, Fyrster og
alle Slags Mennesker ere udgivne af N. Tom-
maseo (I—IV, Firenze 1860). Desuden har hun
efterladt sig Bonner, profetiske Varsler og en
Isengere Dialog mellem Gud og hende selv

(Libro delict dioina dottrina, overs, paa Eng.
af A. Thorold, London 1896). Af denne er isser

Afsnittet om Bennen maerkelig, fordi det viser,

at K. paa Here Punkter i aandelig Henseende
stod over sine samtidige. Girolamo Gigli har
(Siena 1707—26) i 5 Bd. udgivet den serafiske

Helgenindes samlede Vserker tilligemed et Voca-
bolario Cateriniano, der forklarer hendes ejen-

dommeiige Ord og Ordfejninger (K. v. Hase,
C. v. S., ein Heiligenbild, Leipz. 1864; A. Ca-
pecelatro, Storia di S. C. e del papato del suo
tempo Roma, 1893; A. Th. Drane [eng. kvindl.
Dominikanerj, Hist, of St. C. of S. and her
Companions, London 1899 s

, overs, paa Tysk,
Dttlmen 1887).

Katharina (Karin) fra Sverig (C. Vasta-
nensis), Helgeninde, den hi. Birgittas (I, 322)
niestieldste Datter, fedtes 1331 eller 32 og blev
opdraget i Riseberga Kloster. I en meget ung
Alder blev hun, efter Foreldrenes Vilje, men
mod sit eget 0nske, gift med Eggard Lydersson
de Kyren, ^Etliug af en under Magnus Ladelas
indvandret tysk Slaegt. De to jEgtefolk vare
enige om at fere et platonisk ^Egteskab, og
K.s Broder Karl, der en Nat trsengte ind i

deres Sovekammer, fandt dem sovende hver
for sig paa et haardt Leje med Haarstek paa
det blotte Legeme i Steden for Linned. 1349
stedte K. til sin Moder, der da var i Rom
(I, 324), og der skal hun ved et Syn have er-

faret sin i Sverig tilbageblevne Husbonds Dad.
Herefter veg hun ikke fra Moderens Side, men
fulgte hende til Kypern og det hi. Land og
var til Stede, da Birgitta 1373 dede i Rom.
K. fulgte sin Moders Lig hjem til Sverig og
revsede paa Vejen i Danzig de tyske Ridderes
lesagtige Liv. Efter Hjemkomsten blev hnn

forelebig Forstanderinde for Vadstena Kloster,

men endnu 1 1374 rejste hun til Rom for at
faa Moderen helgenkronet og Ordensregelen
paany stadfsestet. Da Paven saa hendes Nid-
kserhed, udbred han: >Sandelig, Datter, dn
drak af din Moders Mselklc 1379 vendte K.
tilbage til Sverig og dede i Vadstena 24. Marts
1381. Legenden har udstyret hendes Liv med
mange Mirakler. men trods disse lykkedes det
ikke at skaffe hende Plads paa Helgenlisten.

Man havde vcntet, at det skulde vsere sket

under Sixtus IV, samtidig med Bonaventuras
Kanonisation (1482), men der blev kun givet

Tilladelse til, at den >salige< K. seredes i de
nordiske Riger. En Sendefserd til Rom 1487
naaede heller ikke at ssette K.s Helgenkroning
igennem, og Vadstena maatte nejes med 31.

Juli 1489, i Sten Stures Nservterelse, med stor

Pomp at fejre Translationen af hendes Relikvier

(C. Bildt, Sv. Minnen ocb Marken, Stholm 1900,

1 5 f.). Hendes Helgendag var oprindelig 24. Marts,

men Leo X flyttede Festen for hende til 25. Nov.,

den alex. K.s Dag. — K. har skrevet en Op-
byggelsesbog, >Sjaeleues Trest<, der handler om
de 10 Bud, de 7 Saligprisninger, Marias 7 Gleeder,

den Hellig Aands 7 Gaver og de 7 Dedssynder.
Hun afbildes gerne med Tegn paa hendes konge-
lige Byrd og med en Hind ved Siden ; en saa-

dan skal nemlig engang have friet hende fra

at tide Overlast af nogle ukyske unge Men-
nesker. En Ben til hende og en Sekvens og en
Hymne til hendes JEre samt en poetisk Skll-

dring af hendes Liv er trykt i G. E. Klemming,
Sancti Suecite (1885) 74 f. og i Tilltegget 74 a.

Katharinus, Ambrosias, Hal. Dominikaner,
hed oprindelig Lancelotto Politi; han fedtes

i Siena 1487, og der erhvervede han allerede i

en Alder af 1 6 Aar denjurid. Doktorgrad. Derpaa
studerede han ved flere andre ital. og fr. Uni-
versiteter og traadte 1517 ind i Savonarolas Klo-
ster i Firenze. Skent han var vakt ved Savo-
narolas Bog om »Korsets Triumf<, beluempede
han heftigt sin Ordensftelle, og 1520 udgav han
en »Apologi for den kat. og ap. Tros Sandhedc,
rettet mod Lather, isser mod Luthers Resolutio

de potestate Papa fra 1519. Paa dette Skrift

svarede Luther med en hastlg udarbejdet Bog
(Weimar-Udg. VII, 705 f.\ der senere blev over-

sat paa Tysk af Paulus Speratus. Derpaa tog

A. K. atter til Orde med en Excusatio ditpu-

tationis contra Lutherum ad universal ecclesiat

(Firenze 1520). En stor Del af de felgende Aar
tilbragte han i Lyon og Paris, og derfra be-

ksempede han Cajetan (I, 444) og skrev (1544)

mod Bogen >Summa der heil. Schrift« (se d.

Art.). 1545 fulgte han med Kard. del Monte
til Trient, hvor han holdt en Tale 4. Febr.
1546. I Trient blev den stridbare Dominikaner
indviklet i Pennefejder med yErkebiskop Car-
ranza (I, 480), Domingo de Soto og Bartolomeo
Spina, og ogsaa mod Bernardino Ochino skrev
han og imod Bogen >om Kristi Velgerning<.

1546 blev han, skent han ingenlunde i alle

dogmatiske Punkter var ortodoks efter den
skoiastiske Maalestok, Biskop i Minori i Napoli,

og senere udnsvnte Julius III, den forrige Kard.
del Monte, ham til iErkebiskop af Consa. Han
dede 8. Nov. 1553 lige fer Modtagelsen af
Kardinalhatten. En Del af hans Skrifter bleve

udgivne i Lyon (1542), andre 1 Rom (1551

—
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52); efter bans Ded udgav hans Slaegtning,

Clemens Politi, hans Bog mod Erasmus (de

coelibalu).

Katholikos er Navnet paa det i Etsjmiadsjin

boende Overhoved for den armeniske K. (I, 144).

Katholm, Rasmns, dsk. Prof, og Praest, er
rimeligvis fedt i Aalso Sogn i Naerh. af Grenaa og
gik i Aarhos Skole. 1559 blev ban Baccalaureus
i Filos. og tog 1561 til Wittenberg, hvor ban
flk Magistergraden. 1563 blev han Prof, i Reto-

rik, senere i Dialektik, i Kbhvn, og under
Sjsellands Biskops Fravaerelse paa Visitatser holdt

ban Forelaesninger i dennes Sted. 1572 blev

han Baccalaureus i Teol. og 1574 Sognepr. ved
Vor Frue Kirke i Kbhvn og Provst. Han var
en af den Tids bedste Praedikanter, og ham
skyldes den dske Overs, af P. Ebers Psalme:
>Guds Godhed vil vi prise*. Han dede 7. Nov.
1581.

Katolicisme. Dette Ord betegner, i sin Mod-
saetning til Protestantisme, det ejendommelige
Praeg, der kendemaerker den ikke-protest. Del
af Kristenheden o: den rom.-kat. og den gr.-

kat. Kirke. Det maa iraidlertid ikke glemmes,
at det med Betegnelsen K. udtrykte Ideal selv-

felgelig er aeldre end den ved Reformations)
skabte og formulerede Modsaetning mellem K.n
og Protestantismen, og at ogsaa de protest.

Samfund vil i Tilslutning til Trosbekendelsens
Udtryk(den hellige almindelige Kirke) kunne
tale om Kirkens Katolicitet eller Almindelighed.
Men der forbindes da med Udtrykket en ganske
forskellig Tanke. Paa protest. Grand bliver

Katoliciteten naermest udsagt om den usynlige

Kirke og Udtryk for et Ideal, som skal til-

strabes gennem Livets Virkelighed, medens
den paa >katolsk« Grund bliver Udtryk for

en ydre, given Virkelighed, idet den enkelte,

nnder 6n faelles Organisation samlede, Kirke
bliver lig med den katolske Kirke, saa at der
kun Andes K. (og det vil da her sige : sand og

segte Krdm) indenfor dens Graenser (saaledes

seerlig udpraeget i Romerkirken). Just dette: at

gore Krdmmens Sandbed afhaengig af den be-

stemte ydre Organisations Eksistens og den
enkeltes Frelse af den lydige Underordning
derunder, det er den >katolske Kirkest Vsesen.

Her ud fra vil man da ogsaa bedst kunne be-

stemme den Principforskel, som udtrykkes i

den gaengse Opstilling af K. og Protestantisme
som kontradiktoriske Modsaetninger.

Naar vi da, idet vi beje os for den i denne gaengse

Sprogbrug fastslaaede Begrebsbestemmelse, ville

sage at bestemme Begrebet K. ud fra et protest.

Synspunkt, maa vi forudskikke den Bemaerk-
ning, at K. naturligvis vil blive opfattet noget
forskelligt efter det protest. Standpunkts Be-

skaffenhed. Jo mere radikalt og negativt dette

Standpun kt er, desto mere vil alle Bestem-
melser, der gaar ud over den ene om Individets

religiese Bestemmelsesret og Samvittighedsfri-

hed, udsaettes for at blive betegnede som >katoH-

serendec. Imidlertid vil alle vistnok kunne
blive enige om, at Modsaetningen giver sig tyde-

ligst til Kende og er dybest begrundet i den
forskellige Opfattelse af den religiese Autoritet.

Medens denne altsaa for K.n (naermere bestemt:
den rom.-kat. Kirke) er den udvortes, synlige

Kirke med dens Episkopat og dens, siden 1870,

i Paven koncentrerede Ufejlbarhed, saa bar

Protestantismen en anden og dybere Opfattelse

af Autoritetsforholdet som det, der oplader sig

for den enkelte i selve den religiese Erfaring,

der i Troen bygger paa Kristus selv. Derfor
er det katollserende og fra et protest. Syns-
punkt urigtigt at sige: Udenfor Kirken (for-

staaet om den bestemte Kirkeafdeling) ingen
Frelse, om der end ofte indenfor Protestant-
ismen har vaeret Tendens til at sige saa. Da
Autoritetsforholdet skal begrunde den religiese

Vished, bliver det katoliserende at sage Vis-

heden ikke i selve Trosforholdet, men i de
ydre Garantier derfor, som Kirken byder; det
bliver katoliserende at laegge Vsegt paa ydre
Ceremonier, som Kirken foreskriver (Vievand,

Rosenkranse osv.) eller paa ydre Prsestationer

(fortjenstlige Gerninger) eller overhovedet lade
den enkeltes Gudsforhold voere afhaenglgt af

andet end Kristus som eneste Midler (Helgen-
paakaldelse), og det bliver naturligvis katoli-

serende at hasve Embedets Indehavere op over
Laegfolket som dem, der i Kraft af deres Em-
bede synlig afbilde og repraesentere den relig.

Autoritet. Endelig bliver det katoliserende at

spserre den fri Forskning med et Gaerde af
garanteret Tradition (>Dogmet overyinder Hi-
stories ; Lister over forbudne Beger, se Index
S. 523), stille Skriften, Grandkilden til al kr. Op-
lysning i Skygge for denne og i det hele stille

sig i skarp Modsaetning til den fra Protestant-

ismen uadskillelige Fordring om Samvittigheds-
frihed. Ejendommelig er den engelske, episko-

pale Kirkes Stilling, som forbinder en i de
fleste Punkter protest. Opfattelse med en katoli-

serende Hasvdelse af den biskoppelige Succes-

sions grundlaeggende kirkelige Betydning. Prote-

stantisk set er nemlig det aldeles ufravigelige

kun it: Evangeliet. — Ievrigt vil, som antydet,

Modsaetningen til det >katolske < afsvsekkes eller

skaerpes, efter som man ved Protestantismen
forstaar den Frihed, der dog er grundfaestet

i det givne Evangelium som sit Midtpunkt,
eller man opfatter den som Fribeden til hver
for sig at laegge sig Evangeliet til Rette. (Hase,

Handbuch der protest. Polemik gegen die r6m.~
kat. K, 5. Opl. Leipz. 1891 ; Martensen, Kath.

og Protest., Kbhvn 1874; fra anglik. Side: Ch.
Gore, Roman Catholic Claims, London 1889;

fra katolsk Side: Mohler, Symbolik, 10. Opl.

Regensb. 1888). J. P. B.

Katolsk Kirke, se rom.-kat. Kirke.

Katolsk Majestaet er en ^Erestitcl, som Pave
Alexander VI tildelte de sp. Konger.

Katolsk-apostolsk Kirke (Irvingianisme).
I Beg. af 19. Hdaar var Johannes's Aabenbaring,
der af Rationalismen var skudt til Side som
et tarveligt Fantasiprodukt af en snaeverbjertet,

jedekristelig Fanatiker, paany bleven Genstand
for ivrigt Studium mange Steder i Kristen-

heden. Man fandt i Aabenbaringsbogen For-

udsigelser af enkelte Begivenheder i Revolu-
tionens Historie, og Napoleon blev for mange
en apokalyptisk Skikkelse. 1812 forfattede en
sp. Jesuit Lacunza (se d. Art.) et Skrift om
>Messias's andet Komme i Herlighed og Maje-

staet*, der vakte stor Opmaerksomhed ogsaa

udenfor Spanien og udenfor Romerkirken. 1813
skrev Englaenderen Cunningham en Afhandling
om Seglene og Basunerne, i hvilken han segte

at godtgere, at det apokalypt. Tal 1260 skulde
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betegne den Periode, i hvilken Kejser Justi-

nians Luvgivning stod ved Magt, d. v. s. Tiden
fra 533 til Revolutionen og Indferelsen af Code
Napoleon, der paa den Maade blev en af

Johannes forudsagt Verdensbegivenhed. 1814
offentliggjorde Hatley Frere et Skrift om Pro-

fetierne, der ligefrem dannede Skole blandt de
eng. Kr., og 1816 udkom Lewis Way's (S. 569 b og
Art. Way) Letters to Basilius og Bayfords >Mes-
sias's Kongedomrae« — to Skrifter, der vidnede
om den profetiske Skoles energiske Propaganda.
Isaer ved Hatley Frere blev Edvard Irvings

(S. 551) 0jne aabnede for Forstaaelsen af Pro-

fetiens Oybder, og Irving modtog alle Hatley

Freres Fortolkninger som den hojeste Visdom,
skent mange af dem vare gamle, forltengst gen-

drevne, vilkaarlige Anvendelser af Skriftens

Ord. Irving traadte ogsaa i Forbindelse med
Bankieren Henry Orummond (I, 680), og i en
Prsediken ved Continental Society's Aarsmede
1825 udtalte han med den starste Sikkerbed,
at de sidste Tider og Kristi Genkomst stod for

Daren. I Talens Lab gjorde han sine Tilharere

den Meddelelse, at han i Prsdikener paa Sen-
dagaftenerne vilde >aabne disse Mysterier*.

Senere udviklede han i Bogen Babylon and
Infidelity, foredoomed of God sin apokalyptiske
Betragtning nejere. Paa denne Tid fordybede
ban sig ogsaa i Biskop Overalls Bog om >den
katolske Kirkes Styrelse og alle Verdens Riger<,

hvorved bans Presbyterianisme fik et Grund-
skud, der blev betydningsfuldt for Fremtiden.
Han begyndte at fale sig som en prsestelig

Mellemmand mellem Gud og Mennesker, og
han bebrejdede Skotterne, at de i Steden for et

Sakramente kun havde faaet >Festmaaltider«.

Datidens kirkelige Tilstand mindede ham om
Menigheden i Laodikea (Joh. Aab. 3, 14 f.);

Kirken var hverken kold eller varm. Han felte

sig kaldet til Reformator og bad hver Dag Gud
om at sende Kraften fra det heje. Han lxste

og oversatte Lacunzas Bog, og farste Sandag
i Advent samlede H. Drummond de forvent-

ningsfulde Sjaele i Albury Park, for at man i

Fsllesskab kunde overveje Profetiernes An-
vendelse paa Datidens Forhold, og den rige

Bankiers Hus blev, som Irving siger, »en Profet-

skole«. Hos Drummond medtes 19 anglik.

Prsester, 1 eng. Herrnhut, 2 Dissenters-Praster,

4 skotske (presbyt.) Prsester, 1 1 eng. og 1 skotsk
Legmand foruden 6 andre Deltagere, om hvilke
intet sikkert vides.

Efter Medet i Albury Park bleve Profetierne

Midtpunktet for alle Irvings Tanker og for al

bans Tale, og for at forkynde Kristi Genkomst
rejste han i Maj 1828 til Skotland. Da han
kom tilbage til London, fandt han den profe-

tiske Kreds staerkt optagen af en Efterretning

om, at man i Egnen om Kashmir bavde fundet
Levningerne af Israels forsvundne Stammer, og
efter et nyt Made i Albury Park vaagnede
hans Liengsel endnu mere efter en kirkelig

Ordning som den anglikanske og tillige efter

>sterre Hellighed<. Leengselen efter Helligger-

«lse blev navnlig nseret ved hans Ven, Prsesten

Robert Story i Rosneaths Bog om Isabella Camp-
bells Liv og opbyggelige Dad, der gjorde et

dybt Indtryk paa ham. Herrens andet Komme
var nu det Synspunkt, under hvilket han alene
kunde forstaa Guds Styrelse, og ved Tidsskriftet

The Morning Watch sagte den profetiske Kreds
at slaa til Lyd for Troen paa Herrens mere
Genkomst.
Hans Medhjslper, den unge skotske Praest

Alexander J. Scott, skrev en Afhandling om
1 Kor. 14, i hvilken han sagte at havde, at

ogsaa det 19. Hdaars Kr. kunde komme i Be-
siddelse af de d£r omtalte Naadegaver, naar
de kun havde stserk Tro nok til at bede om
dem og den rette Villighed til at modtage dem.
Lidt efter lidt kom da ogsaa Naadegaverne til

at spille en Hovedrolle i Irvings apokalyptiske
Spekulationer. Isabella Campbells Saster, Mary
Campbell (I, 465), der egentlig skulde have
vaeret en Missionsrs Hustru, men som ved en
haardnakket Sygdom blev bunden til Sengen,
begyndte paa sit Sygeleje at tale om >en ny
Pinse« (jvfr. R. H. Story, Memoir of the Life

of the Rev. Robert Story, Cambridge 1862), og
de, der besegte hende, kom ind paa Tanker
om, at Sygdom skyldes direkte Indvirkning
af Djasvelen, og at Tro og Ben, men intet

andet, kan fri et Menneske fra legemlig Skrabe-
lighed. Mary Campbell vedblev trods sin Syg-
dom at naere Missionsplaner, og hun dramte
stadig om den nye Pinse. Snart rygtedes det
ogsaa, at hun, som Apostlene og de farste Kr.

1 Korinth, havde talt med Tunge. Selv mente
hun, at det Tungemaal, hun talte i, var Pelew-
Sproget fra Sydhavs-0erne, men da nogle Sprog-

praver af Tungetalen blev forelagt Sproggran-
skerne (Sir George Staunton, Dr. Pusey og Dr.

Lee), erklserede disse, at dette Sprog var ukendt
i hele Verden.
Medens Mary Campbell saaledes formentlig

blev dygtiggjort til at tale med Tunge, samledes
i den lille By, Port Glasgow, ikke langt fra

Rosneath, nogle frorame Mennesker for at bede
om en ny Udgydelse af Hellig-Aanden. En
Miss Donald, der var syg, begyndte uafbrudt
i 2—3 Timer at prise Guds underfulde Ger-
ninger, og hendes sidste Broder, Jakob Donald,
bod, efter forst at have bedet om den Hellig-

Aand, >med den starste Majestaet< sin syge

Saster at rejse sig og staa op. Hans Bud blev

adlydt, og den syge Miss Donald tog Plads ved
Bordet samraen med de andre. Derpaa skrev
Jakob Donald til Mary Campbell og bed, at

ogsaa hun i Herrens Navn skulde staa op og
gaa. Det gjorde Mary, og hele Nabolaget saa
med Undren hendes Helbredelse. 1831 segtede

Mary Campbell den unge W. R. Caird, og
gennem ham kom hun 1 Forbindelse med Irving

og Drummond, og den forrige tarvelige Lands-
bypige blev en silkekledt Lady, der spillede

en vis Rolle baade i Albury Park og i London.
Mange, som Robert Story, Chalmers og Tb.
Erskine, vare i Begyndelsen imponerede af
det, der skete i Port Glasgow, men de kom
snart til den Opfattelse, at den nye Pinse
hvilede paa Selvskuffelse. For Irving var Bud-
skabet fra Skotland derimod et Vidnesbyrd om,
at hans Ban var hart, og efter en ny profetisk

Konferens i Albury Park 1830 rejste nogle kr.

Msend og Kvinder til Skotland for at under-
sege Sagen. Juristen J. B. Cardale (I, 476) af
Irvings Menighed var med i denne Sendefterd,

og han sendte The Morning Watch et Brev,
hvori han udtalte som sin Overbevisning, at
man her stod over for overnaturlige Naade-
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gaver. Senere (Okt. 1830) skete der i selve

England en Helbredelse (af den eng. Praeste-

datter Elisabeth Fancourt), der blev taget

som et yderligere Bevis paa, at den troende

Menighed atter var koramen i Besiddelse af
Aposteltidens Naadegaver, og Irving rejstc til

Irland for ogsaa der at vinde Tilfcuengcrc for

Troen paa Kristi naere Genkomst. I bans Kreds
i London begyndte man at holde Bonnemoder
for at bede om, at den nye Pinse ligeledes

maatte vise sig i Hovedstadcn, og Mr. Cardale
var isaer ivrig i den Retning. Det varede ikke
lsenge, for man ogsaa der sporede Pinsetegnene.

Ved en Frokost hos Irving brod den unge Miss
Emily Cardale ud i lydelige, men afbrudte korte
Ssetninger paa Engelsk, der varslede Herrens
Komme. Andre gjorde senere det samme, snart

paa Engelsk, snart i ukendte Tungemaal, og
en Kvinde, Miss Hall, >sang i Aanden<. I Me-
nighedens Midte bred Tungetalen i den fol-

gende Tid frem. isaer ved Mr. Taplin, men da
Irving frygtede for, at disse profetiske Optrin
skulde volde Forargelse, vilde ban have stand-

set dem. Tilsidst gik han dog ind paa, at

Ugedagsgudstjenesterne fik en saadan profetisk

Del. 16. Okt. 1831 rejste imidlertid Miss Hall

sig midt under Gudstjenesten for ferst at tale

i et nkendt Tungemaal og siden paa Engelsk
raabe: »Hvor tor I undertrykke Herrens Ord?«
og Irving udlagde 1. Kor. 14 for at here Me-
nigheden, hvad det var, der skete.

Fra den Dag af fik Profeterne belt Irving i

deres Void, og samme Dags Aften blev Guds-
tjenesten, ved hvilken Irvings Medhjaelper prae-

dikede, afbrudt af Raab om >det aandelige
Prsestedemme« og om, at den Kolera, der da
nsermede sig, var en Guds Dom. Senere for-

udsagde Mr. Baxter, at England skulde blive

et Lighus, men de hellige optagne til Kristus,

naar der var gaaet 1260 Dage efter 14. Jan.
1832. Og tillige varslede han, at Gud ved den
Hellig-Aand vilde udtage sig et aandeligt Praeste-

domme, for bvilket der skulde beredes Vej.

Disse Profetier og Irvings Stilling til Pro-
feterne fremkaldte et Brud mellem ham og
mange af hansgamle Vernier, og tilsidst lukkede
man bans Kirke for ham, saa at han maatte
leje sig et nyt Samlingssted til >Gudstjenesten
i Huset<, medens han samtidig prsedikede for

Folket under aaben Hiramel, som Apostlene i

sin Tid havde pradiket i Templet. Snart kom
dog Baxter til ham og fortalte, at hans egne
formentlige Profetier ikke vare komne fra Guds
Aand, men fra en Legneraand. Det var et

haardt Slag for Irving; thi Baxter havde er-

klseret, at Gud havde kaldt Nikolaj Armstrong,
en anglik. Prsest, til >Apostel<, medens Irving

selv skulde vsere en miegtig Profet med Pro-
feter under sig. Senere kom ogsaa Irvings

Hjselpeprast til at tvivle om sine egne Profe-

tiers iEgthed og Sandhed. Men mange bleve
hos Irving, og H. Drummond stillede sin store

Formue til den profetiske Skolcs Raadighed.
Der blev i Newman Street indrettet en rumme-
lig Bedesal med den Ordning, Profeterne havde
foreskrevet. I den ene Ende af Salen var der
en Forhojning med 7 Pladser, af hvilke den
midterste var bestemt for Menighedens Engel
(Joh. Aab. 2, 1. 8 osv.), de 3 paa hver Side
for de iEldste. Bag dem var der to Rsekker,

hver med 7 Stole, bestemte for Profeterne og
Diakonerne. Engelen skulde lede Gudstjenesten,
de iEldste prsedike og forklare Skriften, Pro-
feterne profetere, naar Aanden kom over dem.
Bedesalen stod aaben 14 Gange om Ugen, 10
Gange for alle, 4 alene for Menighedens Med-
lemmer.

Irving var nu kun sin Menigheds >Engel<,

og han maatte som saadan beje sig for Pro-
feterne og for de nye Apostle, som Aanden
efterhaanden udpegede. 31. Okt. og 7. Nov.
1832 udraabte Profeten Taplin Cardale til

Apostel, og han ordinerede da H. Drummond
til >Engel< for Menigheden i Albury. 1834 var
der ialt udraabt 6 Apostle, og efter Irvings

Dad (8. Dec. 1834) tog Apostlene belt Ledel-
sen i deres Hsender, bvilket dog ikke gik af

uden indre Rivninger. Taplin, der en Tidlang
misfornejet havde boldt sig tilbage, var god-
kendt som >Sejle-Profet<, og han og 6 andre
Profeter skulde vaage over Profetien og ved
Profetiens Lys sprede Merket. Gudstjenesten
blev rigere og rigere udviklet, og Englene blev
mindre Prsedikanter, mere Liturger. 1835 blev

der i London holdt et Koncilium for de 7 lon-

donske Menigbeder, og 14. Juli d. A. var Apostel-

tallet fuldt.

Forelobig trak Apostlene sig dog tiibage til

Albury for der i omtr. 1 Aarat modtage Under-
visning af de 7 Profeter og granske i Skriften. I

Beg. af 1836 udsendte de >Vidnesbyrd* til Biskop-
pen af England og til den eng. Konge, og 15. Juli

1836(Aposteldelings-Dagen) delte Apostlene den
kr. Verden (de 12 Israels Stammer) mellem sig.

De bleve betragtede som de 12 egentlige Hedning-
apostle efter Paulus, der formentlig kun var >et

utidigt Foster< (1. Kor. 15, 8). Cardale, >Sejle-

Apostlen < , skulde vsere Englands Apostel, Drum-
mond Skotlands og Schweiz's, King Church Ne-
derlandenes og Danmarks, Mackenzie Norges og
Sverigs, Perceval Italiens, Armstrong Irlands,

Grsekenlands og Ostens, Woodhouse Syd-Tysk-
lands og Osterrigs, Tudor Polens og Indiens, Dal-

ton Frankrigs, Carlyle (I, 479) Nord-Tysklands,
Sittwill Spaniens og Portugals, Dow Ruslands.

Derpaa affattedes der et nyt, langt Vidnesbyrd
(ogsaa overs, paa Dansk), og med Undtagelse
af Cardale, der blev i England, rejste Apost-

lene ud til deres »Stammers hver med en
Profet, en Evangelist og en Hyrde. Efter 1260
Dages Forleb kom de atter (Julen 1838) sam-
men i Albury. 1839 gjorde de 11 Apostle en
ny Rejse, men inden den var til Ende, maatte
Cardale kalde dem hjem, fordi der var Uro i

Lejren. Paa den Tid trak ogsaa Apostlen Ma-
ckenzie sig tilbage fra Bevaegelsen, fordi han
tvivlede om sit Apostelkald og ventede at se

sterre Vidnesbyrd. Han dode i Kap-Landet
1855.

Efter Hjemkomsten fra den anden Rejse
blev den presbyterianske Surdej helt udfejet,

og de >kat.-ap. Menigheder<, som de nu kaldte

sig, udviklede sig mere i Retning af det old-

kirkelig-kat. Det var jo Traktarianismens Dage.

Kirkerne fik et Alter; Nadveren blev opfattet

som et Offer i Oldkirkens Forstand (C. Rothe,
Das Opfer unseres Herrn J. Chr. am Kreuze und
das Opfer der K. im heil. Sakr. des Altars),

Gudstjenesten ordnet efter de gamle Liturgiers

Forbillede, og den sidste Olie indfert. Nadver-
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Elementerne bleve (efter 1850) opbevarede i

et Taberuakel, og der blev tsendt en evig

brsendende Lampe i Koret; paa Altret blev

der sat 2 Lys som Symbol paa Guds Naer-

vserelse i Apostle og Profeter. Kirkens Tjenere

flk prsestellge Dragter, Rogelsen kom (1852) i

Brug, og Tienden blev indfert. 1853 flk de
kat.-ap. Menigheder til Hovedkirke et pnegtigt

Gudshus i Gordon Square. Allerede 1847 var

paa Cardales Tilskyndelse den saakaldte >Be-

seglingc (Joh. Aab. 7, 3 f.) komraen i Brug.

Beseglingen, der skal frelse fra den sidste store

Trangsel, foretoges ved Haandspaalseggelse og
Salving med Olie af en Apostel paa Msend og
Kvinder over 20 Aar. Naar 12,000 af hver
Stamrae, altsaa ialt 144,000, vare beseglede,

ventedes Herrens Komme, og man ventede, at

de beseglede da skulde mode Herren i Luften

(1 Thess. 4, 16 f.). To af Apostlene have altid

vsegret sig ved at udfere Beseglingen, og
over for denne Beseglings-Praksis bor man
mindes: 1) at de beseglede 1 Joh. Aab. 7 ere

af Israels Folk, ikke af Hedningerne, som
ferst nsevnes i Vers 9; 2) at Aabenbarings-
bogens Besegling sker ved Engle, ikke ved
Mennesker; 3) at den ikke har det Formaal,
at undrykke fra Trrengslen, men at bevare i

denne.
Beseglingen har vundet mange, isser mange

Kvinder, for de kat.-ap. Menigheder, og fromme
og udmserkede Personliglieder have sluttet sig til

dem. I Tyskland vandt Carlyle gennem Charles
BObm og W. Caird den udmserkede protest. Teolog,

Heinrich Thiersch (sed. Art.); i Danmark vandt
Bdhm den forhv. Adjunkt A. F. H. Fleischer, der
virkede raeget for Bevtegelsen i Danmark og 1861
blev Forstander for den kat-ap. Menighed i Kbhvn,
senere Tilsynsmand for de kat.-ap. Menigheder
paa 0erne. De Kat.-ap.'s Tal angives paa Folke-

toellingslisterne saaledes: 1860 — 202, 1870 —
349, 1880 — 1036, 1890 — 2609, 1901 — 3812,

deraf i Kbhvn og Sundbyerne 550. I Sverig

dannede de Kat.-ap. en Menighed i Stockholm,
og 21. Dec. 1877 flk de Ret til offentlig Reli-

gionsovelse som et af Staten anerkendt Sam-
fund. —

Udgangspunktet for denne relig. Vsekkelse

er Troen paa Herrens mere Komme, der har
vseret ventet til forskellige Tidspunkter (14.

Juli 1835, Julen 1838, 14. Juli 1842, 1845; inden
den sidste Apostels Dad). Den nye Pinse skal

udfere en Elias-Tjeneste far Ferstegredens Ind-
samling; de 144,000 beseglede skulle vtere

de kloge Jomfruer, der mode Herren og undfly
alle Trsengslerne. De beseglede dede ville op-
staa, de levende forvandles. Derefter kommer
den antikristelige Tid, Syndens Menneske, Raeds-

ler og Trxngsler. Antikristen er det Ris, ved
hvilket Gud soger at frelse de lunkne. Der
frelses da (Joh. Aab. 7, 14) en Skare, som er
sterre end Ferstegreden ; Israel omvendes og
kommer atter til det hi. Land; Antikristen

belejrer Jerusalem, men Kristus viser sig og
frelser sin Stad og sit Folk. Derpaa overvindes
Antikristen, Djaevelen bindes, Kristus aabenbarer
sig med sin forklarede Menighed, og Tusind-
aarsriget (Joh. Aab. 20) oprinder. Endelig lases

atter Satan, Herren kommer til Dom, og den
almindelige Opstandelse fuldbyrdes.

Efterhaanden dede alle Apostlene, 3. Febr.

1901 den sidste (Woodhouse), og dermed herte
Beseglingen helt op. Men medens den eldre
kat.-ap. Bevaegelse efter den sidste Apostels

Dad forholder sig rolig og afventende, er der
en ny Retning, der har forudset denne Krise
og indrettet sig paa den.

I 1860, da Apostlene, dengang kun 6 i Tallet,

medtes i Albury Park, var ogsaa Berliner-Pro-
feten, Heinrich Geyer, til Stede. Han udpegede
Evangelisten Charles B6hm (I, 849) til Apostel
for Tyskland og Evangelisten Caird (Kaiyrt) til

Apostel for Frankrig. Apostlene vilde dog kun
erkende disse som Apostel-Medhjajlpere (Koad-
jutorer), og dermed slog Geyer sig forelebig

til Ro. 1861, da Geyer var med Woodhouse
i Konigsberg, boede ban hos den iEldste Roso-
chasky (Rosogatzki) og udpegede da, men fore-

lebig kun i al Hemmelighed, denne til Apostel.

Aaret efter kom Geyer i Strid med Berliner-

Menighedens Engel, Rothe, om Forstaaelsen af
Ordspr. 26, 24—26 og blev afsat. Da ban og
Engelen Schwarz i Hamburg erkendte Roso-
chasky som Apostel, skent denne 1 Mellem-
tiden selv havde opgivet sit Apostelkald, bleve
de, ved Thiersch's Mellemkomst, hejtideligt

ekskommunicerede i Berlin. Dermed var Spalt-

ningen fuldbyrdet; de fraskilte flk kort efter

i Preuss en ny Apostel, og Holland blev af
Aanden vist dem som deres Arbejdsmark.
Schwarz dede 6. Dec. 1895, prist som en af
Israels Stormsend ; men det nye Apostolat sked
friske Skud. Ved Menkhoff fra Westfalen, Krebs
og Ruff fra Hessen blev Apostolatet bragt fra

Holland til Tyskland, og derfra videre til Au-
stralien ved Niemeyer og til Afrika ved Klibbe.

Ny-Irvingianerne, der selv kalde sig >den
ap. Menighed <, have, navnlig efter Woodhouses
Dad, udbredt sig staerkt i Preussen og Sach-
sen. Ifelge deres Organ >Wachterstimmen aui
Ephraira> var der i 1896 i Tyskland o. 70—80
>ap. Menigheder* ; nu skal der vtere langt over
100, deraf alene I Berlin 4 med over 4000
Medlemmer. I Spidsen for disse Menigheder
staar den gl. Fr. Krebs, en tidligere >Bahn-
meister<, som Apostel for Efraim Stamme. Han
udgiver (siden Okt. 1895) de ovenfor omtalte
>Wachterstimmen< og Tillaegget >DerHeroldc,
i hvilken der gives Meddelelser om Apostlenes
Rejser og Beseglingen af levende og dede.
Krebs staar i Forbindelse med 16 Apostle, af
hvilke de 12 ere Apostle for >det aandelige

Israels 12 Stammers de andre apostolske Med-
hjielpere. I Hamburg virker Apostlen Wach-
mann, der ogsaa gaar til Sverig; om Danmark
meldes intet. Helt til Nord- og Syd-Amerika,
Syd-Afrika, Java og Australien spores de >ap.

Menigheder< s Virksomhed. Navnlig paa Java
er der blomstrende Menigheder. >De ap. Menig-
heder* mere megen Bitterhed mod de garale

Kredsc, som de kalde >Irvingianere< ; disse

svare med Navnet >Geyerianerec og tale om
Forraderi af en suspenderet Profet og en Parodi
paa Aandens Gerning. Og Fredsunderhandlinger
have hidtil ikke fert til noget (Gude, Irving-

ianismens Betydning i vor Tid, Kbhvn 1859;
J. N. Kohler, Het lrvingisme, s'Gravenhage
1876; E. Miller, Hist, and Doctrines of I., I

—

II, London 1878; K. Handtmann, Die Neu-I.
oder die >ap. Gemeinde<, Gutersloh 1903. Fra
de kat.-ap. Menigheders Side: Rossteucher, Der
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Aufbau der K. Cbristi auf den ursprungl. Grund-
lagen, Basel 1886 »; H. W. I. Thiersch, Inbe-

griff der christl. Lehre, Basel 1886 *, overs, paa
Dsk af M. S. Lumholdt, Kbhvn 1889; G. Frei-

herr von Bichthofen, Die Wiederkunft Jesu
Christi und die Zeichen der letzten Zeit, Augsb.
1882; sammes, Die ap. Gemeinden, ihre Ent-

stehung, Verfassung nnd Gottesdienste, Augsb.
1884 ; Cardale, Beadings npon the Liturgy and
other Divine Offices of the Church, London
1848, dclvis overs, paa Tysk af B. v. Bicht-

hofen. Liturgien og Katekismen ere oversatte paa
Dsk, og der er udgivet en Saml ing dske »Hymner«
i flere Udgaver. F. W. Becker, Katekismen med
opiysende Spergsmaal og Svar tillige med Skr.-

steder, overs, af M. S. Lumholdt, Kbhvn 1890;
L. Albrecht, Forklaring over den ap. Katekismes
tredje Del, overs, af samme, Kbhvn 1898. J.

O. Thomsen, Belig. foredrag, hallna i Stholm
h6sten 1869, Stholm 1869; S. Basmussen, Et
Vidnesbyrd for mine debte Bredre om Herrens
Beredelsesgerning i vore Dage for Hans ncere

Komme, Kbhvn 1895). Fr. N.

Katolske Breve, se Breve (I, 387).

Kattat, By i Sebulon (Josva 19, 15); vistaok

den samme som Kitron (Dom. 1, 30), der lige-

som K. nsevnes i Forbindelse med Nahalal.

Kattenbusch, Friedrich Wilhelm Ferdinand,
protest. Teolog, f. i Kettwig ved Buhr 3. Okt.
1851. studerede i Bonn, Berlin og Halle, blev
1873 Repetent i G&ttingen, 1876 Privatdocent
der, 1878 Prof, i systemat. Teol. i Giessen.

1879 flk han den teol. Doktorgrad fra Got-

tingen, 1903 blev han kaldet til GSttingen som
H. Schultz's Efterfelger. Han er navnlig be-

kendt som Symbolforsker (>Luthers Stellung zu
den oecumen. Symbolen<, 1883; >Die oecumen.
Symbole, Gesch. ihrer Entstehung und Geltung
in der christl. K.< 1886 og >Das ap. Symbol*
I— II, 1894—1900; >Lehrb. der vergleich. Con-
fessionskunde< I, 1892).

Kaukovalta, Peter, finsk Missionser blandt
Esterne 1215—26. Kun 60 Aar efter Erik den
helliges Korstog til Finland Andes i Henrik
Lettens Kronike Optegnelser om hans samtidige

og fortrolige, Prsesten Peter Kaukovalde (Kai-

kevalde osv. ; >kaikkivalta< betyder Almagt,
»kaukolvalta« Magt fra det fjerne). Han ntevnes

tidligst 1215, kommen fra Biga tilligemed Svard-
bredre-Prtesten Otto, forestaaende Omvendelses-
arbejdet i Sakala. Men Modstanden mod den
kr. Lsere var stor, og ferst efter at Valdemar
Sejr 1219 var begyndt fra Sesiden at an-
gribe Esterne, kunde Missionsarbejdet atter

optages 1220, da Henrik Letten og K. atter

virkede i Sakala. Sidst nsevnes disse Mend
blandt de Arbejdere, som den pavelige Legat
Vilhelm 1226 udsendte til Lannemaa og Suon-
tausta i Vestestland, hvor Befolkningen modtog
dem med Venlighed. A. N.

Kanlbach, Wilhelm, tysk Maler, Discipel af

P. von Cornelius (I, 556), fedtes i Arolsen 1805.

Han blev ferst i Dusseldorf undervist af Corne-
lias, men fulgte 1825 med ham til Munchen,
hvor han blev Hofraaler og 1847 Direkter for

Akademiet der. Han dade 1874 af Koiera. Mest
bekendt ere hans verdens- og kirkehistoriske

Fresker i >det nye Museum* i Berlin, hans
>Arbuesc (1, 135), en Protest mod dennes Helgen-
kroning, og hans Illustrationer til Beineke Fuchs.

Kirke-LeksJkcra for Norton. II.

K.s sidste Arbejde var en Forberligelse af den
tyske Michel (frkeengelen Michael), for hvem
Fjenderne (Napoleon HI, Pius IX, en rom.-kat.

Pnest og en Jesuit) fly.

Kanlen, Franz Philipp, rom.-kat. Teolog, f.

i Dusseldorf 20. Marts 1827, studerede i Bonn
og Koln, blev prsestevie' og Kapellan i Dussel-

dorf 1850, i Dottendorf 1852, 1853 Rektor og
Faengselskapellan i Putzschen ved Bonn, Bepete-
tent i det teol. Konvikt i Bonn 1859, Privat-

docent i gitestl. Eksegese i Bonn 1863. Prof,

ekstr. der 1880, ord. Prof. 1883. Han er navnlig
bekendt ved forskl. Skrifter om Vulgata (> Gesch.

der Vulgata* 1869; >Handb. der V.« 1870) og
var Udgiver af den af Hergenr&ther (S. 407)
pianlagte nye Udg. afWetzerog Weltes >Kirchen-
lexicon« (I—XII, Freib. 1882—1901; Kegister

1903). Bl. hans andre Skrifter maa mserkes:

Lingual Mandschurica Institationes (Begensb.

1856); hans forskl. Udgaver af C. H. Vosens
hebr. Grammatik; >Einleit. in die heil. Schriften

desa.und n.Test.,(Freib. 1887 ^og >Assyrien und
Babylonien nach den neuesten Entdeckungen<
(Freib. 1899 s

).

Kaurin, Jens Matthias Pram, norsk Biskop, f.

paa Laurdals Prestegaard 25. Nov. 1804, Student
1822, teol. Kand. med Udmarkelse 1826. S. A.

blev han res. Kapellan til Sigdal, 1832 Spr. til

Flesberg, 1837 Lektor i Teol., 1843 Professor

(foredrog G. T. og Dogmatik), 1849 tillige Lterer

ved det praktiske teol. Seminar (indtil 1851),

1853 Spr. til Lier, 1858 Biskop i Bergen. Han
dede 1863 efter 1861 at have segt sig entlediget

paa Grund af Sygdom. K.s litersere Navn er

isa?r knyttet til flere praktisk kirkeiige Fore-

tagender. Han havde den vsesentligste Andel
i den ved Kommissionen af 1839 udarbejdede
og i 1843 autoriserede Udgave af Pontoppidans
Forklaring, hvortil der knyttede sig en lang-

varig Skriftfejde. Fremdeles deltog ban efter

offentiig Opdrag i Udarbejdelsen af den nye
Udgave og Overs, af den norske Kirkes sym-
holske Beger, som udkom henholdsvis 1860 og
1853. Endelig tog han fra 1842 i mange Aar
en fremtrsedende Del i det norske Bibelover-

ssettelsesarbejde, hvortil han og W. A. Wexels
havde givet Stodet. Ellers foreligger der fra

hans Pen Prsedikener, Taler og Hyrdebreve samt
lejlighedsvise Indlaeg i den kirkeiige Diskussion,

f. E. >Om den skienske Frimenigheds Bekjend-
else og Forkastelse af Barnedaaben<, 1857. A.B.

Kautzsch, Emil Friedrich, tysk protest.

Teolog og Seraitist, er fedt 4. Sept. 1841 i

Plauen. Efter 1869 at have habiliteret sig i

gitestl. Eksegese blev han 1871 ekstr. Prof, i

Leipzig, 1872 ord. Prof, i Basel, 1880 i Tu-
bingen, 1888 i Halle. Vigtigste Skrifter: De
vet. test, locis a Paulo apost. allegatis (1869);
• Echtheit dermoabit. Altertumer< (1876), hvori

han — sammen med Socin — paaviste Utegt-

heden af nogle af den preuss. Begering kebte
foregivne moabit. Oldsager; >Johann Buxtorf
der Aeltere«(1879); »Die Derivate des Stammes
cdq im alttestl. Sprachgebrauch* (Tubinger-Pro-

gram 1881); >Grammatik des Bibl.-Aramaischen<

(1884); >Die Genesis mit aussererUnterscheidung
der Quellenschriftenc (1891 2

, i Forb. med Socin);

>Die hei). Schrift des A .-Test, in Verbindung
mit . . . Qbersetzt<, (1896 2

); >Die Apokryphen
und Pseudepigraphen des A.-Test, in Verbin-

48

Digitized byGoogle



754 Kautzsch — Eeble.

dung mit . . . ubersetzt* (I— II, 1900); >Bibel-

wissenschaft und Religionsunterricht* (1900);

• Die bleibende Bedeutung des A.-Test.* (1902);

»Die Poesie und die poetischen Buches des A.-

Test.< (1902; de 3 sidstnasvnte Skrifter ere
populaere og vise K.'s Evne til at frugtbargere

den nyere Betragtning af G. T. for det praktiske,

relig. og pied agog. Behov); Proverb* (sammen
med A. Muller, i Haupts >Regnbuebibel< 1901);
• Die Aramaismen im A.-Testc I (1902). Des-
uden bar K. udgivet Gesenius's hebr. Gram-
matik fra 22. Oplag, efterhaanden belt omar-
bejdet ; Scholz's >Abriss der hebr. Laut- und
Formenlehre« ; Hagenbachs >Encyclopadie und
Methodologiedertheol. Wissenschaften<. /. C.J.

Kavda, den i Ap. G. 27, 16 nsevnte lille

Syd for Krcta. I Stcdet for K. Andes i Haand-
skrifterne ogsaa >Klarda<, men Formen uden
>1< er i Henhold til 0ens nygrseske Navn
•Gavdho* den rette.

Kawerau, Gnstav, tysk protest. Kirkehistori-

ker og Lutherforsker, fedtes 25. Febr. 1847 i

Bunzlau i Schlesien, studerede i Berlin 1863
—66, bier 1870 Hjselpeprest ved Lukas-Kirken
der, 1871 Praest i Langheinersdorf i Branden-
burg, 1876 Pnest i Klemzig, 1882 Prof, og gejstl.

Inspekter ved Vor Frue Kloster i Magdeburg
og President for det teol. Seminarium der,

1886 Prof, i Teol. i Kiel. Nu (1904) er ban
Prof, i Breslau. Han bar bl. a. skrevet: »Jo-

hann Agricola von Eisleben< (Berlin 1881);

•Caspar GQttel* (Halle 1882); polem. Artikler

mod Job. Janssen (S. 593) i >Zeitschr. f. kirchl.

Wissenschaft und kirchl. Leben« 1882—83;
• Hieronymus Emser< (1898) og »Dle Versuche
Melanchthon zur kath. K. zuruckzufuhren*

(1903), begge i de af >Verein f. Reformations-
gesch.c udgivne Skrifter. For denne Forening
er G. K. nu Formand. og han er ligeledes virk-

som Deltager i Weimar-Udg. af Luthers Vserker.

Kayser, August, tysk protest. Teolog, f. i

Strassburg 14. Febr. 1821, d. ssteds 1885.

Efter at have studeret i Strassburg og en
Aarrtekke virkct som Bibliotcksassistent og
derefter som Husherer blev han 1858 Prsest i

Stossweier i Elsass, 1868 i Neuhof ved Strass-

burg, 1873 ekstr. Prof, i gltestl. Teol. i Strass-

burg, 1879 ord. Prof, ssteds. K.s litersere Pro-

duktion behandlede i hans yngre Aar nsesten

udelukkende Emner fra Kirkens seldste Tid ; men
efterhaanden sarnlede hans Studier sig over-

vejende om G. T., for hvilket hans Lserer E.

Reuss allerede i hans Studenteraar havde
vakt hans Interesse; sammen med Graf og
Kuenen blev K. en af de forste, som heevdede

den praestelige Kilde som den yngste af Penta-

tevkkilderne (i Skriftet >Das vorexilische Buch
der Urgesch. Israels und seine Erweiterungen*,

1874). Hans Forelssning over >Die Theologie

des A. Teste blev efter hans Dad udgivet af

Reuss (hvis Fortale indeholder en kort Bio-

grafi af K.), samt i senere Oplag i Bearbejdelse

af K. Marti. J. C. J.

Kebar, en Strom i Kaldeerlandet, ved hvil-

ken judeiske Eksulanter vare bosatte. og hvor
Hesekiel havde sit forste Syn (Hes. 1, 1. 3.

3, 15. 23 osv.); er ikke Chaboras (se Habor,

S. 320), men en bred Kanal lidt 0. for Nippur,

kaldet >kabaru< 3: den store. L. G.

Keble, John, f. 25. Apr. 1792 i Fairford i

Gloucestershire, blev af Faderen, der var Prsest,

dimitteret til Universitetet i Oxford, hvor han
i Slutningen af 1806 fik Stipendieplads i Cor-
pus Christ! College. Til hans Studiefteller herte
Th. Arnold og J. T. Coleridge. 1811 tog han
sin Grad med Udmsrkelse og blev Fellow i

Oriel samtidig med R. Whately. Han vandt
Prisbelanninger, blev 1818 Tutor og var i nogle
Aar Eksaminator i Lat. og Gr. 1815 blev han
ordineret til Diakon, 1816 til Pnest, og efter

at have opgivet sin akademlske Virksomhed
havde ban en Tid en mindre Praestegerning

paa Landet, hvor han havde Studenter i sit

Hus, bl. a. R. Wilberforce, H. Froude og J.

Williams. Han var en god Sen og Broder og
blev en Hjemmets Sanger. Efter Moderens Dad
1823 tog han Ophold i Fairford ; 1825 overtog
han et Kapellani under Hursley ved Winchester,
men allerede det falgende Aar vendte han tilbage

til Hjemmet for at hjaelpe sin Fader. Fra hans
Prastegaard udsendte han 1827 en Digtcyklus
over Kirkeaaret >The Christian Year« ; Formen er
mangelfuld, men ved sin dybe Forslaaelse af
Biblen, sin Inderlighed i Folelsen ogsin poetiske

Ynde gjorde Bogen en teramelig enestaaende
Lykke og haropnaaet over 100 Oplag. 1831—41
var han Prof, i Poesi i Oxford. Efter Faderens Dad
1835 segtede ban Charlotte Clarke, og det falgende

Aar blev han Spr. i Hursley, hvor han i 30
Aar virkede med stor Nidkserhed. Indtsegten

af » Kirkeaaret* anvendte han til Restauration

og Udstyrelse af Kirken.

Da der i Oxford dannede sig en ny kfrkl.

Retning, udgaaet fra Oriel og repi-aesenteret af
H. Froude, J. H. Newman og Pusey, fik K.
som den noget seldre og ansete Maud stor lnd-
flydelse paa den. Han var en af de aedleste

Personligheder i en sjaelden udsegtKreds; med
sine gammeldags anglikanske A nskuelser sluttede
han sig afgjort til >det unge Oxford < og blev en
af de bedste Stotter for den anglo-kat. Bevseg-

else. Denne dateres fra den Pradiken om •Na-
tional Apostacy*, hvori K. 1833 i Anledning
af Ophsevclsen af nogle irske Bispedemmer gav
Signal til Kamp mod Tidens Liberalisme. Til

• Tracts for the Times* skrev han Nr. 4, 13,

52, 54, 57, 60, 89; 1836 udgav han Hooker's
Vserker (se S. 459); fra 1838 var han Medar-
bejder ved 'Library of the Fathers*, hvortil

han overs. Irenseus, og til 'Library of Anglo-
Catholic Theology* besergede han Biskop Wil-
son's Vserker og skrev hans Biografi. Han for-

svarede Newman's Traktat Nr. 90, som han
havde gennemset og billiget far Udgivelscn, og
Ward's Skrift om Kirken, men efter at disse

to var traadte over til Romerk., fornianede han
i sine Prsedikener indtrsngende alle Angli-

kanere til at blive 1 den K., i hvilkeu de var
debte (Sermons, academical and occasional,

1847). 1839 udgav han en metrisk Overs, af
Ps. og 1846 en ny Digtsamling, Lyra Innocen-
tium, der i formel Henseende staar over > Kirke-
aaret*, men paa Grund af sine anglo-kat. ldeer
vandt mindre Bifald. Han udgav flere Lejlig-

hedsskrifter og leverede Bidrag til > British
Magazine* ; efter hans Dad er der desuden ud-
givet en Del Proedikener, Digte og Afhandlinger.
Den mystiske Aandsretning, der Andes i K.s

Digtning, isaer den senere, er ogsaa karakteri-
stisk for bans Teologi. Fra de gr. Fsedre (Traktat
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Nr. 89) og de teldre Anglikanere optog han den
Naturbetragtning, der i de synlige Ting ser Af-

bllleder , af de usynllge, og denne hans >Sa-

kramentalisrae< udevede en dybt gaaende Ind-

flydelse paa den nye anglo-kat. SUole, saaledes

som det kendes i Pusey's Skrift om Nadveren,
R. Wilberforce's Skrifter om Inkarnationen,

Kirken, Daaben og Nadveren og hele den nyere
lnkarnationsteologi. K. dede 29. Marts 1866,

og et vterdigere Mindesmaerke kunde ikke tasnkes

end det store og skenne Keble College, der er

rejst i Oxford (J. T. Coleridge, Memoir of J. K., 5.

ed. 1880 ; W. Lock, J. K„ London 1895 »). C. E. F.

Kedar, ismaelitisk Araberstamme (1 Mos. 25,

13), den betydeligste i den syr.-arab. 0rken,
mellem Edom og Babyionien. De assyr. Konger
luempede oftere mod disse besvterlige Nomader.
K. kaldei her Kidri. Sanherib og Asarhaddon
tilfajede dem Nederlag. Ogsaa i G. T. ntevnes

de ofte (f. E. Jes. 21, 16. 17; Jer. 49, 28 f. 2,

10). Deres Hovedgud var Atar-samain. De vare

rige paa Kvasg (Jes. 60, 7) og dygtige Bue-
skytter; med deres Pileskud sammenligner
Psalraisten (Ps. 120, 5) sine Fjenders hadefulde

Ord. Hejs. 1, 5 hentyder til deres sorte Gede-
baarstelte. levrigt betegner >Kedarener< paa
disse sidste Steder muligvis allerede Arabere i

Almindelighed ; saaledes blev Sprogbrugen i alt

Fald hos de senere Jeder. L. G.

Kedema (Kedma), en ismaelitisk Stamme
(1 Mos. 25, 15; 1 Kran. 1, 31).

Kedemot, amoritisk By nordlig for Arnons
avre Leb (5 Mos. 2, 26); tilherte senere Rubens
Stamme (Josva 13, 18. 21, 37). Ruinerne Urara-

er-rasas kunne muligvis identificeres med K.

eller det ncerliggende Jahas.

Kedes. 1. Kana'anaeisk Kongestad, ogsaa

kaldet K. i Galiltea eller K. Naftali, idet

den tilfaldt Naftali Stamme (Josva 12, 22. 19,

37. 20, 7. 21,32; Dom. 4, 6. 9f.). Dens Navn
K. antyder, at den hos Kana'anaeerne var et

Knltuscentrum. I den israelitiske Tid var den,

svarende til dette gl. Ry, en af Tilflugtsstied-

erne og Levitstad. Dens Betydning fremgaar
allerede af Amarna-Brevene (Kidsi) og segypt.

Indskrifter. 734 f. Kr. bortfortes Indbyggerne
til Assyrien af Tiglat-pilesar (2 Kong. 15, 29;
jvfr. Tob. 1, If.). Ved K. vandt Makkabaeeren
Jonatan en Sejr (1 Mak. 1 1, 63. 73). Paa Josefos's

Tid tilhorte K. Tyrierne og fejdede mod Jo-

derne. Af den gl. betydelige og skent beliggende

By er der endnu interessante Ruiner ved det

nuvterende Kedes N. V. for Hulesoen.
Fra K.-Naftali var Helten Barak (Dom. 4, 6.

9). Ganske forfejlet sige nogle nyere, at Barak
var af Issakars Stamme og sege derfor hans
Hjemstavn i et muligt dervaerende K. (se Nr. 2).

Dom. 5, 15 >som Issakar saaledes Barak- , som
skulde stotte denne nye Antagelse, beviser ved
at sammenligne I. og B. netop det raodsatte;

Sandheden er altsaa kun den, at ogsaa Issakar
udmaerkede sig og derfor kan prises ved Siden
af Naftalis og Sebulons, Baraks egne Troppers,
uforlignelige Heltemod (5, 14. 18).

— 2. K. i Issakar (1 Kran. 6, 57 [72]). Josva
21, 28 (Jvfr- 19 < 20) har >Kisjonc Begge Navne
ere vel in og samme By, som efter Cheynes
Formodning har heddet >Kidsun< (smlign. Gada-
snna i Amarna-Brevene og Kitsuna i Thotmes
Ill's Navneliste). Muligvis Ruinerne Tell-abu-

kudes nordlig for Ta'anak. — 3. En By i det
sydligste Juda (Josva 15, 23), maaske mellem
Hebron og Soar. L. G.

Kedesher. Med den kana'anaeiske Astarte-
Dyrkelse (jvfr. den babyloniske Istar) fulgte

reiigios Prostitution. De Kvinder, der i Gud-
indens Tjeneste ofrede deres Kyskhed, kaldtes
K. (>de indviedec). Af denne kana'anseiske Sur-
dejs Indtraengen i Jahvetroen var scerlig Israels

Rige stasrkt truet. Mod dette vederstyggelige
Uvaesen stod derfor en Kamp paa Liv og Ded
fra de sande troendes Side (Am. 2, 7; Hos. 4,

13. 14; jvfr. 1 Kong. 14, 24. 15, 12. 22, 47 og
5 Mos. 23, 17. 18). L. G.
Kedorlaomer, elamitisk Kooge, om hvcm

der i Forbindelse med Abrahams Historie be-
rettes i 1 Mos. 14. Fra det fjerne Elam strakte
hans Herredomme sig til de sydostl. Egne af
Kana'an. Da K. paa et sejrrigt Tog mod sine
hervsrendc frafald nr Vasaller ogsaa havde bort-

fert Abrahams Brodersen Lot, overfaldt Abra-
ham om Natten K.s Hser, som Gud gav i hans
Haand, og befriede Fangerne.
De her fremtraedende politiske Forhold have

den nyere Tids Kileskriftsfund bekraeftet. Al-

lerede tidlig i det 3. Aartusende f. Kr. have baby-
lonske Erobrere hersket lige til Middelhavet.
Fra en noget senere Tid (o. 1400 f. Kr.) have
Tell-el-amarna-Brevene kastet et klart Lys over
Babyloniens davserende Betydning i de samme
Egne. Elam herskede — som i 1 Mos. forudsat
— virkelig en Tid over Babyionien, indtil

Hammurabi (o. 2300 f. Kr.) befriede dette.

Omtrent til dette Tidspunkt maa K.s Regering
stettes. Hans Forbundsfaellers Navne ere til-

dels identiflcerede (f. E. Ariok af Ellasar =
Eri-aku af Larsa). Hvorvidt K.s Navn i aller-

nyeste Tid er paavist af Pinches, er omstridt,

men sikkert er det, at det er et rent elamitisk
Navn, hvis Bestanddele >kudur< (Tjener?) og
>lagamar< eller >lagamal< (en elamitisk Gud-
dom) ere velkendte. L. G.

Kedrenos, Georgios, en ukendt Krenike-
forf., riraeligvis en Munk, fra Slutn. af 11. eller

Beg. af 12. Aarh. Hans 2vvoipts Igtoquov be-
gynder med Verdens Skabelse og gaar til Kejser
Isak Komnener (1057). Hans Vterk er udgivet
af I. Bekker (I—II, Bonn 1838—39) og trykt

i Migne Patr. Gr. 121—122.
Kedron (Kidron; LXX og N. T.: Kedron),

den bekendte Baek og Dalkleft mellem Jeru-
salem og Oljebjerget. Ved Siden af den saed-

vanlige Form »Baekken K.< og >Dalen K.< fore-

kommer ogsaa Udtrykket >K.s Baek< (LXX til

2 Sam. 15, 23 og til 1 Kong. 15, 13; ligeledes

Joh. 18, 1). Den er en Vinterbaek, der selv

om Vinteren for det meste er tar og kun flyder

efter stark Regn. Om Navnets Betydning er
>den sorte<, >den smudsige< efter Vandets Ud-
seende, er muligt, men ikke ganske sikkert.

I Stedet for >Dalen K.< kaldes den 2 Kran.
33, 14 og Neh. 2, 15 alene »Dalen« (jvfr. 1

Mak. 12, 37).

Dalfuren, der paa den omtalte Straekning
(hvor ogsaa Vandlebet viser sig) forer Navnet
K., begynder Hdt N. V. for Jerusalem ved Foden
af Skopos. Nedenfor den nuvterende Stefans-

port paa Tempelpladsens Ostside er Stedet, hvor
Jesus Sksrtorsdag Nat maa have passeret K.

Dalbunden er her 45 Meter lavere end Tempel-
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pladsen; samme Hojde har Opstigningen til

Getsemane paa Oljebjergets Skraaning. Fra Syd-
spidsen af Haram (Terapelpladsen) synker Dalen
rask mod Syd. Paa Vestsiden er Maria- Kilden

(det gl. Gihon) overfor Landsbyen Selvan, der
ligger paa »Forargelsens Bjergc (1 Kong. 11, 7).

Tilsidst forener Kedronkleften sig med den
Senden om Jerusalem lobende Hinnomsdal og
danner her en frugtbar, velvandet Straekning,

bvor Kongens Have laa (2 Kong. 25, 4; Neh.

3, 15). Ved Ijobsbrenden (formodentlig Kilden

Rogel: 1 Kong. 1, 9) er Dalen allerede 106

Meter lavere end Harampladsen. Fra Dalens
Begyndelse ved Skopos til Rogel-Kilden, hvor
den historiske K. ender, er 2*/4 eng. Mil. Fort-

saettelsen kaldes nutildags Vadi-en-nfir (Ilddalen),

der munder ud 1 det dade Hav. K.dalens nu-
vterende Navn er Vadi-sitti-marjam o : Jomfm
Marias Dal, i Henhold til Legenden om hendes
Begravelse der. Den kaldes (forst paaviseligt

fra 4. Aarh. e. Kr.) ogsaa >Josafats Dal< (Joel

4, 2, [3, 7J, men denne Tradition bar ikke hi-

storisk Vaerdi. K.dalens Skraaninger ere fulde

af muhammedanske og jed. Grave (jvfr. allerede

2 Kong. 23, 6). Om dens evrige bibelske Minder
se 2 Sam. 15, 23 (David); 1 Kong. 2. 37. 15, 13;

2 Kong. 23, 4. 6. 12; 2 Kren. 29, 16. 30, 14;

Jer. 31, 40. L. G.

Kefar-ha-ammoni (a: Ammonitens By), en
By i Benjamin (Josva 18, 24).

Kefira, hevitisk By (Josva 9, 17), deltog i

Gibeons List overfor Josva. Herte til Benja-

mins Stamme (Josva 18, 26; Esra 2. 25). Nu
Ruinerne Keftre 0. for Jald.

Kehelata (4 Mos. 33, 22 f.), ubckendt Lejr-

plads i den sinaitiske Orken.
Krhrein, Joseph, rom.-kat. Teolog og Skole-

mand, f. i Heidesheim 20. Okt. 1808 (i Rhin-
hessen), studerede i Mainz og Giessen, blev 1839
Gymnasiallaerer i Mainz, 1845 Prorektor ved
Gymnasiet i Hadamar, 1855 Direkter for det
rom.-kat. Skolelsrer-Seminarium i Montabaur
og Inspekter for Skolerne der. D. ssteds 25. Marts
1876. Han har udfoldet en rig Forfattervirk-

somhed (>Gesch. der kath. Kanzelberedsamkeit
der Deutschen von der altesten bis zur neuesten
Zeit<, I—II, Regensb. 1843; >Lat. Sequenzen
des Mittelalters<, Mainz 1873; »Das deutsche
kath. Kirchenlied in seiner Entw. von den
ersten Anfangen bis zur Gegenwart<, Neub.
1874; >Ueberblick der Gesch. der Erziehung
und des Unterrichts<, Paderb. 1876 8

).

Keil, Johann Karl Friedrich, protest. Teolog,

f. 26. Febr. 1807 i Lauterbach ved Oelnitz,

vilde oprindelig vaere Snedker og gik til St.

Petersborg for at laere det Haandvserk hos en
Sltegtning der. Men den russiske Kejserinde
(Kejser Wilhelm I's Sester) tog sig af den lille,

spasdlemmede Dreng og lod ham studere i

Dorpat og Berlin. Sartorius i Dorpat og Strauss
og Hengstenberg i Berlin fik stor Indflydelse

paa ham, og ban blev en ivrig Lutheraner og
en konservativ gltestl. Teolog. 1833 blev han
teol. Prof, i Dorpat, hvor han virkede i 25
Aar. 1859 vendte han tilbage til Sachsen og
bosatte sig i Leipzig, sysseisat med lserde Ar-

bejder og Virksomhed for den ydre Missions
Anliggender. Sammen med Deiitzsch udgav han
• Biblischer Kommentar fiber das alte Testa-

ment' (1863 f.), hvortil han senere fejede Kom-

mentarer til Makk. (1875), de 4 Evang. (Mt.

1877, Mk. og Lk. 1879, Joh. 1881), Peters og
og Judas's Breve (1883) og Hebraeerbr. (1885).

1887 flyttede han til sin seldste Sen, der var
Prsest i Rodlitz i de sachsiske Erzgebirge, og
d6r dede han 5. Maj 1888. Foruden de ntevnte
ekseget. Skrifter har ban bl. a. ogsaa forfattet

>Einleitung in die kanonischen und apokryf.

Schriften alten Test's (1873 s
) og >Btblische

Archfiologie< (1875*).

Ke'ila, judreisk By, bekendt fra Davids Hl-
storie(l Sam. 23). David havde befriet K. fra Fili-

sternes Plyndringer, men forlod Byen efter at

have raadspurgt Herren om, hvorvidt Iodbyg-
gerne vilde udlevere ham til Saul, som naermede
sig med sin Hser. Nsevnes ellers Josva 15, 44;
1 Kren. 4, 19; Neh. 3, 17. 18 og er maaske den
i Amarna-Brevene omtalte By Kilti. l'/sgeogr.

Mil 0. for Bet-djibrtn (Eleutheropolis) Andes
paa Hejderne Ruinerne KU4 o: det gl. K. L. G.
Keim, Theodor, protest. Teolog, f. i Stuttg.

1815, studerede under F. C. Baur i Tubingen,
hvor han blev Repetent 1851. Som Huslserer

hos Guverneren i Ulm studerede han Byens
Reforrnationshistorie og udgav: >Ref. derStadt
Ulm< (1851). 1856 blev han Diakon i Esslingen,

1860 Prof, i Zurich, 1873 i Giessen. Da var
han allerede svskket af en Nervelidelse, og
for den bukkede han under 1878. B). bans
ref.-hist. Skrifter maa naevnes: »Schwab. Ref.-

gesch. bis zum Augsburger Reichstag< (1855);
>Ambrosius Blaurer< (1860). Hans Hovedvrerk
er: >Gesch. Jesu von Nazara in ihrer Verket-
tung mit dem Gesamtleben seines Volks< (I

—

III, Zurich 1867—72), der blev indledet med
>Der geschichtl. Cbristus< (1865) og efterfulgt

af et Udtog af det storre Vterk (>Gesch. Jesu«,
ZOrich 1875*).

Keith, George, se Kvsekeme.
Kelah, se Kalah.

Kelaja. En Levit med Tilnavnet Kelita

(Dveerg?), Esra 10, 23; Neh. 8, 7. 10, 11 [10].

Kelal, en af dem, der havde fremmede Hu-
struer (Esra 10, 30).

Keiita (K'lita), se Kelaja.

Kellermann, Bernhard Georg, rom.-kat. Bi-

skop, f. i Freckenhorst ved Munster 11. Okt.
1776, studerede i Munster, blev Husleerer hos
Grev Fr. L. v. Stolberg, prsesteviedes 1801 og
blev 1811 Prest ved St. Servatius, 1817 ved
Ludger-Kirken, 1823 Domprsest, 1827 Prof, i

nytestl. Eksegese, 1836 i Pastoralteol. ved det
teol. Fakultet i Munster, var i mange Aar Leder
af >de barmhjertige Sestre< i Rhinlandene og
Westfaien, 1841 Domkapitular og Rektor for

Akademiet, senere Penitentiar ved Domkirken
i MQnster og 13. Dec. 1846 Biskop der. Men
han dede allerede 29. Marts 1847. Han stod
ikke blot Stolbergerne, men ogsaa Familien
Droste zu Vischering meget nser (Zur Erinne-
rung an B. G. K., Munster 1847).

Kellner, Ednard, luth. Pnest, f. 1803 i Pan-
gau ved Kreuzburg, kom i Breslau under
Scheibels Paavirkning (S. 166 b) og blev i 1826
Prsest i H&nigern ved Namslau. Da han 1834
vtegrede sig ved at indfore den nye unerede
Agende, kom det til voldsomme Optrin i H6ni-
gern. K. blev kastet i Fengsel, bans Kirke
blev aabnet ved Soldater, og der blev lagt Sol-

dater i Kvarter bos bans Sognefolk. En Del
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af Menigheden faldt da til Foje og sluttede

sig til Unionen, en anden Del traadte ud af

Landskirken. 1838 kom K. paa fri Fod, 1841
blev han Priest i Schwirz, og der dede han
1878 (E. Kellner, Gottes FQhren und Reglerung
zur Erhaltung der lutli. K. in Preussen, Dresden
1868»; Fr . Nielsen, Statsk. og Frik., Kbhvn
1883, 75 f.).

Kellogg, Samuel Henry, presbyt. Missionser,

f. i Quiogne paa Long Island 6. Sept. 1839,

studerede ved Princeton-Seminariet, var Mis-
sionser i Indien 1864—76, blev derpaa Prsest

ved den presbyt Kirke i Pittsburg i Pennsyl-
vanien og Prof, i systemat. Teol. og sammen-
lignende Religionsvidenskab i Alleghany i Penn-
sylvanien, 1886 Prsest i Toronto i Kanada.
Han har bl. a. skrevet A Grammar of the Hindi
Language (London 1876); The Light of Asia
and the Light of the World (London 1885).

Kellon, se Kellus.

Kellus (Judit 1, 9), rettere Kelus (XfLovs);

maaske Halusa, hos Kirkefsedrene Elusa, med
en ejendommelig hedensk Kultus, S. V. for Beer-

seba. En Ruinhob >Halasa< betegner Stedet.

Judit 2, 23 [13], hvor der ntevnes Kellseer eller

Kelseer [Dsk. Overs.: Kellon] som Naboer til

Ismaeliter, kan stette ovennsevnte Antagelse.

Kelods Bern (Judit 1, 6). Uforstaaeligt, med
mindredet maaske er >KaldeeernesB0rn< (- = Kal-

dseerne, som den syr. Tekst har); i saa Fald
tkke »til Strid mod K.«, men >til K.s Slag-

orden<. L. G.

Kelsos, en platonisk Polyhistor, udgav under
Marcus Aurelius's Forfelgelse (o. 178) et Angreb
paa Krdmmen fra en antik Agnosticismes Stand-
punkt. Hans Skrift >Det sande Ord< (<iU.ij#ij?

ioyo;) er gaaet tabt, men ved Hjaelp af Origenes's
Modskrift (Berliner-Akad.s Udg. af Orig.s Skr.

I, 50 f.) kunne vi danne os et Billede baade
af Gangen i K.s Angreb og mange Enkeltheder
i dette (Rekonstruktion i tysk Overs, i Th.
Keim, C.s Wahres Wort, Zurich 1873). K. var
en vidt berejst og meget belsest Mand, der
kendte vore 4 Evangelier, Here Stykker af G. T.

og rimeligvis ogsaa nogle af Paulus's Breve.

Jededommen har han Agtelse for, fordi den
var en Folkereligion, men Krdmmen betragter

han som en foragtelig Bastard af Jededommen.
Det gode i Kristi Taler er laant fra Filosofferne,

det ovrige er taabelige Myter. Apostlene ere

bedragne Bedragere, og Troen paa Kristi Op-
standelse skyldes en halvgal Kvinde; den kr.

Forsyustro er en Uforskammethed over for

Guddommen. K.s Bog, der indeholder Spiren
til alle senere Angreb paa Krdmmen, vidner
baade om Skarpsindighed og Lserddom, men
den er i hej Grad overfladisk, og K. havde
ingen Forstaaelse for det, der egentlig var
Kraften i den nye Religion, som ban foragtede

saa dybt. Hans Skrift maa vaesentlig betragtes

som et polit. Forsvarsskrift for Kejser og Rige

over for den nye Tro, der trsengte frem. Man
bar ogsaa i det villet se et Fredsforslag, der
lovede de Kr. Fred, naar de vilde opgive det, som
Forf. holdt for at vsere farligt for Riget og den
gamle Tro; men den Opfattelse synes ikke hold-

bar (Aubl, La polemique palenne a la fin du 1I
C

siecle, Paris 1878 s
, 277 f.; A. Harnack, Mission

und Ausbreitung des Chrtums, Leipz. 1902,

351 f.).

Keltisk Kirke er blevet et almindeligt Navn
paa det kirkelige Samfund, der blev dannet
blandt Britanniens oprindelige Indbyggere, Kelt-

erne, og holdt sig til det 12. Aarh. Kelterne
faldt i 2 Grupper: den gaeliske (de irske og
skotske Geeler og Gselerne paa 0en Man) og den
britiske (de Stammer, der talte Walisisk og
Kornisk og Udflytterne i Bretagne); deres Re-
ligion var Druidisme (I, 679). Evangeliet var
kommet til Britannien, lsenge fer0en blev af-

sondret fra det ovrige Europa, og det var trsengt

lrengere frem end de romerske 0rne. Men den
seldste britiske Mission ligger fuldstsendig i

Merke for os. Krdmmen er rimeligvis kommet
dertll over Gallien; derom vidner it og andet
i den britiske Liturgi og den Omstsendighed,
at k. Kirker tidlig viedes til galliske Helgener.
Den eng. Nationalhelgen Alban, der skal have
lidt Martyrdeden i den diocletianske Forfelgelse

(I, 45), er ikke af alle anset for at vsere en
hist. Skikkelse. 316 here vi imidlertid, at der
paa en Synode i Aries var britiske Biskopper
til Stec"e, og det samme var Tilfseldet i Rimini
359. Briterne stod paa den nikaeniske Side,

men fra Britannien skal Pelagius vsere kommen.
De keltiske Kirkebygninger vare meget srnaa,

>som Bikuber<, og ofte byggede man flere af

dern sammen, i Reglen 7, efter de 7 Menig-
heder i Joh. Aab. I den ferste Tid vare de
ikke sjselden opferte af Jord; senera bleve Tras-

kirker almindelige, men der byggedes dog ogsaa
Stenkirker, som den 1 Whithorn. Altret, der
stod i 0st, kunde vsere af Trae eller Sten. Der
omtales ogsaa Klokker, og man har endnu en
Klokke, der skal stamme fra Patricks Tid.

Runde Taarne fandtes maaske allerede i 6.

Aarh.; men de synes nsermest bestemte til

Sikkerhedssteder i Krigstider. Omkring Kirk-
erne fandtes Kirkegaarde med Taxtrseer. Kirke-
sproget synes altid at have vseret Latin; der
er hverken fundet Spor af en Bibeloverssettelse

eller af Liturgier paa Keltisk, saa lidt som der
er paavist sikre Efterretninger om, at saadanne
nogen Sinde have vseret til. De seldste Brud-
stykker af de lat. Liturgier fra Kelterne, som
vi nu have, ere dog ikke aeldre end fra 7. Aarh.
Men selv om Altertjenesten og Daabshandlingen
altid har vseret udfert paa Latin, er der utvivl-

somt i Reglen bleven prsediket paa Keltisk,

og vi have endnu flere keltiske Homilier, der
ogsaa som Sprogprever have stor lnteresse.

Der synes at have vseret brugt 3 Lsesestykker,

et profetisk ved Siden af Evangeliet og Epistlen,

og der er sikre Spor til en for Kelterne ejen-

dommelig lat. Bibelovers., der hverken stemmer
med Vulgata eller med de andensteds fra kendte
ferhieronymianske Overssetteiser. Irerne vare

et musikalsk Folk, og ogsaa ved Gudstjenesten,

navnlig ved Altergangen, var der Sang. Daaben
blev udfert enten ved en Neddykning eller ved
Overesning, og baade Forsagelsen og Trosbe-
kendelsen ntevnes som Daabsvilkaar. I Lebet
af Middelalderen blev Hjemmedaab almindelig,

og rige Folk lod stundum deres Bern debe i

Mselk (2 Mos. 3, 8). Ved Nadveren brugtes usyret
Bred, og Vinen blev blandet med Vand. Nad-
veren blev nydt under begge Skikkelser, og
Altergang blev betegnet som >Gang til Kalken*.
Lige efter Daaben modtog de smaa Bern ogsaa

Nadveren. Skriftemaaiet var i Brug, men

Digitized byGoogle



7B8 Keltisk Eirke — Kempe.

uden Forbindelse med Nadveren ; Skriftefaderen

kaldtes >Sjselens Ven<. Om iGgteskabets Ind-

vielse i Kirken here vi intet hos de gamle
Kelter, og hverken Konflrmation eller den sidste

Olie synes at have vseret i Brug has dem. Der
var, som andensteds i Missionstiden, lcenge

ingen fast afgrsensede Bispedemmer; hver Bi-

skop handlcde paa egen Haand uden at have
et bestemt Stift og uden at staa under noget
Overtilsyn. Biskopperne vare Vandrebisper eller

Missionserer, der ikke kendte til Fastlandets

hierarkiske Ordning, hvorfor de ofte, naar de
kom over til dette, til Fastlandsblspemes Forarg-

else, foretog Ordinationer eller andre biskoppe-
lige Handlinger. Spiren til de senere Stifter

laa dog i den Ordning, at hver Klan i Reglen
havde in eller flere Biskopper, der sorgede
for Stammens Omraade; ofte kunde der vsere

7 Biskopper i samme Klan. Tilsidst blev Bi-

skoppen i Armagh (I, 143) IHands Primas.
Nest Ejendommelighederne ved den keltiske

Messe var der isaer 2 Ting, som forargede ram.
Kr. ; den britiske Tonsur (fra Ore til 0re, >saa

at Hovedet ikke flk sin Krone*) og den britiske

Paaskeberegaing, der dels skyldtes en forskellig

Bestemmelse af >den 3. Uge i den ferste Maaned<

,

i hvilken Paasken skulde falde, dels en egen
Paaskekreds (paa 84 Aar), dels Anscttelsen af

Foraarsjtevndegn til 25. Marts.

Skont den k. K. kun var liden, var dens
Kraft stor. Fra den udgik mange Asketer, der
i fremmede Lande segte Ensomhed og kom til

at virke for Evangeliets Udbredelse. De k.

Munke, som bleve i deres Klostre, vare flittige

til Afskrivning, og mange Haandskrifter med
pnegtig farvede Initialer ere komne til os fra

dem. I Karolingernes Dage vare Irerne Fast-

landets Lierere i Grsesk, og ogsaa paa Fast-

landet afskrev de mange Beger, saa at flere afSyd-
Europas Klosterbogsamlinger have en Msengde
Haandskrifter fra de k. Munke.
Da Rom i 6. Aarh. begyndtc en Mission i

Britannien (I, 178), stedte de rom. Missionserer

sammen med den k. Krdm. 602 eller 603 holdt
Augustin ved et Egetrae i Gloucestershire Made
med de k. Kr., men begge Parter skiltes ad uden
indbyrdes Forstaaelse. Senere holdtes der i

Whitby Kloster (664) et Made mellem den k.

Biskop Kolman i Lindisfarne og den rom.
sindede Wilfrid (se d. Art.), efter hvilken Kong
Oswy af Northumberland besluttede at stette

den rom. Krdm. Efter Medet i Whitby trak
Kolman sig tilbage til Skotland, og mange af de
k. Kr. forlod samtidig Northumberland. Men
skont der i den felgende Tid arbejdedes ihaerdigt

paa at udrydde Levningerne af den k. Krdm,
lykkedes det ferst iErkebiskop Malakias af

Armagh i 12. Aarh. at faa Bugt med de sidste

Levninger af denne paa Irland ; men da Paven
1203 forvandlede Klostret paa Jona (se Til-

leegget) til et Benedictiner-Abbedi, var den k.

K.s Tid helt forbi. Se forevrigt Art. Adamnan
(1, 24), Briglda (1, 388), Colum (1, 537), Columba (I,

537), Finnan (Till, til dette Bd.), Kolman, Kuldeer,
Palladius og Patrick (Skene, Celtic Scotland I,

Edburgh 1890*; J. Pryce, The ancient British

Church, London 1878; G. T. Stokes, Ireland

and the Celtic Church, London 1892*; J. Dow-
den, The Celtic Church in Scotland, London
1894; G. F. Browne, The Chr. Church In these

Islands before the Comming of Augustine, Lon-
don 1894; F. E. Warren, The Liturgy and the

Ritual of the Celtic Church, Oxf. 1881).

Kelnb. 1. En Judseer, Broder til Suha (1

Kren. 4, 11) eller (?) Husa (4, 4). K. er det

samme som Kaleb, men om der menes den
bekendte Kaleb (1 Kren. 2, 9. 18), er uvist.

— 2. Fader til Esri (1 Kren. 27, 26).

Kelnbal, d. s. s. Kaleb (1 Kren. 2, 9).

Kelnhi, en af dem, der havde fremmede
Hustruer (Esra 10, 35). Laeses ogsaa >Keluhuc.

Ketnos, se Kamos.
Kemp, Johannes Theodoras van der, Mis-

sionaer, f. i Rotterdam 7. Maj 1747, var en af de
ypperste Banebrydere for den nye Missionstid i

forrige Aarh. Han var, medens han i Leiden stu-

derede Medicin, Teologi og Filosofl, kommen helt

bort fra Troen og ferte derefter et bevscget Liv,

som Officer i 14 Aar, derpaa som Liege. Da
han 1791 mistede Hustru og Datter ved en
Sejlads paa Maas, ferte dette Slag ham tilbage

til Gud og til Beslutningen om udelt at tjene

ham. Det i 1795 stiftede Londoner Missions-

selskab ferte bans Tanker til Missionen; han
meldte sig 1 London og blev ordineret 1797,

stiftede s. A. det nederl. Missionsselskab og
afsejlede Dec. 1798 til Sydafrika for at begynde
en Mission blandt de raa og krigerske Knffcre.

Men efter l'/a Aars Ophold i deres Land ind-

saa han, at den stadige Krigsuro gjorde Mis-

sionsarbejdet umuligt for Tiden, og han gik

1801 tilbage til Kapkolonien for nu at leve

for de fortrykte og mishandlede Hottentotter.

En Flok af disse samlede sig om ham i Graaf-

reinet, og der viste sig Frugter af Evangeliet

iblandt dem ; men Boer-Kolonisterne vilde ikke
finde sig i, at han underviste >Hedningernec
ogsaa i Leesning og Skrivning. Han gik der-

for ind paa Regeringens Forslag om at anlsegge

en Station for dem ved Algoabugten. Her an-

lagdes 1803 Bethelsdorp, desvaerre i en ufrugt-

bar Egn, hvorfor den aldrig kom til at trives

rigtigt. Alligevel segte de farvede hertil. 1810
var der 1000, deraf 200 Kr. Men det varsvaere

Forhold at arbejde under med mange daarlige

Elementer I den nye Koloni og med stadigt

Fjendskab og Mistsenkeliggerelse fra Boerernes
Side, fordi han ikke vilde tvinge Hottentotterne

til at arbejde for dem eller afvise og udlevere

de Kaflere, der opsegte ham. Han ofrede sig

helt for sine farvede og tog endog til almindelig

Forargelse en Hustru iblandt dem, men for-

tred det ikke. >Doktoren var en ualraindelig

Mand og gjorde ualmindelige Tinge, er der
bleven sagt om ham. Han dede i Kapstaden
15. Dec. 1811; hans sidste Ord var: >alt er

Lys< (jvfr. Lovett, History of the London Miss.

Soc. vol. I., London 1899; Nordisk Missions-

tidsskrift 1903). V. Sn.

Kempe. 1) Anders K., mystisk-kiliastisk

Svaermer, fedt i Jsemteland i Beg. af 17. Aarh.,

var oprindellg Militsr (Stykjunker), men op-

gav den militsere Lebebane, efter at han var
bleven paavirket af Schwenkfelds og Val. Weigels
Skrifter og isaer af Paul Felgenhauer (se Tll-

lsegget), som han besegte i Amsterdam. Han
havde udviklet en ejendommelig alkymistisk-

mystisk Gnosticisme, som han efter Hjem-
komsten fra Holland fremsatte i et Par paa
Svensk skrevne Beger (>Perspicillnm bellicum<
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og >Probatorium theoiogicnmO- Udbrcdelsen
af disse Skrifter forte til, at han raaatte for-

lade Jaerateland, og han tog da (1664) Bolig

paa en Gaard i Vserdalen. Da han efter et

nyt Beseg i Amsterdam (1671) ogsaa de> be-

gyndte at gore Propaganda for sin mystiske
Kiliasme bl. a. ved at udbrede en sv. Overs.

af et af Felgenhauers Skrifter og af sin egen
•Dedikation og Konfession«, blev han ferst ude-
lukket fra Nadveren, senere landsforvist. Der-
efter boede han i Hamburg. En rig Jode, til

hvem han havde dediceret et Skrift med heftige

Angreb paa Preesternes >Greuel<, forraadte

•am imidlertid >som en Judas< til Hamburgs
Pnester, hvorpaa han blev dorat til Baalet.

Dedsdommen blev dog ikke udfert, men han
blev forvist til Altona, hvor han dude 1689.
— 2) Pool Pedersen K. var fedt i Berglum
eller Ribe Stift, studerede i Rostock (1521) og
Wittenberg (1524) og blev derpaa Skoleholder
Torgau i Sachsen. Der traf Christian II ham,

og 1525 kaldte Kongen ham til Belgien som
Lan-er for Prins Hans ; men Regentinden afNeder-
landene vilde ikke finde sig i, at han opholdt
sig de>, og han tog da tilbage til Tyskland, hvor
Kurfyrstinde Elisabet tog sig af ham. Han var
en fanatisk og stridslysten Lutheraner, der sogte

at ssette ondt for andre hos Kong Christian II.

Saaledes angreb han Hans Mikkelseu og hans
Overs, af N. T., men hans egen Overs, af Syn-
optikerne og 5. Mosebog fortjene alt andet
end Ros. Vel var nemlig P. K. en laerd Mand,
der kunde laese Hebraisk, tale flydende Latin

og skrive gneske Vers ; men han havde under
det lange Ophold i Tyskland aldeies edelagt

sit Modersmaal. Skent P. K.s Breve gore et

lidet tiltalende Indtryk ved deres snart hadske,

snart teologisk-svulstige Tone, var Christian II

aldeies fortryllet af >sin egen Panlus<. 1531
ralgte K. med Kongen til Norge som Kansler
og flk som saadan det rige Provsti ved Marie-

kirken i Oslo. Da det gik gait for Christian II,

forstod han at indynde sig hos Frederik I,

saa at han blev Forstander for det rige St.

Hans Kloster i Viborg (af Johanniter-Ordenen),
og der dode han, rimeligvis i Beg. af 1537. —
3) Stephan K., en af de ferste evang. Pnedi-
kanter i Hamburg, fedtes der i Slutn. af 15.

Aarh. Han var ferst Fransiskanermunk i Ro-
stock, men blev vunden for Ref. og 1523 Prtest

ved Maria-Magdalene-Kirken i Hamburg. 1527
blev han forflyttet til Katrine- Kirken. 1530
var han ogsaa virksom for Ref.s Indferelse i

LQneburg. Han dode 1540.

Kempen, Thomas fra, se Thomas.
Kemuel. 1. Nahors Sen, Stamfader til en

yngre Gren af Aramseerne (1 Mos. 22, 21). —
2. En efraimitisk Stammefyrste (4 Mos. 34, 24).

— 3. En Levit (1 Kren. 27, 17).

Kena'ana. 1. En Benjaminit (1 Kren. 7,

10). — 2. Fader til den falske Profet Sedekia

(1 Kong. 22, 11. 24).

Kenan, Henoks Sen (1 Mos. 5, 9. 12), ogsaa
kaldet Hainan (LXX).
Kenani, Levit (Neh. 9, 4).

Kenanja, Leviteverste (1 Kren. 15, 22. 27.

26, 29).

Kenas, en edomitisk Stamme (1 Mos. 36,

11. 15. 42), hvoraf en Del slnttede sig til Juda.
1 Mos. 15, 19 nsevnes Kenissiterne (a.-Stam-

men K.) allerede far deres Optagelse i Juda
som Beboere af det senere Juda Sydland (Negeb).

Den beremte Kaleb og hans Sltegtning Otniel

vare Kenissiter (4 Mos. 32, 12; Josva 14,6.14;
Dom. 1, 13. 3, 9; 1 Kren. 4, 13); ogsaa 1 Kren.

4, 15 vidner om dette Slsegtskab.

Kenat, en By i det fjerneste af Ostjordan-
landet, der med tilherende andre Byer en Tid
var erobret af den israelitiske Slaegt Nobah i

den eftermosaiske Tid, men siden tllbage-

erobredes af Aramiecrne (4 Mos. 32, 42; 1 Kren.
2, 23). Nobah kom langt sydligere fra (Dom.
8, 11). Der er intet til Hinder for, at K. kan
vsere Kanavat paa Hauranbjergenes Vestside.

Kanav&t har betydclige Ruiner fra Romertiden
og er det samme som Kanatha, der herte til

Dekapolisforbnndet.
Kendebsos, syr. Feltherre, der blev slaaet

af Simon Makkabteers Senner i Naerh. af Modin
(1 Mak. 15, 38—16, 10).

Kenicius, Petrus, f. i Uraea 1555. Faderen
var >Birkekarlen< (a : Handelsmand) K6nik Olofs-

son 1 Baggebole (af Konik Navnet K.). K. stu-

derede i Upsala efter 1575, men maatte afbryde
1580, da Universitetet lukkedes af Hensyn til

Pesten. P. K. sogte da at blive Kapellan i sin Hjem-
stavn, men Benderne vilde ikke have ham for

hans Lavmaeletheds Skyld, hvorfor han begav
sig til Tyskland 1582, blev mag. phil. i Witten-
berg 1586, vendte 1587 tilbage til Sverige og
blev s. A. Ltesemester ved det af Kong Johan
oprettede Stockholms-Kollegium, men blev

faengslet 1589, fordi han ikke vilde under-
skrive Liturgien (S. 649). Sterstedelen af 1591

synes han at have vseret fri, men blev atter

kastet i Faengsel og ferst frigiven af Kongen
kort fer dennes Ded. Ved Upsala-Medet var
han en af de 12 Assessorer, som udvalgtes til

at bistaa Prases. 1. Aug. 1593 blev han ud-
n«vnt til at vsere Penitentiar ved Upsala Dom-
kirke og til ved det genoprettede Universitet

at forelsese nytestl. Eksegese, 1595 blev han
Biskop i Skara, 1609 iErkebiskop i Upsala og
Upsala- Universitetets ferste Prokansler, 1617
Dr. theol., da Upsala-Universitetet fejrede sin

ferste teol. Doktorpromotion. D. 3. Febr. 1636.

I sin fulde Kraft var K. en fremragende kirkelig

Personlighed. Hans Valg til ASrkeblskop, som
foretoges af Biskopperne sammen med Stock-

holms Kapitel, skete paa Karl IX's overfor

Valgkollegiet udtrykkelig udtalte 0nske. Ved
K.s Indflydelse hos Gustav II Adolf flk Uni-
versitetet i Upsala adskillige Fordele. Dorpats
Akademi stifledes; Reformations-Jubelfesten
fejredes 1621; der indfertes 3 aarlige Bede-

dageosv. EtKompendium af Hafenreffers »Loci

theologici< med Forord af K. udkom 1612. O.A.

Kenissiter, se Kenas.
Keniter (eller Kain: 4 Mos. 24, 22; Dom.

4, 11), en med Midianiterne sammenherende
Nomadestamme, der tildels traadte i et nejere

Forhold til Israel. 1 Mos. 15, 19 nasvner dem
i en skematisk Oversigt som Beboere af det

sydl. Kana'an; ifelge Dom. 1, 16 kom de paa
Josvas Tid i Forening med Juda Stamme ind

i Juda Sydland, hvor de ogsaa omtales paa
Sauls og Davids Tid (1 Sam. 15, 6. 27, 10. 30,

29), boende i Amalekiternes Nabolag. Hobab,
Mose Svoger (se H. og Jetro), der fulgte med
til Kana'an og ydede Israel vasrdifuld Hjielp
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760 Keniter — Kenose.

under 0rkenvandringen, kaldes afvckslende K.

(Dom. 1, 16. 4, 11) eller Midianiter (4 Mos. 10,

29; jvfr. 2 Mos. 2, 16. 3, 1). En Gren af K.

maa have nomadiseret i Nordfsrael; til dem
horte Jael (Dom. 5, 24; 4, 11. 17); raaaske
•Amalekiternes Bjerg< (Dom. 12, 15) ogsaa
minder om dem, ligesom Rekabseerne (2 Kong.
10, 15; senere i Juda: Jer. 35, 6f.) bringes i

Forbindelse med K. (1 Kren 2, 55). I de mserke-
lige Bileamsord om K. (4 Mos. 24, 21. 22) trsede

de sydl. K. (eller en Del af dem) i et andet
Lys overfor Israel end ellers.

Ganske vilkaariig og ubevislig er den i nyere
Tid fremforte Paastand, at Jahve var den kenl-

tisk-midianitiske Gud, som Mose hos Jetro
laerte at kende og samlede Israel om. I na-

tional Henseende fandt Mose og Israeliterne

en Stette i Forbindelsen med Jetro og den for

mange semitiske Stammer fa lies urgamle Hellig-

dom ved Sinai; jvfr. ogsaa 2 Mos. 18, 13 f. om
Indflydelse paa de retslige Forhold. Men i

relig. Henseende bejede K.s Praestefyrste sig for

Israels Gud og bans vseldige Gerninger med sit

Folk (2 Mos. 18, 11. 12). L. G.

Kenose, Jesu Kristi {xivaxns, lat. exinanitio,

egentlig Selvudtemmelse) betegner Guds Sens
Selvfornedrelse ved sin Menneskevordelse. Sagen
er udtrykt 2 Kor. 8, 9: Han blev fattig for

edcrs Skyld, da ban var rig, for at I skulde
blive rige ved bans Fattigdom; maaske ogsaa
Hebr. 12 2; Ordet selv stammer fra Fil. 2, 7

(lavivy ixivioatv).

Kenosens Problem er ferst i de senere Aarh.
traadt frem i dets fulde Skarphed for Kirkens
Bevidsthed. Det bar fra Begyndelsen staaet fast

i Kirken, at Jesus Kristus er sand Gud og sandt

Menneske. I Oldkirken nejedes man med at

fastslaa, at Menneskevordelsen bestod i, at den
guddommelige og menneskelige Natur vare for-

enede i en Person, uden at man spurgte om,
hvorledes denne Forening kunde give Enhed
i Personlighedslivet, eller hvilken Selvindskraenk-

ning (Kenose) der maatte foregaa i Henseende
til det guddommelige, for at der kunde blive

Plads til en virkelig menneskelig Udvikling.

Man blev staaende ved Forskellen mellem den
uendelige guddommelige Natur, hvis Uforander-
lighed man strengt fastholdt, og den endelige

menneskelige Natur, som vokser og udvikler

sig ; hver af dem maatte vsere til Stede helt og
udelt (i Modssetn. til Apollinarisme, I, 118 og
Evtykianisme, I, 829); deres Enhed laa deri,

at de udgjorde den ene og sarame Person,

havde det ene og samme Jeg som deres fselles

Subjekt (mod Ncstorianismen, se d. Art.). — Det
var egentlig ferst Luthers dybe Blik for begge

Naturers indbyrdes Slsegtskab og hans dybe
Trang til en levende Forening af det guddom-
melige og menneskelige i Frelserens hele Livs-

farelse, som forte Teologien ind paa Under-
segelser i Retning af K.s Problem ; navnlig gav
Nad verstridighederne ham Anledning til at frem-
hseve den menneskelige Naturs Modtagelighed for

den guddommelige Naturs Egenskaber (Kristi Le-

gemes Allestedsnservserelse efter Himmelfarten).

Hans Disciple gav i Konkordieformlens VIII.

Art. Grundlaget for Behandlingen af disse Spergs-

maal i den luth. Kirkeafdeling. Der bestaar i

Gudmennesket et indbyrdes Samfund mellem
de to Naturer. De kunne ikke paa nesto-

riansk Vis staa udenfor og ved Siden af hln-
anden; men de kunne heller ikke paa raono-
fysitisk Vis meddele sig selv a: gaa over i og
sammenblandes med hinanden. Den rette Midte,
der undgaar begge Vildfarelser, er da, at Na-
turerne meddele deres Egenskaber til hin-
anden (communieatio idiomatum, se I, 541).

Dog kan denne Meddelelse ikke blive gensidig;

thi den guddommelige Natur er som saadan
uforanderlig og kan derfor ikke modtage men-
neskelige Egenskaber, hvorved den vilde blive
begraenset i Viden og Magt ; selv i Moders Liv
og paa Korset styrer han efter sin guddomme-
lige Natur, alvidende og almsegtig, Himmel og
Jord. Derimod finder Meddelelsen Sted fra den
guddommelige til den menneskelige Natur:
ogsaa den menneskelige Natur faar Besiddelsen
(xiijais) af Alvidenheden, Almagten og Allesteds-
na?rvaerclsen ; dette er klart i hans Ophejelses-
tilstand efter Himmelfarten, da han er til Stede
med sit Legeme og Blod overalt, hvor der
samtidig holdes Nadvere paa Jorden. Men i

sit Keds Dage fremtraadte han jo ikke med den
forherligede Menneskenatar, men ien •Tjenerst

ringe Skikkelse: dette er hans Fornedrelse
(lavT&v (xfviaatv Fil. 2, 7). Fornedrelsen bestod
altsaa i, at skent hans menneskelige Natur
havde Besiddelsen (xrijcn?) af de guddommelige
Egenskaber, afholdt den sig stedvanlig fra Brugen
(XQijats) af dem: kun i Underne og Forudsig-
elserne gjorde han efter sin menneskelige Natur
Brug af sin Almagt og Aividenhed. K.n gaar
ikke paa hans guddommelige Natur, som til

enhver Tid beholder sine evige Guddomsegen-
skaber uforandrede; den vil kun sige, at han
ifeige sin menneskelige Natur undladcr at
bruge de guddommelige Egenskaber, som ere

meddelte den. Senere turde Tflbingerteologerne
ikke engang lsere en saa vidt gaaende K. ; de turde
ikke tale om, at han efter siu menneskelige Natur
havde >aflagt< Brugen afde guddommelige Egen-
skaber, men kun at han >skjulte< den ; ogsaa hans
menneskelige Natur havde til enhver Tid virket

som allestedsnservaerende, almaegtigog alvidende

i hans Keds Dage (de laerte kun en x^vi/v; njc
/pijoxuj, ikke en xivuaig njc /pqotco;) : i Stedet

for en virkelig Fornedrelse satte de altsaa

egentlig kun en Tilslering, i Stedet for Op-
hejelsen ved hans Himmelfart en Afslering af
hans Menneskenaturs Herlighedsegenskaber.
De kom herved til en doketisk (I, 659) Lsere,

som af Iver for at htevde hans Guddommelig-
hed naegtede bans virkelige Menneskelighed;
de blevel616—25 bekaempede af de Giessenske
og de Sachsiske Teologer, som haevdede det
ovenfor fremstillede Fornedrelsesbegreb, der
var det raadende hos Lutheranerne gennem
hele den ortodokse Tidsalder. — De re for-
me rte havde et noget andet Begreb af K.n.

Medens de vare enige med Lutheranerne i den
strenge Fastholdelse af den guddommelige Na-
turs Uforanderlighed, er efter dem selve Men-
neskevordelsen en Fornedrelse: Menneskena-
turen kan i al Evighed ikke rumme Gud-
domsegenskaberne ; selv efter Himmelfarten
kan Kristi Legeme og Blod ikke blive alle-

stedsnaervaerende. Efter den luth. Opfattelse

behever Menneskevordelsen ikke at vaere en
Fornedrelse; den bliver det kun derved, at

kan for sin Frelsergernings Skyld her paa
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Jordenbaren ringe, ikke en forherliget, Men-
neskenatur. Denne Forskel htenger sammen
med, at den ref. Aandsretning skarpt adsklller

det guddommeligc og menneskelige og derfor

giver Kristologien en nestorianiserende Karakter.

Men heller ikke de gamle luth. Dogmatikeres
Teori er tilfredsstillende: den stcramer ikke

med Evangeliernes Billede af Frelseren i hans
Jordeliv, og den kan ikke forklare hans men-
neskelige Udvikling. Han var efter Evangelierne

ikke alvidende (Mk. 13, 32; 11, 13; Joh. 11,

34; Mt. 26, 39), skent vi ved mange Lejlig-

heder se ham i Besiddelse af en Viden af over-

naturlig Art (Joh. 1, 48—49; 2, 25; Mt. 17,27;
Mk. 11, 2—4); han var ikke almsegtig, thi han
beder Faderen om Kraften til de underfulde

Gerninger (Joh. 11, 41; Mt. 26, S3). Dette siges

om hele hans Person som Enhed og maa der-

for gselde begge Naturer; thi hvis den ene Natur
var alvidende og almsegtig, var dette nok til,

at Personen, der er Subjekt for begge Naturer,

blev det; den modsatte Paastand vilde vsere

ligesaa urimelig, som om vi, naar vi udrettede
en Gerning med den ene af vore Htender, vilde

sige, at vi ikke udrettede den, fordi vi ikke
brugte begge Hsender dertil. Dogmatikernes
Teori er derfor uforenelig med en sand men-
neskelig Tilvserelse i Udvikling og Begraens-

ning. Den setter endvidere et altfor udvortes

Forhold mellem Natur og Egenskaber; Egen-
skaberne kunne ikke meddele sig, uden at Na-
tnren er med deri ; thi de forholde sig til Na-
turen som Ytringerne til Vsesenet, som Enkelt-

hederne til Helheden. Naar der endelig lseres,

at Frelseren efter sin menneskelige Natur vel

har besiddet, men i Reglen ikke brugt de gud-

dornmclige Egenskaber, da er ogsaa dette en
altfor udvortes Adskillelse til, at den kan an-

vendes paa aandelige Forhold; hvilken Mening
er der i at vide nogct og dog lade vsere at

vide det, at besidde Hukommelse om noget og
dog ikke huske det?
Medens den gamle K.lsere lod Fornedrelsen

gaa alene paa Jesu Kristi menneskelige Natur,

lader den nyere K.laere netop Fornedrelsen
gaa paa hans guddommelige Natur; den antager,

for at muliggere Personens Enhed og en men-
neskelig Udvikling, at den pnceksisterende

Logos ved Menneskevordelsen har affert sig

sin guddommelige Vseremaade i sterre eller

mindre Udstrsekning. Afvigelsen fra den kirke-

lige Tradition (Form. Cone. p. 612) bestaar i

Opgivelsen af hint ubevsegelige Begreb af den
guddommelige Naturs Uforanderlighed. Spergs-

maalet er da dette: hvilken Grad af Selvbc-

graensning har Logos ved Menneskevordelsen
underkastet sig?

Den nyere K.laeres egentlige Ophavsmand er

Erlanger-Teologen G. Thomasius (se d. Art.).

Han fremsatte den ferst i Erlanger-Tidsskriftet

1845, derefter i den modneste og mest gennem-
arbejdede Skikkelse i sin store Dogmatik:
•Christi Person und Werk«. Han definerer sit

Begreb af K.n saaledes: den er den Selvind-

skrsenkning, at den guddommelige Logos, den
anden Person i Treenigheden, ved lnkarna-
tionen har affert sig de relative guddommelige
Egenskaber og sammentrsengt de immanente
guddommelige Egenskaber til en Potenstilstand.

Thomasius skelner altsaa mellem to Slags gud-

dommelige Egenskaber ; de relative eller trans

eunte o: Almagt, Alvidenhed og Allestedsnser-

veerelse, udtrykke ikke selve Guddomsvaesenet.
men Guds Forhold til Verden; derfor kunne
de ikke vsere nedvendige for Gud til at vsere

Gud ; thi Verden er jo overhovedet ikke ned-
vendig for Gud, saa vist som Gud har vaeret

til fra Evighed af uden Verden. Disse Egen-
skaber ere ligesom det accidentelle i Forhold
til det egentlige Guddomsvaesen. Derfor kan
Logos aflsegge dem ved Inkarnationen, saa at

han ikke besidder dem i sit Jordeliv, men
ferst igen tager dem i Besiddelse ved sin Op-
hejelse. De ere den »Herlighed«, hvorom Herren
taler i sin yppersteprsestelige Ben, Joh. 17, 5.

Derimod udtrykke de immanente Egenskaber
Guds Forhold til sig selv indadtil, uden Hen-
syn til Verden: Evighed, Magt over sig selv,

Hellighed og Kserlighed. En Aflseggelse af disse

er umulig; thi det vilde vsere det samme, som
at Logos opherte at vsere Gud. Paa den anden
Side mener Thomasius ikke, at den luk'ar

nerede kan have beholdt dem i uforandret
Skikkelse, da de saa ikke kunde gaa sammen
til Enhed med hans menneskelige Natur, der
vokser og udvikler sig. Derfor antager han, at

Logos ved Inkarnationen har sammentrasngt
sig selv og disse Egenskaber fra Actus til

Potens o : fra fuldt udviklet Skikkelse til Spire-

form, til en intensiv Tilstand, hvori Guddoms-
vassenet er til Stede som spirekraftig Seed saa-

ledes, at dets uendelige indre Fylde trsenger

sig frem til Udfoldelse med en uimodstaaelig
Magt. Logos begynder altsaa som ubevidst i

Fostertilstanden og vaagner til Selvbevidsthed
samtidig med det menneskelige i ham. Naar
han har naaet fuld Selvbevidsthed som Men-
neske, har han det ogsaa som Guds Sen ; ferst

ved Ophejelsen er al Udvikling og Vsekst til

Ende hos ham. Thomasius maa tsenke sig det

tidligste Stadium af Frelserens etiske Udvik-
ling baaret og vsernet af, hvad Martensen kalder

en >hellig Natursikkerhed<, der uvilkaarlig fra-

steder det onde, indtil hans menneskelige Be-

vidsthed tilfulde vaagner, og hans Vilje tager

Personlighedsudviklingen i Besiddelse; og han
maa tsenke sig Frelserens Gudsbevidsthed som
en Genopvaagnen af en midlertidig Dvaletil-

stand, som en successiv Erindren af, hvad han
har set hos Faderen. i Lighed med Platos Tale

om, at hvad vi Itere, er som en dvaftvqats

(Erindring) fra Prteeksistensen.

Thomasius mener hermed baade at have
bevaret Logos's Guddommelighed og at have
paavist en sand menncskelig Udvikling hos
Frelseren her paa' Jorden. Spergsmaalet er,

om navnlig det ferste kan siges at vsere lyk-

kedes ham. Naar han adskiller mellem de trans-

eunte og immanente Egenskaber, saa er hans
Mening den, at Logos ved Inkarnationen har
affert sig sit Verdensforhold. Dette er vistnok

uheldigt udtrykt ved en Adskillelse mellem
transeunte og immanente Egenskaber i Gud;
thi enhver Egenskab har baade en indadvendt

og en udadvendt Side: Alvidenheden har til

Genstand baade Guds indre Vcesen og Verden,

Guds Almagt er baade hans Magt over sig selv

og hans Magt over alt det skabte. Derfor er

det klarere at sige, at Logos har aQagt Ver-

densforholdets Momenter i de guddommelige
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Egenskaber, den mod Verden vcndte Side i

dem. Saaledes udtrykt bar Laeren paa dette

Punkt utvivlsomt Skriften for sig, idet N. T.s

Kristusbillede fralaegger ham Alvidenhed, Al-

magt og AUestedsnaervaerelse i Forhold til

Verden. Men naar Thomasius videre mener,
at Logos ved Inkarnationcn har sammentraengt
sit indre Guddomsvasscn til Potens, da frera-

stiller der sig en Rsekke vaegtige Indvendinger.

Kan det taenkes, at selve Guddomsvaesenet
saaledes vokser? Man har ikke ganske med
Urette kaldt det en pantelserende Anskuelse,

der minder om Panteismens Tale om en vor-

dende Gud. Og kan det taenkes, at det gud-

dommelige ved Inkarnationen bliver ubevidst?

Til Guddomsvaeseuet horer absolut klar Selv-

bevidsthed og absolut Magt over sig selv; kan
et Vaesen, som for en Tid hverken har Bevidst-

hed eller Vilje, vaere Gud? Leber ikke Talen
om en Potenstilstand ud paa, at den absolute

gar sig selv relativ? Brydes ikke ved en saa-

dan midlertidig Ubevidsthed Personsammen-
haengen mellem den praeeksisterende og den in-

karnerede? N. T. antyder ingen Sinde, at Gud-
menneskets Bevidsthed om Forholdet til Fa-
deren skulde fremkomme ved en saadan Gen-
opvaagen, en saadan successiv Erindring om
Praeeksistensens Vilkaar; Johannes har en
Rsekke Udsagn af Herren om, at han har sin

Gudserkendelse fra sin evige Praeeksistens hos
Faderen ; men der antydes ingen Steds, at der
skulde ligge en Bevidsthedsafbrydelse mellem
Prseeksistensen og Jordelivet (Job. 3, 31—32;
8, 38. 40). Hvad bliver der endelig paa denne
Maade af det indre trinitariske Forhold? Tre-

enigheden vil sige, at de tre Personer ere evigt

nedvendige for hverandre, at den ene ikke
kan eksistere uden i Vekselvirkning med de
andre ; ellers fik vi tre Guder i Stedet for den
ene Gud. En Lasreform, der, som Thomasius's,
antager, at den ene af de tre Personer for en
Tid er ubevidst, slet ikke deltager i det trini-

tariske Liv, kan neppe vaerge sig mod den Be-

skyldning, at den setter Triteisme i Stedet for

Trinitet og saaledes forvansker det kr. Guds-
begreb.

En anden, radikalere Udforelse har K.-tanken
faaet hos Teologer som W. F. Gess (> Die Lehre von
der Person Christie, 1856, S. 304 f.; •Christ!

Person und Werk«, I—III, 1870—87; III, 344 f.),

G. L. Hahn (»Die Theologle des N. T.<, I, S.

197 f.) og F. Godet (>Bibelske Studier«, Afhand-
lingen >Jesus Kristus<, dsk. Overs. II, 68 f.).

De laere enten, at det guddommelige Jeg har
aflagt Guddomsvaesenet og de guddommelige
Egenskaber og indfejet sig i en Menneskenatur
og levet under menneskelige Vilkaar, eller

ogsaa at Logos har omsat sig til en menneske-
lig Sjael. Men i begge Tilfaelde bliver det Me-
ningen, at Logos har ophert at vaere Gud og
har forvandlet sig til Menneske. De sige, at

Guds Absoluthed netop viser sig 1 at kunne
affere sig alt, hvad der udger det guddomme-
lige ; men Absolutheden viser sig dog vel ikke
i at kunne det meningslese, hvilket det vilde

vaere at forvandle sig til et andet Vaesen: op-

hore at vaere Gud og blive Menneske og igen

blive Gud ved Ophejelsen. Hvad her antages.

har en betaenkelig Lighed med de hedenske
Mytologiers Gudeforvandlinger. Men Gud er

fra Evighed til Evighed den, han er. Hvis
Frelseren ikke i sit Kods Dage var virkelig

Gud, hvad blev der saa af ham som den fuld-

komne Profet og den fuldkomne Forsoner?
Derfor har Thomasius staerkt bekaempet denne
Teori; thi vi ere her udenfor, hvad Troen
kraever.

I naermere Tilslutning til Thomasius staar
en Raekke af de Teologer, som, uden at fele

sig bundne til alle de gamle Laereformer, have
vaeret den konfessionelle Lutherdoms Ordferere
i vore Dage. Mindst gennemfort er K.n hos
Martensen. Han har afgjort kenotiske Ele-

menter i sin Kristologi (Dogm. § 133. 135):

Guds Son afferer sig ved Menneskeblivelseu
ingen af de guddommelige Egenskaber; han
vedbliver at besidde dem alle, men kun i

menneskelig Form; »han besidder kun sin

Guddom i den menneskelige Individualitets

Indskraenkning, i den menneskelige Bevidst-

heds begrsensede Former*. Men naar der ses

paa Martensens Kristologi som Helhed, horer
den naermest sammen med den af Dorner re-

praesenterede Type (jvfr. Martensens egen Ud-
talelse i >Briefwechsel< I, 290 og >Af mit
Levnct< III, 180 f.). Naermere beslaegtede med
Thomasius ere Hofmann, Delitzsch, Luthardt,

Kahnis. Frank har gjort et gennemfert For-
seg paa at modiflcere Thomasius's Teori: K.n
skal ikke forstaas som Afkald paa visse gud-
dommelige Egenskaber, de transeunte og rela-

tive, til Forskel fra de immanente og absolute

;

men Hovedvaegten falder paa Eksistensformen

;

han naegter enhver Forandring i Vaesenet,

enhver Opgivelse eller Formindskelse af Gud-
dommeligheden, men antager ligefuldt en K.

;

Logos har efter Menneskevordelsen sin Gud-
dom i Form af menneskelig Bevidsthed ; han
har omsat sin Guddomsbevidsthed i Form af
en sig udviklende endelig Menneskebevldsthed,
saaledes at Menneskesennen efterhaanden blev
sig bevidst som den evige Guds Sen (>System
der Christ). Wahrheit*. II s

, 148. 152). Men
vi kunne i denne Teori ikke erkende nogeu
Forbedring; de Indvendinger, der fremstillede

sig overfor Thomasius udfra Gudsbegrebet,
vende her tilbage i forstaerket Skikkelse.

Skulle disse Vanskeligheder overvindes, maa
vi endnu skarpere end Thomasius skelne mellem
Logos's indre trinitariske Forhold og Verdens-
forholdet.

Menneskevordelsen vil sige, at Logos op-

tager den syndfri menneskelige Natur, den
anden Adams Natur i sig. Logos-Jeget beholder
til enhver Tid, selv i Fostertilstauden, sin evige

indre Guddomsfylde, sin Stilling 1 den treenige

Guds indre Liv, betingende dette og betinget

ved det Han er i Faderens Sited (Joh. 1, 18);

han v£d, hvad han har set hos Faderen. Men
Logos har affert sig den mod Verden vendte
Side af de guddommelige Egenskaber; de ere

satte ud af Virksomhed i Forhold til Verden;
dette er bans K. Deri ligger da, at han i alt,

hvad der horer til Verdensforholdet, begynder
sit Liv paa menneskelig Vis, alene gennem sin

menneskelige Natur som Mellemled, altsaa som
det borer den uudviklede Menneskenatur til,

uden nogen Bevidsthed om den ham omgivende
Verden. Hans Bevidsthed om VerdenJvaagner
i den samme Alder som hos det rigest ud-
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rnstede Menneskebarn. Den udvikler slg suc-

cess!vt i sine forskellige Led: at Verden er

skabt af Gud, og at den er syndig af Beskaffen-

bed, at han selv er modsat den syndige Verden
og dog kommen for at frelse den ; den skrlder
i alt dette nonnalt fremad i samme Grad, som
bans menneskelige Natur vokser og udfolder sig.

— Under det, der hienger sammen med Verden
og dens Beskaffenhed, herer ogsaa Guds Frelses-

raadslutning med Verden og hans eget Frelser-

kald i dets bestemte Skikkelse og Tidspunktet,
naar ban skal tiltrede det. Paa dette Om-
raade bar Johannesdaaben sin Betydning som
Aandens Indvielse og L'dsendelse til hans Kalds-

gerning; og Orkenfristelsen betyder, at han ved
Indgangen til sit Kald skal mode de falske

Messiasidealer, for at han skal vaelge sin Vej

i Modseetning til disse. Ogsaa hans Livs folgende
Fristelser ere Kaldsfristelser ; de udtrykke hans
Kamp dels for at erkende Faderens Vilje paa
etbvert Pnnkt, dels for i urokkelig Lydighed
at nnderkaste sig Lidelse og Dad i Synderes
Sted, skent de ere lige unaturlige for hans
rene menneskelige og for hans guddommelige
Natur. I dette sit Frelserkalds Udforelse kan
det siges, at han har lcvet i Tro (Hebr. 2, 13;
maaske ogsaa 12, 2), i Betydning af, at han
har givet sig i Faderens Haand med den fulde

Forvisning om, at Faderen ferer ham ad sin

bestemte Vej til Fuldendelsens Maal (rfUtaiaat

avriv Hebr. 2, 10; 5, 9). — Medens hans Frelser-

kalds Udferelse paa etbvert Punkt kraever den
fnldkomne Klarhed over Faderens Vilje med
bam selv og med Menneskene, have vi ingen
Intcresse af at udsige noget om, at han skulde
have haft en fuldkommen Viden om de Verdens-
forhold, der laa udenfor hans Kald. Vore
Evangelier indeholde intet om, at han har be-

siddet en fuldkommen Viden om fysiske, geo-

grafiske, historiske og literjerhistoriske Sporgs-

maal. Thi slige Ting ere ikke Genstand for

Guds Aabenbaring, altsaa heller ikke Led i

bans Undervisning, som er Guds Aabenbaring
i absolut personlig Skikkelse: men Aaben-
baringen er Frelsens, Guds Riges Ord. Det
er et af Kendetegnene for den absolute Reli-

gion til Forskel fra alle lavere, at den holder
Religionens aandelige Vtesen rent og ikke
sammenblander dens Sag med TiDg, som ere

nden religias Vserdi. Den gar ikke Ting fra andre
Sfasrer til Trossag, hvilket den maatte gore,

wis Frelscren havde givet bindende Udtalelser

om saadant. —
Denne Betragtning ter paaberaabe sigOver-

ensstemmelse med N. T. Den maegtige K.ud-
talelse af Paulus i Fil. 2, 5—8 holder sig na-

tnrligvis til Sagens store Trtek, saa at den
ikke afgor Striden imellem de forskellige Nu-
ancer indenfor den dogmatiske Taenkning paa
dette Punkt ; men Apostlens Adskillelse mellem
>Guds Skikkelse* og >det at vtere lige med
Gndc stemmer ganske med Adskillelsen mellem
den udadvendte Herlighedsskikkelse, som han
havde i Preeksistensen, og den Selvindskrsenk-

ning til at besidde det indre Guddomsvaesen
og derimod udadtil fremtrede i Tjenerskikkelse,

som udtrykker hans jordiske Tilvterelses Vil-

kaar. Det er Evangeliernes Kristusbillede, som
er tegnet os udferiigt nok til at kunne vtere

Prevestenen i det enkelte, og hvis forskellige

Trek komme til deres Ret ved den udviklede
Betragtning. Men altid ville vi uuder Gransk-
ningen af dette Spergsmaal crfare, at vi staa

overfor det absolut enestaaende, Guds Sens
Menneskeblivelse, og at derfor ingen men-
neskelig Tanke formaar at gennemskue denne
Troens Hemmelighed (P. Eklund, Om Kt'vtoatt-

dogmens fortbildning pa Coneordiae-Formelus
grundval, i Lunds Univ. Arsskrift XIII; Ch.
Gore, The Incarnation of the Son of God 1891,

8 ed. 1898; sammes. Dissertations 1896 s
, 71 f.;

A. J. Mason, The Conditions of Our Lords Life

on Earth 1896; P. Madsen, Kenosis-Lreren, 1898;
F. J. Hall, The Kenotic Theory considered with
particular Reference to its Anglican Forms and
Arguments, 1898; O. Bensow (Docent i Upsala),

Die Lehre von der Kenose, 1903). P. M.
Kent, George, norsk Prest, f. i Kristiania

16. April 1842, Student 1860, cand. theol. 1865,

pers. Kap. til Eken 1866, Stiftskapellan i Kri-

stiania 1871, kst. resid. Kap. til Johannes-Kirken
ssteds 1876 og udnsevnt 1882. Fuldkommen
ortodoks var han anlagt paa abstrakt Tsenk-
nin-j og alt fra sin tidlige Ungdom gennem M.
J. Monrad fort ind i Hegelianismen. Hans Af-

handling om >det absolute Gudsbegreb<, for

hvilken han vandt den filosoflske Doktorgrad
1886, baercrVidne herom ikke mindre end hans
konsekvente statskirkelige Holdning og hans
Modstand mod alt, hvad der paa nogen Maade
kunde Iede til Separatisme eller Kreukelse af

det samfundsmsessige. Man maa her bl. a.

tten lie paa hans kritiske Undersogelse af For-

holdene i den norske Kirke paa Hans Hauges
Tid, der har sin Betydning for Bedemmelsen
af denne Mand og hans Gerning. Han var i

mange Aar den bserende Kraft i Komiteen for

den norske Kirkes Mission ved Schreuder til

sin Dod 24. Dec. 1892. D. T.

Reran, horitisk Sleegtseverste (1 Mos. 36, 26).

Kerdon, en Gnostiker fra Syrien, som levede

i den ferste Halvdel af 2. Aarh., kom til Rom,
hvor han vandt en Del Tilhasngere. Han synes
ikke at have haft i Sinde at bryde med Kirken,

men er rimeligvis bleven udelukket af denne.
Da Markion (se d. Art.) kom til Rom, slutlede

han sig til K„ og Kerdonianerne gik siden op
i Markioniterne.

Keren-happak (a: den skenejede, egentl.

>Sminkehorn< med 0jensminke), den yngste af

Ijobs 3 Dotre (Ijob 42, 14).

Keri og Ketib, se K're.

Kerintb, gr. Gnostiker i Apostlen Johannes's

Dage, skal have lsert, at Jesus var Josefs og
Marias Sen, men ved Daaben kom den over

alt ophejede guddommelige Magt (av9fvrla) ned
over ham i en Dnes Skikkelse, saa at han, der
for kun havde vaeret den gode og vise Jesus,

blev Kristus. Man fortalte 1 Irenaeos's Dage,

at Johannes havde skrevet sit Evangelium for

at gendrive K., og at han var flygtet ud af en
Badstue, i hvilken K. var, af Frygt for, at

Huset sknlde styrte sammen over en saadan
Fjende af Sandheden. Det bed slg ogsaa, at

K. havde foretrukket Markos-Evangeliet for de
to andre Synoptikere, vel sagtens fordi det

ikke har nogen Forhistorie (se Art. Jomfru-
fedselen S. 670).

Keriot, moabitisk By (Jer. 48, 24), ifelge

Am. 2, 2 formodentlig Hovedstaden; denned
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stemmer, at Mesa-Stenen naevner Ramos's Hellig-

dom i K. som Moabs Nationalhelligdom. Det
ligger naer med Buhl at sammenstille K. og
det gl. Babbat-moab (Areopolis), hvis Navn be-

tyder >Hovedstaden< ; Ruinerne >Rabba< o.

2Va geogr. Mil S. for Arnon vise denne Bys
Beliggenhed. Muligvis er alter Kir-raoab i Jes.

15, 1 samme By, og det sammesteds naevnte

Ar-moab ikke en By, men et moabitisk Land-
skab S. for Arnon.

Keriot-hesron (Kirjot-hesron), By i Juda Syd-
land (Josva 15, 25), ogsaa kaldet Hasor; der-

fra var formodentlig Forraederen Judas, hvis

Tilnavn Iskariotes betyder >fra Kariot<. K.

identificeres med Karjaten nordl. for Arad.

Kerner, Jnstinus Andreas Christian, Laege

og Digter af den schwabiske Sangerskole, fodtes i

Ludwigsburg 1786. For en Nervelidelse blev

han behandlet med en magnetisk Kur, og det

bragte ham tidlig til at studere >Aandens Nat-

side*. Forst var ban Lcege i Wildbad, senere

i Welsheim og Weinsberg, hvor han boede i

det gl. >Geisterturm< ved Foden af >Weiber-
treuec. Efter 1822 kastede han sig isaer over
Sonnambulisme. Besaettelser og Magnetisme,
og mange mystisk anlagte Naturer segte til

Digter-Laegen i Weinsberg. Blandt dem der
kom til ham, var ogsaa D. F. Strauss, der
kalder ham Romantikeren indenfor den roman-
tiske Skole (som Uliland var Klassikeren). Han
dede 1862. Bekendt er isaer hans Skrift >Die

Seherin von Prevorst«(1829). Strauss's 2 Afhand-
linger om K. (1839 og 1862) ere aftrykte i hans
>Ges. Schriften< I, 119 f.

Keros, en Familie af Tempellivegue (Esra 2,

44; Neh. 7, 47).

Kernb (Esra 2, 59; Neh. 7, 61), et Sted i

Babylonieu, muligvis Kirifa hos Ptolemaeos.

Keruber, ogsaa Kerubim (med Bibehold-

else af den hebr. Flertalsform paa »im<), Fan-
tasivaesener i Guds Naerhed. De omtales oftere

i G. T., men paa en saadan Maade, at de for-

udssettes som bekendte. De tjene som Vogtere
af det guddommelige, spaerrende Vejcn dertil;

saaledes allerede i Paradisfortaellingen, hvor
de efter Syndefaldet bevogte Vejen til Guds-
haven med Livets Tree (1 Mos. 3, 24 — der
ievrigt ikke siger, at K. holde det flammende
Svaerd i deres Haand). En Sammcniigning med
Hes. 28, 14 f., hvor Profeten ligner Tyros's Konge,
der vogteV over sine Skatte, med en skaermende
Kerub paa Gudebjerget, viser tilstraekkelig, at

Forestillingen om K. i G. T. tilhorer den for-

israelitiske Arv fra en storre Folkekreds, hvor-
om i det felgende naermere. Som Vogtere af
det hellige Sted, hvor Guds Naervaerelse er,

have de en betydelig Plads i den israelii.

Kultussymbolik ; karakteristisk for dem er, at

de taenkes som vingede Vsesencr, men ievrigt

er deres Skikkelse i Tabernaklet og Templet
ikke bestemt beskrevct; dog havde de for-

modentlig Menneskeansigter. I Tabernaklets
Beskrivelse omtales de 2 K. af Guld ovenover
Pagtens Ark (2 Mos. 25, 17—22) og K.billeder

paa det Allerhelligstes Forhaeng (26, 31); paa
samme Maade 2 kolossale K. i Salomos Tempels
Inderste (1 Kong. 6, 23—28), med Ansigterne
mod det Hellige (2 Kren. 3, 13), og Snitveerk

af K. tilligemed Palmer og udsprungne Blomster
paa Templets Vaegge og Dare (1 Kong. 6, 29.

32—35), samt paa Baekkenvognene i Forgaarden

(7, 29. 36); ogsaa i Hesekiels Vision af det nye
Tempel have K. deres Plads (Hes. 41, 18 f.).

Foruden at betegne Guds Nserhed tjene K.
ogsaa som Baerere af Herren, som derfor oftere

kaldes >den, der troncr over K.< (1 Sam. 4,4;
2 Sara. 6, 2; 2 Kong. 19, 15; Ps. 80, 2. 99, 1);

paa lignende Maade Ps. 18, 11, hvor Torden-
skyen personificeres som Keruben, paa hvem
Herren farer gennem Luften. Baade som Vagt
og som Baerere af Guds Tronvogn skues de
i Hesekiels Syn af Guds Herlighed (Hes. 1).

De kaldes her >Livsvseseuer< (hajjot), men
naevnes i det felgende som K. (9, 3; 10, 1;

11, 22 f.). De beskrives som 4, bver med 4
Ansigter: af Menneske, Love, Tyr og 0rn, og
med 4 Vinger og 4 Haender; kver af dem havde
forneden et Hjul ved sin Side. Alt paa dem
var bedaekket af 0jne, de selv og alt imellem
dem sprudede af lid; de vare stillede 1 Kreds
med Menneskeansigterne udad og bare Herrens
Tronvogn, som de med Lynets Hurtighed be-
vaegede i enhver Retning. 0jensynlig er K.s

Skikkelse her mere sammensat end i de for-

annaevnte Beskrivelser og varierer atter noget
i Joh. Aab. 4, 6f. [Livsvaesener, ikke »Dyr],

hvor de skues hver med et enkelt Ansigt, og
hvor Skildringen har laant Traek fra Seraferne

(Jes. 6), som ogsaa i Henoks Bog. Om K. i

den israelit. Helligdom kun have vaeret vingede
Menneskeskikkelsereller muligvis mere samrnen-
satte Vaesener, kan naeppe afgeres.

K.s Blandingsskikkelser kendetegner dem som
Produkier af den relig. Fantasi og adskilier

dem fra Englene. Til Forskel fra disse ud-
sendes de heller ikke som Guds Budbringere,
men ledsage bam og vige ikke fra Guds Nserhed.

Udrustede med Menneskets Fornuft, Levens
Frygtelighcd, Tyrens Kraft og den skarpsynede
0ms Hurtighed dannc de en vaerdig Vagt om
Guds hellige Trone og levendegere Bevidst-

heden om Guds over al profan Tilnaermelse
ophejede Majcstset: de have samtidig frembragt
Felelsen afdennes Naervaerelse. Sammenhaengen
med beslaegtede Vsesencr hos andre Oldtidsfolk

er endnu ikke tilstraekkelig opredet. De assyr.-

babylonske vingedeTyrekolosser med Menneske-
ansigter, der bevogtede Templer og Paladscr (j vfr.

Sflnkscr i iEgypten) bed bl. a. Navne muligvis
kurubu. Adskiilige antage en Samnienhieng
mellem K. og Fabeldyrene »Grif« (yQv>l>), Vaesener

med Levekleer, Vinger, Ornenaeb, flammende
0jne, om hvilke de gamle fortaelle, at de f. E. i

Bjergene Norden for Indien vogtede Guldet. L.G.
Kerularios, Mikael, Patriark i Konstanti-

nopel fra 25. Marts 1043 til 8. Nov. 1058.

Under ham skete det store Brud mellem den
estlige og vestlige Kirke. Efter Skismaet fik M.
K. endnu sterre lndflydelse paa Statsmagten
end tidligere, isaer efter at det (1057) var lyk-

kedes ham at styrte Kejser Mikael VI Stratio-

tikos og saette Isak I Komnener paa Tronen.
Men den nye Kejser blev snart ked ad M. K.s
Herskesyge, afsatte ham og forviste ham til

Prokonnesos, hvor M. K. dede 1059. Om
Bruddet mellem 0st og Vest under M. K. se
Art. Skisma, det store.

Kesalon, en By paa Judas Nordgraense, lig-

gende paa Nordsiden af Bjerget Jearim (Josva

15, 10); nu Keslfl.
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Kesed, en af Nahors Senner (1 Mos. 22, 22),

Stamfader til en aramseisk Kasdeeerstamme,
forskellig fra de babylonske Kaldseer (hvis Navn
Hgeledes skrives Kasdseer).

Keshab (Keshub), se Brahma Samaj (I, 378).

Kesia (a: Kassiaduft), Navnet paa den 2. af
de Dotre, der fedtes Ijob i bans paany op-
blomstrende Lykke (ljob 42, 14).

Kesib (1 Mos. 38, 5), se Aksib.
Kesil (Josva IS, 30),*vistnok en Fejlskrift

for Betnl (Josva 19, 4), d. s. s. Betuel, en simeo-
nitisk By (1 Kren. 4, 30); sandsynligvis ogsaa
eusbetydende med Betel 1 1 Sam. 30, 27. Sozo-
menos omtaler et Betel med gl. Templer nser

ved Gaza. L. G.

Kessler, Johann, St. Gallens Reformator og
Krenikeskriver, fedtes i St. Gallen 1502 eller 3.

Han stnderede i Basel, men tog i Beg. af 1522
til Wittenberg for at here Luther. Paa Vejen
dertil havde han det Mode med Reformatoren,
hvorom han selv har fortalt. I Wittenberg blev
han Luthers og isser Melanchthons Discipel.

Da han 1523 vendte tilbage til St. Gallen, gik
han i Sadelmagerlsere, fordi han ikke vilde

vsere Prsest, som Forholdene i bans Fedeby
vare. Han praedikede imidlertid paa Vserkstedet

og i Lavshuset og teste Skriften for alle, han
traf paa. Derved fremkaldtes en stor evange-
lisk Bevsegelse i Byen. Tillige begyndte han i

sin Fritid at gore Optegnelser om sine samtidige,

og den Krenike, >Sabbata<, der saaledes blev
til, er en god Kilde til Schweiz's Reformations-
historie 1519—39 (udg. af Gotzinger 1866—68).

1525 holdt J. K. en kortTid med de 2 Pnester
i Byen Gudstjenester i St. Laurentius-Kirken,
senere i den nacre St. Margrete-Kirke. 1537
blev han Lserer i de gl. Sprog; efter 1542 var
han en Tidlang Prsest i Byen, og Iige til sin

Dad virkede hrn nidkcert for Reformationen.
Han dede 24. Febr. 1574. Fr. N.

Kesullot (Josva 19, 18), formodentlig identisk

med Kislot-tabor (19, 12) og Tabor (19, 22;
1 Kron. 6, 62 [77]), paa Gnensen af Sebulon
og Issakar, nu Rninerne Iksal mellem Tabors
Bjerg og Nasaret. L. G.

Keswick, By i Nordengland paa henimod
4500 Indb., smukt beliggende mellem Cumber-
lands Bjerge og Seer, er i de senere Aar bleven
bekendt som Stedet for aarlige Helliggorelses-

meder, der kan samle indtil henimod 10,000
Deltagere. Keswick-Bevsegelsen gaar tilbage til

Halvfjerserne; Baggrunden for den var den
pinlige Felelse hos mange alvorlige engelske
Kristne af Forskellen mellem deres Liv og det
Billede, Skriften tegner af en Kr.s Sejr over
Synden. Efter Impulser fra Amerika begyndte
man at holde sserlige Meder for Helliggerelse,

saaledes 1873 f. (London, 1874 paa Herressedet
Broadlands i Sydengland og i Oxford, 1875 i

Brighton, i hvilket sidste Mode der deltog
6—8000 Mennesker. Ogsaa i Frankrig, Schweiz
og Tyskland opstod Iignende Bevsgelser. 1875
kom den ferste K.-Convention i Stand, arran-

geret af en Prsest der ved Navn Battersby;
Modet talte 3—400 Deltagere. Naar de senere
Meder, der holdes regelmsessigt i den sidste

fulde Ugeaf Juli, er voksede saa stserkt, skyldes
det ikke nogen som heist Bestrsebelse for at

eve Tiltrsekning gennem yndede Talere eller

lign.; ferst i de allersidste Aar ere Navnene

paa Talerne overhovedet bleven oflentliggjorte.

Moderne ordnes af en Slags Komit£; som Talere
indbydes kun Msend, der vides at ville tale i

samme Retnlng; det er ogsaa vseseutlig de
samme Toner, der stadig lyderide >Hymns of
consecration and faith<, der bruges. Der kommer
herved stor Koncentration og Kraft over For-
kyndelsen, men ogsaa en vis Ensformighed.
Den Tanke, som ligger bag K.-Bevsegelsen, er
>at Jesus er Frelser ikke blot fra Syndens
Skyld og Straf, men fra Synden i det hele<.

Den protest. Lsere om Retfserdiggorelsen af Tro
er sand, men ikke den hele Sandhed. Ja taget

for sig alene bliver den usand. Gud erklserer
kun Mennesket for retfserdigt, fordi han har
Magt til at gere det retfserdigt. Retfterdig-

gerelse af Tro krsever da som Fortssettelse

Helliggerelse af Tro. Paa Troen lsegges den
mest afgerende Vaegt; derfor hedder ogsaa Be-
vsegelsens Organ >The life of falth«. Ofte ad-
skilles mellem to Omvendelser, in til Ret-
fserdiggerelse, ved at Syndsforladelsen gribes i

Tro, og in til Helliggerelse, ved at Mennesket
overgiver sig belt til Gud i fuld Tro og Lydig-

hed. Begge tsenkes i Reglen — dog ikke altid —
som momentane Akter. Ved den anden Om-
vendelse modtagerMennesket >deflnite blessing'

,

Guds Aand tager Bolig i Hjcrtet. Saa ltenge

og for saa vidt Mennesket bevarer Troens
Stilling til Gud, er Synd udelukket. Dog gaar
den saa at sige officielle K.-Lsere ikke ud paa
Muligheden af Syndfrihed i dette Liv — tvsert-

imod bensegtes denne bestemt — men paa
Muligheden af at naa Befrielse fra al erkendt
Synd. Derfor gselder det ojeblikkelig at sllppe

enhver Synd, saa snart man har erkendt den.

Dog trceder denne Lsere ingenlunde altid stserkt

frem i Talerne; det var f. E. ikke Tilfeldet

1902. Men af Deltagerne hylder vistnok ad-

skillige en mere yderliggaaende Syndfriheds-

lsere, ligesom mange har den Tanke, at al Syg-

dom i hvert enkelt Tilfselde skyldes Vantro
og Synd.
Med Undtagelse af rom. Katoliker og angli-

kanske Hejkirkemsend kan man i K. finde Folk
fra alle kr. Samfund og Retninger fra den en-

gelske Statskirke til Frelsens Haer og Kvsek-

erne, saa vel som Folk, der ikke slutter sig

til noget bestemt Kirkesamfund (undenomina-
tionals). Blandt de mest frcmragende Talere

fra de senere Aar Andes f. E. fra den engelske

Statskirke Biskop Moule af Durham, Prsest-

erne Evau Hopkins og Webb-Pepioe, desuden
Baptisten F. B. Meyer. Ogsaa fra Fastlandet

og fremmede Verdensdele stremmer en Msengde
til, ogsaa mange Missionserer, ikke mindst af

Kina-Indlandsmissionen. Medets sidste Dag hel-

liges til Missionen.

Den Maade, hvorpaa man - bruger Biblen,

prsediker, seger at gere Indtryk og straks kon-
statere Resultatet (bl. a. i >Eftermeder<) saa

vel som Synet paa Adiafora o. lign. er refor-

mert-lavkirkelig, dclvis metodistisk. K.-Lserens

ovennsevnte dogmatiske Form er mere end
tvivlsom og hselder stserkt til Kvietisme.

Men trods alt er der en egen Magt over disse

Moder, hvor alvorlige, afgjorte Kristne medes
i gensidig Tillid uden al smaalig Mistsenksom-

hed for at fordybe sig i Skrlftens Udtalelser

om et helligt Liv. K., der bar et amerikansk
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Sidestykke i Northfleld, er nu Centrum for en
hel Raekke mindre Conventions eller Retreats

(A. T. Pierson, The Story of Keswick and its

Beginnings; udvidet i hans: Forward Move-
ments of the last half Century, London 1900).

Ogsaa de eng. kr. Studenterforeningers aarlige

Sommermede holdtes i nogle Aar i K., men er

flyttet derfra. Fra K.-Bevasgelsen udgaar en
Raekke Smaaskrifter >Upward Life Series*, bl.

hvilke kan naevnes Webb-Peploe, AH One; Mac-
gregor, Praying in the Holy Ghost; Helen B.

Harris, Heart Purity and the Antonement. V. A.

Ketib, se K're.

Ketil, se Kjeld.

Ketteler, Wilhelm Emmanuel von, rom.-
kat. Biskpp, en Slaegtning af Gotthard v. K., der
forst var Hserraestcr for den tyske Ridderorden,
siden Hertug af Kurland og Semgallen, fedtes

i Munster 25. Dec. 1811. Efter Skolegang i sin

Fedeby kora ban paa Jesuiternes Opdragelses-

anstait i Brieg i Kanton Wailis. 1829 gik han
til Gottingen for at studere Rets- og Stats-

videnskab. Senere kom han til Berlin, Heidel-

berg og Munchen for at fortsaette Studierue.

1835 blev han Regeringsreferendar i Mflnster,

men opgav 1837 Statstjenesten, da Kolner-jErke-

biskoppen blev fsengslet (I, 679). Efter Op-
givelsea af sit Embede tog han til Munchen
hvor han fsrdedes meget med Josef Gorres
(S. 314), og under Opholdet der fik han Lyst
til at trade i K.s Tjeneste. 1844 blev han
prtesteviet og var ferst Kapellan i Beckum,
senere Prsest i Hopsten. 1848 var han Medlem
af Frankfurter-Nationalforsamlingen og holdt

der en frimodigTale, da Licknowsky og Auers-

wald, der vare blevne myrdede under Gade-
kampene, bleve begravede. Kort efter vakte
hans Tale om »Kirkens Frihed og den sociale

Krise« paa den forste Katolik-Forsamling i

Mainz og hans 6 sociale Prsedikener i Mainzer-
Domen stor Opsigt, og 1849 blev han kaldet
til Berlin som Provst ved St. Hedevig. Men
allerede 1850 blev han Biskop af Mainz, og
som saadan udfoldede han en stor Virksom-
bed og greb ved en Maengde Lejlighedsskrifter

ind i alie Dagens Kampe. 1853 var der Tale
om at gore ham til Fyrstbiskop af Breslau,

men den preussiske Regering gjorde Indsigelse.

Derimod tilbed den ham jErkestolen Gnesen-
Posen; den vilde K. imidlertid ikke overtage,

fordi han ikke kunde Polsk. Senere var der
Tale om at gore ham til Koadjutor i Freiburg,
men den badensiske Regering vilde ikke mod-
tage den stridbare Biskop.

K. greb paa mange Maader ind i det poli-

tiske og kirkepolitiske Liv lige fra Frankfurter-

Parlamentets Dage. Han forstod tidlig, hvilken
Betydning 0sterrigs Nederlag vilde faa for den
roraersk-katolske Sag i Tyskland, og da Grund-
rettighederne 1871 afhandledes i den tyske
Rigsdag, tog han livligt Del 1 Forhandlingerne
(som Ombud for den badensiske Valgkreds
Tauberbischofsheim). Senere var han en ivrig

Modstander af Kulturkampen. Han var ogsaa
Sjselen i de tyske Bispe-Konferenser, og i Rom
segte han paa Vatikaner-Konciliet, da Miiidre-

tallet 15. Juli henvendte sig til Pius IX, ved
Knefald og Banner at afvterge Proklamationen
af den pavelige Ufejlbarhed. Men senere offent-

liggjorde han alligevel Konciliets Dekreter i

Mainzer-Stiftet. Under stor Deltagelse fra alle

Sider fejrede han 1875 sit 25aarige Bispejubl-
lieum paa Bonifatius's Stol, men 13. Juli 1877
dede han paa Tilbagerejsen fra Ram 1 Kapu-
ciner-Klostret Burghausen i 0vre-Baiern.

Biskop K. har ogsaa haft Betydning son
en af Fererue for den romersk-katolske Social-

isme. Allerede 1864 vakte hans Flyveskrift

>Die Arbeiterfrage und das Chrthum< Las-

salles Opmaerksomhed (Fr. Nielsen, Karakteri-

stiker og Kritiker, Kbhvn 1884, 118 t.\ og han
indtog senere en fremskudt Stilling blandt de
romerske Katoliker, der tiistrabte en retfierdig

Lesning af de sociale Spergsmaal (O. PfOlf,

Bischof von K. I— HI, Mainz 1899; B. Liesea,

Bischof v. K. und die soziale Frage, Frkfurt
1882; F. S. Nitti, Catholic Socialism, London
1895, 100 f.).

Kettil, Biskop, se Catillus (I, 488).

Kettler, Gotthard, den sidste Hsermester
for den tyske Ridderorden, stammede fra West-
falen og blev fedt 1511. 20 Aar gl. gik han
til Livland og traadte ind i den tyske Orden.
I dens Tjeneste kom han 1553 og 1556 til

Wittenberg, hvor Melanchthon fik stor Ind-
flydelse paa iiam. Da han, som Komtur af
Dunaburg, indsaa, at det ikke var muligt at

modstaa Russerne uden Tilslutning til Polen,
blev ban en af Forksemperne for det polske
Parti indenfor Ordenen. 1558 blev han Fursten-
bergs Koadjutor, og 1559, da FOrstenberg trak

sig tilbage, Ordenens Hacrmester. 1561 maatte
han, for at faa Polens Hjslp, afstaa Livland
til Polakkerne, men fik saa til Gengasld Kur-
land og Semgallen som et polsk Lea med
Titel af Hertug. 1562 aflagde han Ordenskorset
og Kappen, og derpaa begyndte han med
Stephan Bulows Hjtelp at gennemfere Refor-

mationen i sit Land. Han dede 17. Maj 1587.

Ketura. K. betegnes i 1 Mos. 25, 1 f. som
Abrahams senere Hustru (efter Saras Dad),

som fedte ham 6 Sonner. Disses Navne re-

prassentere en Rtekke arab. Stammer t,bl. a.

Midianiterne), som for den israelit. Bevldsthed
stode i et gl. Slegtskabsforbold til Hebracerne.

K.-Episoden i Abrahams Liv er altsaa et folke-

genealogisk Tillseg, der fra ea af de gl. Kilder
er indfejet paa nrervserende Sted i 1 Mose-
bogs Fortaeliiiig uden oprindelig at vedrore
Abrahams personlige Livshistorie. Fordi Be-
retningen i 1 Mos. ikke er af en Stebning.
kan altsaa heller ikke Kronologien fra 23, 1 (PJ

overfores paa Efterretningen om K. En Stammc
Katura i Na-rh. af Mekka er omtalt i arab.
Genealogier. L. G.

Keyser. 1) Antonias K., Superintendent
var en af de mange Tyskere, Hertug Christian
(Christian III) indkaldte til Sanderjylland. Han
blev 24. Sept. 1533 Kirkeherre og Spr. i Haders-
lev og skulde prasdike evang. Krdm. der; men
i Begyndelsen forstod han ikke Dansk. Han fik,

trods sin Ukyndighed i dette Sprog, den Lot,

at han var >en vreldig Pra.'dikant«. og >-ar 1537
en af Medarbejderne paa Kirkeordinansen (se

d. Art.). Da Vandal s. A. blev Biskop i Ribe,
blev K. hans Eftermand som Superintendent
over Haderslev- og Terning-Len, og Aabenraa
og Tender Len blev lagt til hans Superintend
dentur, saa at han blev Kirkevisitator i omtr
Halvdelen af Slesvig Stift. 1540 blev han dog
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fritaget for Tilsynet med Kirkerne 1 Tender-
Len, og 1542, da Ttleman von Hussen blev

Slesvigs Biskop, reduceredes han til at vtere

Provst. Sora saadan skrev han Informatio pro
parochit timplicibus, en Haandbog for Prsester.

2 Aar efter, ved Landdellngen mellem Chri-

stian III og hans Bredre, blev han Hertug
Hans's Superintendent i Haderslev Amt og
muligvis ogsaa i andre Landskaber. Han dede
i Haderslev 29. Juni 1553 (H. F. Rerdam i

>Khist. Saml.< 3. R. I, 57 f.). — 2) Johan Mi-
chael K., uorsk Biskop, f. paa Bragernaes 15.

Jan. 1749, gik i Skole i Frederiksborg; paa
Grand af Fattigdom flk han ferst Attestats

1777. S. A. blev han resid. Kap. i Ullensaker,

1791 Spr. i Oslo og Prsest ved Tugthuset, 1795
Slotsprtest og Spr. til Aker, 1805 Biskop i Chri-

stianssand. D. 1. Dec. 1810. Fr. N. — 3) Jakob
Rudolf K., norsk Historiker, f. i Kristiania 1. Jan.

1803, Student 1820. begyndte paa Teologien,

men gik snart helt over til sit Yndlingsstudlum
Historien, iseer Nordens, hvortil han forberedte

sig ved et toaarigt Ophold paa Island 1825
—27. I 1828 blev han konst. Docent, 1829
Lektor og 1837 Prof, i Hlstorie ved Kra. Univ.

I 1862 sogte han Afsked paa Grund af Syg-

dom og dede 9. Okt. 1864. K. har paa flere

Maader virket epokegerende for den norske
historiske Forskning, dels ved sin Universitets-

virksomhed, dels ved sin Deltagelse i Stiftelsen

og Ledelsen af Uerde Institutioner, dels og isser

ved sin Forfattervirksomhed. Han er Skaberen
af den >norske historiske Skole<, hvis Strseben

gik ud paa at hsvde for Nordmaendene den
betydeligste Saerandel i den sproglige og litertere

Arv fra Fjedrene i Modscetning til den gsengse

Betegnelse af denne som belles >nord!sk<.

Grundlaeggende i saa Henseende var K.s Af-

handling >Om Nordmsndenes Herkomst og
Folkesliegtskab< (1839), hvori han segte at be-

grunde sin ejendommclige Teori om Nord-
meendenes Indvandring nordfra og oprindelige

Forskel fra de ovrige Nordboer. Allerede tid-

ligere havde han i flere Aar efter offentlig Op-
drag arbejdet med Samlingen af Norges gl.

Love, hvis Udgivelse han paabegyndte 1844 i

Faellesskab med P. A. Munch. Efter Afhand-
lingen om >Nordmaendenes Religionsforfatn. i

Hedendommen< (1847) udgav han 1856—58 sit

grundlaeggende Vserk >Den norske Kirkes Hist,

under Kathol.< i to Bind. Efter hans Ded be-

sergede O. Rygh Udgivelsen af hans »Norges
Hist.< i to Bind, >SamIede Afhandlinger< og
• Efterladte Skrifter<, hvilke sidste fremkaldte
en fornyet Strid om den norrone Literaturs

Nationalitet, hvorunder ogsaa norske Histo-

rikere tog Afstand fra K.'s og Munchs ensidige

Synsmaader. A. B.

Kibrot-hat-ta'ava, den ferste Hovedlejrplads

paa Israels Vandring fra Sinai (4 Mos. 11, 34.

33, 16), ifelge 5 Mos. 9, 22 forskelligt fra Tab'era

(4 Mos. 11,3). K.s Navn »Lystenhedens Grave«
tyder paa et Sted med Stenkredse o. 1.

Kibsaim, en Levitstad i det sydl. Efraim
(Josva 21, 22), maaske Kabus ved Betel. Kaldes
1 Kron. 6, 53 [68] Jokmeam.
Kidon, en Mand, efter hvem den i 1 Kron.

13, 9 omtalte Taerskeplads var kaldet >K.s

Taerskeplads*. Andre opfatte K. som Sted-

navn. 2 Sam. 6, 6 lasses »Nakon«.

Kidron, se Kedron.
Kierkegaard 1) Peter Christian K., dsk

Biskop, fedtes 6. Juli 1805 i Hillerod, kom
1816 i Kbhvns Borgerdydskole og blev Stu-

dent 1822, teol. Kandidat 1826. 1828 rejste

han udenlands og opholdt sig uavnlig i Berlin

og GSttingen. Juli-Revolutionen fordrev ham
fra Paris, og sidst paa Aaret 1830 var han
atter i Kbhvn. I GOttingen var han bleven
Dr. phil. for en Afhandling De mendaeio, og
efter Hjemkomsten holdt han Forelcesniuger

over Moralfllosofl. 1836 disputerede han for

Licentiatgraden (De theologia vere Christiana,

praxipue autem philosophica ejus parte rite

construenda) og holdt derpaa ekseget. og kirke-
hist. Forehesninger. 1840 begyndte han sammen
med Th. V. Oldenburg Udgivelsen af >Nord.
Tidsskr. for kr. Theol.« (1840—42, 4 Bd.), hvor-
til senere kom >Fortsasttelser fra Pedcrsborg<
(1849—52, 2 Bd. og Beg. af ct 3.). 1842 var
han nemlig bleven kaldet til Spr. for Peders-
borg og Kiudertofte ved Sore. Som saadan
nsegtede han at debe de Baptistbern, Politiet

bragte ham, hvorved der blev Tale om hans
Afssettelse ; men Grundlovens Udstedelse gjorde
det umuligt mere at krteve sligt af en Prtest.

Dec. 1849 blev han valgt til Landstingsmand
og deltog 1 Landstingets Forhandlinger 1850
—53. 19. Nov. 1856 blev han udnaevnt til Bi-

skop over Aalborg Stift. 4. Sept. 1867 overtog

han Kultusministeriet i Ministeriet Frijs, men
saaledes at Styrelsen af Teatret og det kgl.

Kapel midlertidig henlagdes under Justitsmini-

steriet. 16. Dec. 1867 forelagde han et Udkast
til >Lov om Valg- og Hjaelpemenigheder<. Den
stterke Modstand, dette Lovforslag vakte, bragte
ham til 6. Marts 1868 at opgive sin Minister-

portefeuille og vende tilbage til Aalborg. Han
var Medlem af Kirkekommissionen Okt. 1868

—

Maj 1870. 1875 tog han sin Afsked, og 24. Febr.
1888 dede han 1 Aalborg efter en lang og tung
Sygdomstid med store aandelige Anfsegtelser.

K. var en afDanmarks roest veltalende Maend,
og han liar ved sine Taler. Praedikener og
Skrifter givet et betydeligt Bidrag til det dske
Kirkeliv. 1902 begyndte P. E. Glahn og L.

Nyegard Udgivelsen af hans >SamledeSkrifter<,
der ialt udgere 5 Bd., hvortil senere vil slutte

sig et Bind af hidtil ikke trykte Fortolkninger
til nogle af de nytestl. Breve (H. P. Barfod,

Til Minde om Biskop P. C. K., 1888; Fr. Niel-

sen i >Biografisk Lexikon< IX). Fr. N. —
2) Seren Aabye K., Broder til foranstaaende,

blev fedt i Kbhvn 5. Maj 1813. Begge For-

sldrene rare af vestjysk Bondeset fra det magre
Hedesogn Seeding ved Ringkebing. Fra Mo-
deren, Anne Serensdatter Lund, som dede i

S. K.s 21. Aar, modtog han ingen kendellglnd-
flydelse, men desto mere fra Faderen. Denne,
Michael Pedersen K., rejste som ungt Men-
neske fra Seeding til Kbhvn, kom til Handelen,
flk siden selv en Forretning som Hosekrsemmer
og blev en rig Mand. Paa sine seldre Dage
opgav han Forretningen og levede af sine Penge.

Skarp Forstand og dybt Tungsind prsgede ham.
For sit pietistisk farvede Kristenliv segte han
Nasring i Herrnhuternes Sal i Stormgade,
senere hos I. P. Mynster. Faderens Indflydelse

paa Drengen blev ejendommelig ensidig, dels

fordi Moderen traadte tilbage, dels ford! han
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var en tcldre Mand — 57 Aar gl., da S. K.

blev fedt — , dels fordi ban overvseldede ham
med sit Tungsind. Han opdrog hans Forstand,

bans Vid og hans Fantasi ; han virkede stserkt

paa ham i religies Henseende med Lidelses-

historiens Kristendom ; han gjorde ham ensom.
Og hans Indflydelse blev dobbelt stserk, fordi

Sennen anede en gaadefuld mark Baggrund
for Faderens Tungsind. >Den Glsede at vtere

Barn har jeg aldrig haft<, siger S. K. selv.

Under denne Paavirkning udvikledes hans
herskende Anhcg, Fantasi og Tungsind. Hans
Fantasi ejer en uhyre Sprendkraft. Den giver

hans Tanker Dristighed og ssetter ham i Stand
til at gennemfere sine psykologiske Eksperi-

menter til de inderste Dybder. Den hvilede

sig i Mellemrum af >indolent Melankoli<, hvor
han samlede Stemning, for derefter at rejse

sig til store Kraftanstrengelser, fulde af GIsede

og Friskhed. Den gjorde hans Vid lynsnart og
spillende. Den gav hans Tungsind Dybde og
Storhed. Den gav ham en forunderlig Evne til

at faa noget ud af sine egne Oplevelser; de
mangedobles i deres Betydning for ham selv

og omdigtes i stterkt forstorret Maalestok. Den
gav hans Samvittighed en stor Folsomhed. —
S. K. folte sit Tungsind som >oprindeligt<,

laenket sammen med hele hans Natur. Han
setter det i Forbindelse med en Grundulykke,
et Misforhold i hans legemlig-sjeelelige Byg-
ning, som han undertiden kalder sin Psel i

Kedet. Men hvori dettc Misforhold bestod, er

ikke opklaret.

Efter at have gaaet i Borgerdydskolen fra

sit 8. Aar blev S. K. Student 1830 og valgte

i Overensstemmelse med Faderens 0nske det

teol. Studium. Men i en Aarrsekke drev han
dog isser andre Studier: Filosofi og /Estetik.

De to fllosoflske Hovedskikkelser, som mest
optog ham, var Sokrates og Hegel. Saa for-

skellige de end var, fremmede de begge hans
subjektive Aandsretning, hans Uforknythed og
hans konstruktive Evne. To danske Taenkere
satte Spor i hans Udvikling, Sibbern og Poul
Moller. Ved Siden heraf laa hans aestetiske

Lsesning. Det var dansk og iseer tysk nyere
Digtning, Folkesange, Sagn og Eventyr, som
mest gjorde Indtryk paa ham. En Sans for

det fantastisk dunkle, de anelsesfulde og stem-
ningsfulde Dybder naeredes hen'cd og dannede
Udfyldning til hans Klarhedstrang.

I Aaret 1838 dede S. K.s Fader, 82 Aar gl.

Kort i Forvejen havde han faaet Oplysning
om det morke Punkt i Faderens Liv, som han
havde anet. Han beskriver detsaaledes: >Det
forfserdelige med den Mand, der engang som
Hlle Dreng, da han gik og vogtede Faar paa
den jyske Hede, led meget ondt, sultede og
var forkommen, paa en Hej stod op og for-

bandede Gud; — og den Mand var ikke i

Stand til at glemme det, da han var 82 Aar
gammeW. Det virkede paa S. K. saaledes, at

ban nu helt forstod Faderen; hans JErbodig-

hed og Medfaleise blev sterre end for. Men
tillige forstod han sig selv; han forte nu sit

eget Tungsind, ligesom Faderens, tilbage til

bin gamle Hsendelse og forstod, at hans Liv
var bestemt til at gore Bod; det gjaldt nu at

trade i Faderens kristeligt strenge Fodspor.
Dette Forhold til Faderen satte dybe Spor i

bans Sind og hans Virksomhed og genflndes,

omdigtet mere eller mindre, paa flere Steder

i hans Skrifter.

I 1840 blev S. K. teol. Kandidat. Samme
Aar forlovede han sig med en ganske ung
Pige, men hrevede Forlovelsen efter omtrent
et Aars Forleb. Han angiver selv som Grunden
hertil: >Ak, hun kunde ikke bryde mit Tung-
sinds Tavshed«. Flere af S. K.s Skrifter, isser

>Stadier< og >Frygt og B»even«, indeholder
digteriske Omskrivninger af hele dette For-

hold, og herigennem kan man skimte dets

Omrids. At S. K. handlede efter ideelle Bevseg-

grunde, at hans Tungsind og hin »Psel i Kedet<
var Hindringen, og at han til sin Ded be-

varede hende i tro Erindring, er utvivlsomt.

Han folte dybt sit Ansvar, men fandt efter-

haanden Hvile i den Tanke, at han, Und-
tagelsen, der ikke var som andre, havde maattet
bringe dette Offer for hendes Lykke. Dette

Forhold flk dyb og vidtnekkende Betydning
for hans Sjseleliv og Virksomhed og blev, lige-

som Forholdet til Faderen, for ham en Ind-
vielse i Omraader, hvor faa kommer hen.

S. K.s personlige Forhold til Krdmmen var
i hans Ungdom, skent han aldrig opgav eller

fornsegtede den, et Forhold paa Afstand. >Der-

som Kristus skal komme til at bo i mig, maa
det gaa til efter Ordene i Dagens Evangelium : Kri-

stus kommer ind ad Iukkede Dere<. Faderens
Ded forte ham dog naermere. Han herte og
beundrede Biskop Mynster, >min Faders Pra?st«.

I Samtaler paa Gaden med fremragende Msend,

paa lange Koreture i Nordsjselland, i Teatret

segte han Adspredelse. Kun til en, Emil Boe-

sen, havde han et fortroligcre Forhold. Fra

sit 20. Aar forte han Dagbog over Idler og
Udkast.

S. K.s Forfattervirksomhed, som var ind-

ledet med >Af en endnu levendes Pa
pirer< (1838) og Magisterdlsputatsen >Be-
grebet Ironi< (1841), tager nu Fart med
>Enten-EIler, et Livsfragment af Victor

Eremita< (1843). Vi meder her S. K.s betyd-

ningsfulde Fremstilling af de tre Livsansku-

elser, den sestetiske, den etiske og den religiose.

Han valgte her og i en tUekke senere Vaerker

den psevdonyme Form, fordi han mindst af alt

vilde docere, men teggende fremstille Sagen
eller Problemet til Lseserens personlige Valg,

Selvprovelse og Selvarbejde. I forste Del lader

han digtede Personer, A. og Johannes For-

fereren, udvikle deres aestetiske Livssyn gennem
>Diapsalmata<, Afhandlinger og en Dagbog. I

anden Del udtaler >Assessoren< sig i Afhand-
linger om iEgteskabets sestetiske Gyldighed og

om Ligevaegten mellem det testetiske og etiske

i Personlighedens Udarbejdelse. Vserket ender

med en opbyggelig Tale om den Tanke, at

mod Gud have vi altid Uret.

Kernen i det testetiske Standpunkt er Nyd-

else, hvad enten det nu er sanselig Nydelse,

aestetisk Nydelse eller den glimrende Begavelses

Nydelse, der i Folelsen af sin — den enkeltes—
Overlegenhed vender sig med Spot mod det

almindelige, dagligdags, arbejdende Samfunds-
liv, dets Spidsborgerlighed og dets .lEgteskab.

Der gives med Vilje ingen Bedommelse af dette

Standpunkt; dets Konsekvenser drages ikke en

Gang, men dets Repnesentanter faar Lov til —
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uforstyrrede af S. K.s egen Mening — at ud-

tale sig saa uforbeholdent, at dets indre Vsesen

og dets Felger derigennem aabenbarer sig for

Laeseren ; saa maa han selv damme om Vaerdien.

Kernel) i den etiske Anskuelse er, at Livets

Mening ligger i det lykkelige Arbejde, den be-

gejstrede Beslutning, hvormed man overtager

og fastbolder sin Pligt i det virkelige Livs For-

hold, isaer i jEgteskabet. Det religiose Stand-

pnnkt er kun antydet i Slutningstalen.

>Enten-EUer< gjorde megen Opsigt. iEstetik-

kens Yppersteprsest i Oanmark, J. L. Heiberg,

og dens uartige Barn, >Corsaren<, udtalte sig

med lige Beundring. S. K.s lidenskabelige, over

mange Toner raadende Stil, bans Tankerigdom
og Oprindelighed var med 6t Slag paa Hejden,

isaer i >Diapsalmata< og Assessorens anden Af-

handling.

I >Enten-ElIer< gaar Udviklingen fra den
aestetiske Livsanskuelse op til Resignationen

overfor Gud, mod hvem vi altid har Uret.

Dette er Hajdepunktet. I »Frygt og Baeven,
dialektisk Lyrik af Johannes de Silentkx (1843)

gaar S. K. et Skridt videre ind i det religiose.

Dette Skridt betegnes ved en Kollision mellem
det etiske og Gnds absolute Fordring, en >teIeo-

logisk Suspension af det etiskec, og illustreres

ved Fortaellingen om Abraham, der ofrer Isaak.

Det store ved Abraham, det, der ger ham til

•Troens Fader<, er nemlig, at han fastholder

Troen paa »det umulige*, >det absurde<, og be-

varer Haabet, ogsaa for dette Liv, men vel at

maerke i Kraft af det absurde, ikke i Kraft af

menneskelig Forstand. Dette kan kun ske i

Skjulthed, thi medens et Menneske kan for-

klare den etiske, almene Fordring for andre,

kan Abraham ikke gore sit paradokse Mellem-
vaerende med Gud forstaaeligt for andre. Og
det maa derfor ske i Anfregtelse og i Frygt og
Bseven. Men denne Fastholden af det absurde

er netop Troens rette Kendetegn.

Samtidig med dette Skrift udkom >Gen-
tagelsen, et Forseg i den experimenterende
Psykologi, af Constantin Constantius<, begge

til Dels skrevne under et Ophold i Berlin i

Sommeren 1843. De forholder sig til hinanden
i Henseende til Stil som gribende lyrisk Alvor

til glimrende munter Kvikhed. I Indholdet er

de parallele. Ved Gentagelse forstaas her en
gennem Prevelse tilktempet Genvindelse af det

tabte endelige og af sig selv, men i en ny
Sfaere, den religiose. Dette belyses gennem
Fremstillingen af et ulykkeligt elskende ungt
Menneske, der dog kun naar til en digterisk

erindret Gentagelse af den tabte Lykke, medens
Ijobs Skikkelse staar i Baggrunden som Re-

praesentant for den egentlige Gentagelse, et

ejendommeligt Sidestykke til Abraham i >Frygt

og Baeven «.

Jnni 1844 bragte atter et Bogpar og dermed
et Fremskridt i Tankegangen. I den lille, men
forunderlig indholdstunge Bog: >Philoso-
phiske Smuler eller en Smule Phiiosophi

af Johannes Climacus< naermer S. K. sig, efter

i de to foregaaende Beger at have bestemt
Troens Vaesen psykologisk, til selve det kriste-

lige Problem : hvad det er at vaere en Kristen.

Udgangspunktet er det Spargsmaal, om Sand-
heden kan laeres. Sokrates svarer herpaa, at

hvert Menneske har egentlig Sandheden i sig selv

;

Kiike-Leksikon for Norden. H.

ban behever kun at mindes derom, og dette

er Laererens Betydning. Laererens Person har

derfor forsvindende Betydning. Nu anstilles

det Tankeeksperiment, at Sandheden ikke saa-

ledes findes i Mennesket, og Folgerne heraf

undersages. Sandheden maa da gives udenfra

gennem en Aabenbarelse fra Sandhedens egen

Side, en historisk Fremtraeden i Tiden af Sand-
heden. Den, der giver Mennesket Sandheden,
kan da ikke vaere en Lasrer af blot tilfaeldig

Betydning, men maa have vaesentlig Betydning
og vaere en guddommelig Laerer, hvem den
lterende aldrig kan glemme, lige saa lidt som
han kan glemme 0jeblikket for hans Frem-
traeden, Tidens Fylde. Troens Genstand bliver

ikke Laeren, men Laereren. For at Lcereren

skal kunne give den laerende Sandheden og
Betingelsen for at kunne modtage Sandheden,
maa han vaere Guden, og for at saette den
laerende i Besiddelse af den maa han vaere

Mennesket. Denne Modsigelse er Troens Gen-
stand og er Paradokset, det absolute Paradoks,

da der er absolut Modsaetning mellem Gud og

Menneske. — Alt dette fremtraeder ikke i do-

cerende Form, men som et Tankeforseg, op-

fart paa den taenkte Forudsaetning, at Men-
nesket ikke har Sandheden i sig selv eller,

hvad der er det samme, er i Usandbeden.
Krdmmens eller Kristi Navn naevnes ikke en
Gang.

Der manglede nu en dybere Undersegelse

af denne taenkte Forudsaetning. Det er den,

der anstilles i >Begrebet Angst, en simpel
psychologisk-paapegende Overvejelse i Retning

af det dogmatiske Problem om Arvesynden af

Vigilius Haufnensis< (1844). Her fremstilles

med uliyre Rigdom og Dybde den stigende

Trinraekke af Angstens Former, fra den dunkle
Angst for det ondes Mulighed, der endnu ikke

er Skyld, men forbereder Springet over i Synden,
til mere og mere bevidste Tilstande, til sidst

Angsten for det gode og paa den anden Side

den Angst, som frelser gennem Troen.

Og for at indskaerpe, at det i disse Sporgs-

maal ikke gaelder at docere upersonligt og

modtage denne Doceren upersonligt, udsendte

S. K. samtidig med >Begrebet Angst « den lille

muntre Bog >Forord, Morskabslaesning for

enkelte Staender efter Tid og Lejligbed af Ni-

colaus Notabene<.
Jaevnsides med denne Raekke Skrifter, der

alle udkom psevdonymt, ligger imidlertid en
anden, meget forskellig derfra. Kort efter > Enten-
Ellerc udkom >To opbyggelige Taler«,
derefter med Mellemrum 3, 4, 2 og 3 opbygge-

lige Taler, alle i 1843, naeste Aar atter 4 saa-

danne. Alle disse Taler baerer S. K.s eget Navn
paa Titelbladet; de er alle helligede Mindet
om hans Fader og henvender sig, som det

hedder i Forordet, til >hin Enkelte, hvem jeg

med Gloede og Taknemlighed kalder min Laeser<

.

De betegner altsaa det Standpunkt, som S. K.

selv vilde kalde sit eget; de skal vise, hvad
den sidste Hensigt er med alle de fra forskel-

lige Standpunkter skrevne psevdonyme Skrifter.

De praeges af en almindelig, ikke saerlig kr.

Religiasitet. Stilen er hajtidelig som en Prae-

diken ved Aftengudstjenesten i en stille Kirke,

dannet efter den gamle Bibeloversaettelses Tone-
fald. Om deres Skaebne siger S. K. selv: >Med
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venstre Haand rakte jeg Enten-EUer nd i Ver-
den, med hejre >To opbyggelige Talcr«, men
alle greb de eller saa godt som alle med deres
hejre efter min venstre Haand<
Med msgtig Energi havde S. K. arbejdet.

Et Udtryk herfor er, at ban bestandig tenkte:
>Endnu kun denne Bog og saa ikke mere<,
og at Drift og Evne til en ny stadig alligevel

meldte sig. Bygningen fortsattes og udvidedes.

og naar ban siden saa tilbage derpaa, tog den sig

ud for bans 0jne som planlagt med Bevidsthed
lige fra Begyndelsen. Vssrket kunde synes af-

sluttet med >Smuler< og >Begrebet Angst<.

Men da tager S. K. atter sit store Emne op,

udvider og varierer det end mi vreldigerc end
for. Dette sker isaer i de to Vajrker »Stadier<

og >Afsluttende Eftcrskrift<.

>Stadie.r paa LivetsVej, Studier affor-

skellige, udgivne af Hilarius Bogbinder< (1845)

fremstiller ligesom Enten-EUer de tre Livsan-

skuelser, men med HovedvKgten lagt paa den
religiose. Bogens 3. Del er en Dagbog af en
ung Mand, som paa Grund af sit Tungsind
maa bryde sin Forlovelse og derefter knuges
af Tanken om sin Skyld, men under dette

dog finder Forsoning i sit religiose Forhold.

I et levende Eksempel, rigt paa selvbiograflske

Glimt, og med gribende Stemning fremtrsder
her som i Spire den Rskke Tanker, som S. K.

i disse Aar udfolder: det indad vendte Sja;le-

anliggende, som ikke kan forklares for andre,

og som man derfor er ene om, med andre
Ord : Inderligheden, Paradokset, den enkelte.

Det store Vserk: »Afsluttende uviden-
skabellg Efterskrift til de Philosophiske

Smuler; mimisk, pathetisk, dialektisk Sammcn-
skrift; existentielt Indlseg af Johannes Climacusc
er Midtpunktet i S. K.s Forfatterskab. Han
fremstiller her sine Tanker med Front mod
Hegel, der vilde give et absolut, i sig selv som
i en Cirkel afsluttet Tankesystem, og hvis Fi-

losofi havde faaet en Eftersommer i Danmark
(Heiberg, Martensen, Rasmus Nielsen). Overfor
den Lethed, hvormed Spekulationen her fik alt

til at passe, anbringer han Vanskeligbederne,

det virkelige, ansvarsfulde Livs Svselg, hvor-

over kun Personlighedens, Valgets Spring farer.

Bogen behandler >Smulernes< Problem: hvad
det er at vsere Kristen, og udmunder i den
Sstning: Subjektiviteten er Sandheden. Men
heri ligger, at Subjektiviteten maa isoleres ; den
maa frigores fra alle falske Stetter; fra de saa-

kaldte historiske Beviser for Krdmmens Sand-
hed ved Hjalp af Bibel eller Trosbekendelse,

fra de Tankebeviser, hvorved man har segt at

gore Krdmmen mere sandsynlig; den maa
isoleres fra de udvortes Interesser i Sjselen,

saa den i Inderlighed fastholdte Lidenskab for

den evige Salighed kommer til sin Ret; den
maa isoleres fra andre Mennesker, saa den
feler sig som den enkelte, ene i en lille Baad
paa 70,000 Favne Vand. Paa dette Punkt maa
der holdes Vagt, thi her er Tidens store Skade

;

det er blevet gjort for let at vssre Kristen ; nu
maa derfor Vanskeligbederne derved vises.

Eller hvad der er det samme: der maa vaekkes

Uro i Retning af Inderlighed.

I >Afsluttende Efterskrift* samler S. K. Traa-
dene fra sine tidligere Skrifter; dette V«rk
danner Afslutningen paa Forfatterskabets ferste

Del. Anden Del har til Forudssetning nogle
personlige Oplevelser.

I Dec. 1845 rettede S. K. i en Bladartikel

et hvast Angreb paa det nuegtige og frygtede
Vittighedsblad >Corsaren«. Felgen var, at Bladet
i laengere Tid overvseldede ham og isser bans
ydre Fremtrseden med Haan. Dette gjorde det
dybeste Indtryk paa ham. Folelsen afatvsere
til Latter voldte ham ulidelig Pine. Hans Ud-
brud og Overvejelser om denne Sag i Dag-
bogerne fylder flere Hundrede Sider. Saaret
leegedes ikke for hans Ded. Sagen antog for
hans Fantasi uhyre Dimensioner og gav ham
Indvielse t nye Rtekker af sjselelige Oplevelser.

Jesu frivilligt overtagne Lidelse forstod han
som aldrig for; han havde jo nu selv oplevet
noget, som mindede derom. En ny Side af
Krdmmen — Lidelsen, Selvofringen — gik ret

op for ham. Det ironiske, halvt velvillige Blik,

hvormed han for saa paa Samtiden, biev merkere
og skarpere. En anden Haendelse rettede dette
skarpe Blik ssrlig mod Kit-ken.

1 Sommeren 1846 stiftede S. K. Bekendtskab
med nogle Skrifter af en bornholmsk Prsest,

Adler (I. 27), som efter at have vaeret Hegel-

ianer blev religiest rystet; siden blev han af-

sat som sindssyg. Ogsaa denne Hasndelse satte

Raskker af Tanker i Bevsegelse bos S. K. Det
forekom ham som en Dom over den bestaaende
Kirke, at en Mand, der var pnesteviet, Til-

hsenger af Martensens Teologi, kunde virke
som Prasst og saa forst opleve et kr. Gennem-
brud. Hvad trsengte Kirken da til? Til For-
kyndelse af det kr. Ideal; til en ekstraord inter

Kristen, et Sandhedsvidne; til den vilde Fugls
Flugt over de tammes Hoveder, dog ikke i Adlers
Skikkelse, thi han var snarere som >den bange
fortumlede Fugl, der med Angstens Vingeslag

styrter foran Uvejret*.

Corsar-Striden satte Tanken om Lidelsen i

Bevsgelse hos S. K., Adler-Sagen Tanken om
Sandhedsvidnet. Fra den Tid spiller >det li-

dende Sandhedsvidne< en stor Rolle i hans
Tanker.

Hertil kom S. K.s egen religiose Udvikling.

I Aarenes Lob kom han Krdmmen nsermere
i personlig Tilegnelse, isasr i disse Aar. Han
folte Fred deri. >Der er i alt i rait Liv Tung-
sind, men saa igen en ubeskrivelig Salighed.

Jeg har ganske bogstavelig levet med Gud,
som man lever med en Fader*. Kristus var,

som S. K. selv havde sagt, kommet ind gennem
de lukkede Dere. Og han folte Krdmmens
absolute ideale Fordring. — Saaledes betegner
disse Aar paa en Gang en personlig Fordybelse
i Krdmmen og en stigende Uvilje mod den
bestaaende Kirke.

Ud af denne Situation fremgaar anden Del
af S. K.s Forfatterskab.

Paa Overgangen imellem de to Dele ligger

imidlertid to opbyggelige Skrifter, S. K.sypperste,

>Opbyggelige Taler i forskellig Aandc
og >Kjerlighedens Gjerninger, nogle
christelige Overvejelser i Talers Form«, begge
fra 1847. Det tunge og noget skruede, der
praeger de tidligere, er her borte, Tankerne
er langt rigere, den personlige Indsats langt

storre. Isser ferstneevnte Bog, der bestaar af

den klare og store (160 Sider) >Lejlighedstalec

om at ville Eet, 3 Taler om Liljerne paa Marken
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og Fuglene under Hlmlen, og kr. Taler oni

Lldelsernes Historie, danner Hejden af S. K.s

opbyggelige Skrifter. Der er mere Varme end
i de tidligere, mere Hvile end i de senere.

Freraskridtet ind i det kr. er her aabcnbart;
det antydes af S. K. selv, i det ban kalder 3.

Afdeling af forstnaevnte Skrift >christelige Taler

«

og hele sidstnaevnte Bog >christelige Overvej-

elser«. Eu Grad laengere fremme i denne Hen-
seende er endelig en tredje Bog, de dybt manende
>Christelige Taler< (1848). Tonen er her
saa afgjort kristelig, at S. K. af personlige

Sandhedsgrunde tevede laenge med Udgivelsen
og forst efter store Sjaelekampe besluttede at

ssette sit eget Navn paa Titelbladet.

Det ferste Hovedvserk i anden Del er >Syg-
dommentilDeden.en christelig psychologisk
Udvikling til Opbyggelse og Opvaekkelse af Anti-

Climacust (1849). Hvad >Begrebet Angst< for-

beredte, ud fores her i en Fremstilling af Syn-

dens Vaesen som it med Fortvivlelse. Udgangs-
punktet er, at Mennesket er et Selv, men i

dette uhyre Fortrin for Dyret ligger den Mulig-

hed at kunne fortvivle. At have set denne
Mulighed i dens fulde Udstrekning er den
Kr.s Fortrin fremfor det naturlige Menneske.
At vsere helbredet derfor er den Kr.s Salig-

hed. Saa fremstilles Fortvivlelsens forskellige

Former i stigende Rsekke op til Synden mod
den Hellig-Aand. En Mangfoldighed af uhyre
skarpe, ved Eksempler rigt oplyste Analyser
sammenholdes her af den strengeste Tankeplan.

Herved banede S. K. Vej for det egentlige

Hovedskrift: >Indovelse i Christendom,
af Anti-Climacus, udgivet af S. K.« (1850). Efter

en i de mildeste Toner hoidt Indledning; >lnd-

bydelse<, en Udvikling af Jesu Ord: >Kommer
hid alle I, som arbejde og ere besvierede!<

felger >Standsningen<. Men hvad er der da at

standse ved? Ved det, som er uendelig vigtigere

end Indbydelsen, ved Indbyderen, den for-

nedrede, lidende Jesus Kristus. Det er Samti-
digheden med den fornedrede Kristus, der er

Prevestenen. Men dette er i Kirken bleven til-

sloret. Man har givet det Udseende af, at det

efterhaanden gennem de 1800 Aar var bleven
bevist mere og mere, at Kristus er Gud. Man
har derved glemt Forargelsens Mulighed, glemt,

at i ham er de to mest modsatte Bestemmelser
sat samiuen, det at vsere Gud og det at vsere

Menneske. Man har derved afskaffet Krdmmen,
det gaelder nu om at indfere den igen. Men
den, der vil gore det ved at bekende Kristus,

vil blive forfulgt derfor. Kun Syndsbevidst-
heden kan forcere et Menneske ind i denne
Raedsel; men i samme 0jeblik forvandler det
kristelige sig og er idel Naadeog Mildhed. — Gen-
nem en Udmalingaf, hvordaii Nutidsmenneskers
Samtidighed med Kristus vilde tage sig ud,

gennem en stor Undersegelse af det bibelske

Begreb Forargelse og gennem en Rsekke Taler
fremstilles disse Grundtanker, ikke til rolig

Beskuelse, men tilspidsede med en rystende
Lidenskabens Hejhed til et frygteligt Spergs-

maal. Samtiden skulde stilles Ansigt til Ansigt

med Krdmmens Fordring, som her var >tvunget
op til et Idealitetens hejeste«. Men hvad saa?
Skulde man virkellggere denne ideale Fordring
i sit Liv, blive Sandhedsvidne og lide derfor?
Denne Slutning, som synes at ligge i Bogen,

drog S. K. ikke. Her ligger maaske hans Sjsele-

livs dybeste Kampe. Sagen var ham i hejeste

Grad personlig: skulde ban selv, som havde
set Idealet, blive det lidende Sandhedsvidne?
I Dagbegerne kan man se hans indre Selv-

prevelsens Strid beige frem og tilbage. Men
Slutningen blev, at han felte, han kunde ikke
blive Sandhedsvidnet; han kunde kun gere
opmaerksom paa Idealet. Hertil svarer den
Slutning, som drages i >Indevelse i Christen-
dom' : >Du skal i stille Inderlighed for Gud
ydmyge dig under, hvad det dog vil sige i

strengeste Forstand at vsere en Kristen, op-
rigtig for Gud tilstaa din Afstand fra dette

Ideal og henfly til Naaden ogsaa for denne
Indremmelset. Den samme Tankegang lagde S.

K. frem med bled og kaerlig Alvor i det lille

Skrift: >Til Selvprevelse, Samtiden anbe-
falet af S. K.< (1851). Saaledes udmundede
disse Skrifter i et Spergsmaal til den bestaaende
Kirke: hvad siger du om det kristelige Ideal?
Tor du paastaa, at det er dette, du forkynder
og haevder ved din Tilvaerelse? Eller vil du
ydmygt og aabent erkende din Afstand derfra?

Af Svaret vilde det da afhaenge, om S. K.

skulde forkynde Naaden og Mildheden — An-
tydoinger heraf Andes i Talerne om »Yp-
persteprsesten, Tolderen, Synderin-
den< (1849) — eller lade Uvejret bryde les.

Overfor Grundtvig og hans Venner felte S. K.

kun Uvilje. Han bebrejder dem i iDemmer
selvc (1851) >dette Falskneri at ville refor-

mere uden at ville lide og bringe Offer*. Langt
mere saa han hen til Biskop Mynster for at

faa Svar paa sit Spergsmaal. Til ham var han
knyttct ved Beundring fra sin Uugdom og ved
Minder fra Faderens Tid. Meu Mynster var
nu en gammel Mand. S. K. flk intet Svar fra

ham. Og hans Produktion standser derfor i

omtrent 3 Aar.

Atter var det et Sted udenfra, der satte ham
i Gang. I en Praediken kort efter Mynsters
Ded i Jan. 1854 kaldte Martensen denne >et

af de rette Sandhedsvidnert. S. K. saa heri

et Svar paa hint Spergsmaal, men ikke det,

han enskede, og udslyngede — dog ferst i Dec.

1854 — i >Faedrelandet< sin Artikel: >Var
Biskop Mynster et Sandhedsvidne, et af de
rette Sandhedsvidner? Er dette Sandhed?'. At
kalde Mynster saaledes er at lege Krdm., thi

et Sandhedsvidne er det for sin Tro lidende,

hudflettede, forfulgte Vidne; og Mynster vilde

efter S. K.s Opfattelse selv have indremmet
sin Afstand. Hermed begyndte Striden, som
S. K. forte ferst i Bladartikler, senere i Skriftet

>0jeblikket Nr. 1—9«. Hans oprindelige

Ssetning: >Biskop Mynster var ikke Sandheds-
vidne* udvides og forstserkes efterhaanden.

S. K. flk adskillige Svar, fra Martensen, H. N.

Clausen o. a., det mest forstaaende fra R. Niel-

sen; men de bidrog kun til at drive ham
Iaengere ud. Det hedder nu: >Den offlcielle

Kristendom er ikke Krdm«, siden: >Det nye
Testamentes Krdm er slet ikke tile ; til sidst:

•Krdmmen er slet ikke kommen ind i Ver-

den<. De voldsomste Angreb rettes paa Stats-

kirken med dens 1000 Prsester, der leve hejt

af at forkynde, at Kristus blev bespyttet. med
dens Barnedaab og Altergang, der er bleven
til Verdslighed, og dens iEgtevielser, som Praest-
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erne befordrer, skent det var deres Pligt efter

det nye Testamente at fraraade dem. S. K.
kalder sig selv under alt dette ikke Kr. og
ikke Sandhedsvidne, men et afgjort Polititalent,
som kan gore opmierksom paa Idealet og paa
Afstanden derfra, og som kan udtale Fordom-
melsen, naar denne Afstand ikke aabent ind-
rommes. Det yderste Led i hele S. K.s Tanke-
rsekke og tillige den egentlige Maalestok, hvor-
med han maalte Kirken, dannes af Udtalelser
som disse: > Krdmmen aander i dette, at der
er Had mellem Gud og Menneske« ; >At vsere
Kristen vil derfor betyde, at du paa enhver
Maade skal martresi.

Til Forstaaelsen af Striden maa det huskes,
at S. K.s Udtalelser ikke staar ganske isolerede
overfor bans tidligere Skrifter, men egentlig
fremgaar af Grundtanken i »Indovelse i Chri-
stendoms at de altsaa ikke har deres Grund
i en Afstand fra den kr. Tro, men i bans ube-
tingede Respekt for, bvad han kaldte Krdm-
mens Ideal. Dette giver bans uhyre Anklage
mod Kirken dens sseregne Alvor. Hertil svarer
ogsaa hans personlige, religiose Stilling. I Som-
meren 1855 udkom endnu en opbyggelig Tale
om Guds Uforanderlighed. Den slutter saa-
ledes: »Naarsomhelst et Menneske kommer til

dig, i hvilken Alder, til hvilken Tid paa Dagen,
i hvilken Tilstand, dersom han kommer op-
rigtig, han finder altid din Kserlighed lige varm,
du Uforanderlige*.

S. K.s Helbred var altid svagt. I Okt. 1855
blev ban syg og lod sigindlsegge paa Frederiks
Hospital. Her dede ban 11. Nov. Af hans
Samtaler paa Dodslejet med Ungdomsvennen
Emil Boesen ses det, at han paa dennes Sporgs-
maal: ». . . Og det er jo alt, fordi du tror
paa og Ayr til Guds Naadei Kristus?« svarede :

»Ja naturligvis, bvad andet?«. Men den hellige
Nadver vilde han ikke have af nogen Priests
Haand.

S. K. har virket vidt og dybt. men aldrig
dannet Skole. Hans Fremstilling af de tie
Stadier, af det religiose Forhold under Isola-
tionens Synspankt, hans Ha;vdelse af den per-
sonlige Sandhed, af Krdmmens Ideal, bans
Fremstilling af Forskellen mellem Sokrates's
og Kristus's Skikkelse, bans Kampe mod Stats-
kirken har givet mangfoldige Impulser. Men
mange Sporgsmaal maa klares, inden hans Be-
tydning fuldt kan sa:ttes i Lys. Iscer maa det
overvejes. om den asketiske Stemning og An-
skuelse, som mere og mere bredte sig i hans
Skrifter, er af kr. Oprindelse, og om Isola-
tionen er en blivende Tilstand i det religiose
Forhold eller et Gennemgangspunkt.

S. K. har virket som en Stromdeler i Aands-
livet. fort nogle til Klarhed over deres Afstand
fra Krdmmen, andre til personlig Fordybelse
deri. Han havde Ret, naar han sagde" sjeg
var aldrig som andre«. Han er en enestaa-
ende Skikkelse. Mest minder han om Blaise
Pascal. I hoj Grad bar ban virket til Selv-
prevelse. Hans Indflydelse er i Stigning baade
i Norden og i Tyskland (S. K.s samlede Skrifter
udgives nu af J. L. Heiberg, A. B. Drachmann
og H. O. Laiige; S. K.s Efterladte Papirer, 8
Bd., udgivne af H. P. Barfod og Gottsched

;

G. Brandes, S. K., en kritisk Fremstilling i

Grundrids, 1877; W. Rudin, S. K.s Person och

Forfattarskap, I, 1880 : H. Hoffding, S. K. som
Filosof, 1892; C. Koch, S. K., Tre Foredrag,
1898; P. A. Rosenberg, S. K., 1898; Chr. Jen-
sen, S. K.s religiose Udvikling 1898; C. Koch,
S. K. og Emil Boesen, 1901; N. Teisen, Om
S. K.s Betydn. som kr. Tamker, 1903). C. K.

Kiessling, Johan Tobias, f. 1742, d. 1823.
Kobmand, var en af Stifterne af det saak. jChri-
stenthumsgesellschaftc i Basel (I, 502).

Kileab, Son af David og Abigail (2 Sam. 3, 3).

LXX's Laesemaade lader formode, at Navnet K.
beror paa en Fejlskrift i den hebr. Tekst, og
at der har staaet Delaja (jvfr. 1 Kron. 3, 1

det noget lignende >Daniel<). L. G.
Kilian bed en keltisk Biskop, der i 7. Aarh.

med nogle andre fik en blodig Dod ved Wurz-
burg.

Kiliasme, se Tusindaarsrige.
Kilikien, Landskab i det sydl. af Lilleasien.

Dets vestlige Del er en af Taurosbjergene op-
fyldt vanskelig tilgamgelig- Bjergegn (Kilikia
tracheia), medens den ostlige Del er en meget
frugtbar Slette (mellem Tauros og Amanosi.
der altid har staaet i liojere Forbindelse med
Syrien end med det ovrige Lilleasien; til Lands
danne »de syriske Porte« en bekvem Forbind-
else med det ostl. K. (Kilikia pedias o: den
kilikiske Slette).

Om K. na;vnes i G. T., er ikke sikkert. Efter
nogles Mening er Filisternes Hjemland Kaftor
at soge paa Lilleasiens Sydkyst, men i saa
l^ald vistnok vestligere end K.; snarest er dog
Kaftor det samme som Kreta. 1 Kong. 10, 28
na;vnes muligvis (i forbedret Tekst) Landskab-
erne Kue og Musri som Egne, hvorfra Salomo
indforte Heste, og dette Kue er i saa Fald at
soge i det ostl. K. Endelig indeholder vistnok
Hes. 27, 11 i Ordet »helek« (din Haer) i Virke-
ligheden et Folkenavn, maaske Helak, de assyr.
Indskrifters Hilakku a: K.

I senere Tider have under Selevkiderne i

Syrien. til hvis Rige ogsaa K. horte, vistnok
talrige Joder fundet Vej til K. Ap. G. 6, 9 vidner
ogsaa om deres Tilstedevaerelse i K., og Paulus
var, som bekendt, fra Tarsos i K. (Ap. G. 21.

39); den kilikiske Tilvirkning af Gedehaars-
tsepper var han opliert i (Ap. G. 18, 3; jvfr.

20, 34). Den noje Forbindelse mellem K. og
Syrien (de udgjorde en kejserlig Provins) trader
frem i Steder som Ap. G. 15, 23. 41 og Gal.

!| 21 (jvfr., at K. ikke nsevnes mellem Lille-

asiens Provinser 1 Pet. 1, 1). Krdmmen ud-
bredte sig tidlig til K., maaske sasrlig ved Pau-
lus's Virksomhed (Ap. G. 9, 30. 15, 23. 41; Gal.

1. 21). L . G .

Kiljon, Noomis Son, gift med Orpa (Rut 1.

2f.; jvfr. 4, 10).

Kilmad (Hes. 27, 23), en By eller et Land-
skab blandt Tyros's Handelsforbindelser; mulig-
vis det nuvserende Kalvadh ved Bagdad, eller

maaske en Fejlskrift for »Medien« (Targum og
nyere). £,, g.

Kimchi, se Kimki.
Kimham, Son af Davids Ven, Gileaditen Bar-

sillai (2 Sam. 19, 38 [37] f.
; jvfr. 1 Kong. 2, 7).

I Nserh. af Betlehem kaldtes et Sted formo-
dentlig efter ham >K.s Herberge« eller efter
en anden Lsesemaade >K.s Kvsegfolde«. L. G.
Kimki (Kimchi), en jodisk la;rd Slsegt fra 12.

og 13. Aarh., der stammede fra Spanien og
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udmserkede sig ved sine sproglige og eksege-

tiske Arbejder. Tre Medlemmer ere isser kendte:

Josef K. og hans to Sanner, Moses og David.

Faderen, Josef K., forfattede i Narbonne omtr.
1160 en hebr. Gramroatik, vistnok tilskyndet

til dette Arbejde ved Indflydelse fra de vested.

Folk, blandt hvilke han levede^ Senneu Moses
er ligeledes Forfatter af en hebr. Grammatik.
Den beremteste af dem alle er David K., d.

1235. Han kaldtes som oftest Rdak efter Be-
gyndelsesbogstaverne i hans Navn : R(abbi\ Da, K.

Han forfattede Kommentarer til de bibclske

Beger, som ere blevne meget benyttede, ikke

mindst af de Kr. Endnu mere bekendt er hans
Behandling af det hebr. Sprog, et Vaerk i 2

Dele, hvoraf 1 Del barer Titlen Michlol (»det

foldkomne<). Det er en hebr. Grammatik, den
har i det vaesentlige vaeret i Brug lige til vore
Dage, idet man ferst i vor Tid har faaet mere
praktiske Laerebeger i det hebr. Sprog. Den
2. Del (Sefer shorashim) er en hebr. Ordbog,
der ligeledes er blevet meget benyttet (udg.

af Lebrecht og Biasenthal, Berlin 1838—48 i

2 Bd.). Han er ogsaa Forf. af Stridsskrifter

til Forsvar for Maimonides (Bacher, Joseph K.

et Abu'lwalid, Paris 1883; I. Tauber, David K.

als Grammatiker, Breslau 1897). V. S.

Kina, ubekendt By i det sydl. Juda (Josva

15, 22). — Hvorvidt Landet Kina er omtalt i

Biblen, er meget tvivlsomt, se Sinim. L G.

Kina. Dette Jordens tredje sterste Rige skal

efter en ny kinesisk Beregning taelle 426 Mill.

Indb. Deraf Andes 407 Mill, i det egentlige K.,

der knn udgor l
/» af det hele Omraade, Resten

i Mantsjuriet (8V2 Mill.), Mongoliet (2»/£ Mill.),

Thibet (6»/8 Mill.) og Turkestan (1,200,000).

Befolkningstsetheden er meget forskellig ogsaa

i det egentlige K.s 18 Provinser, fra 32 paa
Km. (i Kansuh i N. V.) til 269 (i Shantung

i 0.); kun det estlige K.s Floddale er overbe-

folkede. Ogsaa Provinserne er af ulige Sterrelse,

fra 5 Mill. Indb. (Kuangsi) til 68 Mill. (Sze-chuen).

Rigets Oprindelse og Kultur feres tilbage til

2300 f. Kr. (Kejserne Yao og Shun), men Kine-

sernes Beretninger er langtfra paalidelige. Vist

er det, at Riget 800 f. Kr. kun omfattede
mindre Straekninger langs Hoangho fra dens
Bejning mod 0st, og den kinesiske Enheds-
stat skriver sig ferst fra Dynastiet Tsjin (deraf

Rigets Navn Tsjina) o. 220 f. Kr. Det er K.s

store Vise og Morallserer Kongfutse (551—479),

der bar givet Stat og Samfund det enestaaende

Preeg af Ensartethed og Uforanderlighed, der
sammenbinder det vidtstrakte Riges Beboere
til et homogent Folk, det sterste i Verden, og
indsnerer Nutidslivet i Fortidens Former, saa at

al Original itet forhindres. Kongfutse (se d. Art.)

har udelukket ethvert Fremskridt, saaltenge hans
Laere hersker, ved at lregge Idealet tilbage i

Fortiden. Ogsaa det for hele Riget fselles Skrift-

sprog med en besvaerlig Tegnskrift (op til 44,449

Skrifttegn) virker til at isolere den kinesiske

Civilisation; derimod er der forskellige Tale-

sprog, og saerlig i Syden talrige Dialekter. Den
baerende Tanke i Kongfutses System er Auto-

ritetsprincipet, bygget paa den >barnlige iEre-

frygtc saa vel i Stat som i Familie. Alligevel

har Rigets Historie vaeret en fortsat Ksede af

Krige og blodige Omveeltninger. Det siden 1644
herskende Mantsju-Dynasti staar fremmed for

Folket og stetter sig til Embedsmaendene,
medens Folket i stort Maal styrer sig selv, i

Klaner, Kommuner og Lav. Det finder sig i

de usselt lennede Embedsmaends Udpresninger,
men undgaar saa meget som rauligt Bereringen
med den elendige Administration og den be-

stikkelige Retspleje. Manglen paa Veje og de
aeldre Vejanleegs Forfald hindrer i hej Grad
Samfaerdselen med de indre Provinser; uden-
for Vandvejene foregaar i Syd-K. al Trans-
port paa Menneskeryg. Men Folket er fore-

tagsomt, flittigt og udholdende, nejsomt og taal-

modigt, men rigtignok ogsaa legnagtigt og svige-

fuldt og i hej Grad jordisk sindet. Religionen

bestaar i Reglen i udvortes Formvaesen og den
taabeligste Overtro; men der forekommer ogsaa

religiese Bestrsebelser under stor Selvfornsegt-

else blandt Vegetarianere og andre Sekter. Det
hejeste Vsesen, Shangti, everste Hersker, fore-

kommer i de gamle Skrifter med monoteistisk

Praeg, men er for laengst gledet over i et uper-

sonligt Begreb: Tien, Himlen. Kongfutse lod

de seldre religiese Forestillinger blive staaende

uden at indlade sig paa dem og gav sine For-

skrifter kun for de jordiske Forhold, men han
stadfaestede Fcedredyrkelsen, der er K.s virke-

lige Religion. Den egentlige Konfucianisme er

kun Moral. Ved Siden af Konfucianismen be-

staar Taoismen, men udartet fra dens Stifter

Laot-ses(se d. Art.) dybsindige Spekulationer til

Aandemaneri og Besvaergelsesformler. Endelig er

i det ferste kr. Aarh. Buddhismen kommen til

K. og har funden sin Plads som udfyldende

de andre Religioner med en Anvisning for det

hinsidige. Kongfutse mente at konservere Sam-
fundet ved en Moral, der blev omsat i Skik
(li) med Regler for alle Livets Forhold, men
det er faldet ud til torn Dydssnak og bult

Formvsesen, det daekker over en bundles Usand-
hed og Uredelighed, hvorunder Samfundet op-

loses, medens Konfucianeren naerer en dyb
Foragt for Udlaendinger og alt udenfra. K. er

Midtens Rige, Kulturens eneste Iudehaver, alle

de andre Nationer kun Barbarer fra Jordens
Udkanter. Dette haenger sammen med K.s tid-

ligere virkelige Kulturoverlegenhed over Nabo-
staterne. Kun modstrebende har derfor K.

lukket sig op for Samkvem med Vestens Lande,

som vilde paatvinge det Handelsforbiudelse,

desto vaerre i Skikkelse af den fordservelige

Opiumshandel. Men formelt fik K. Uret ved

sin brutale Optrasden i Striden derom. Saa-

ledes udbred den ferste Opiumskrig 1840—42,
der endte med, at Hongkong blev afstaaet til

England, og 5 Havne aabnedes for Udlaendinge.

En ny Opiumskrig 1856—58, hvorved England
havde al Uret paa sin Side, men blev hjulpet

af Fiankrig, endtes med Traktaten i Tientsin,

stadfsestet 1860 ved Freden i Peking, hvorved

nye Havne aabnedes, og UdUendingene fik Fri-

hed til at faerdes udenfor disse, ligesom K.

paany maatte stadfaeste den 1844 tilstaaede frie

Religionsevelse for sine kr. Undersaatter, en
Bestemmelse, der skyldtes Frankrigs politiske

Interesse for den kat. Mission. Samtidig med
denne Krig havde Riget vaeret sin Oplesning
naer ved det saakaldte Taiping-Oprer. Det var

fremkommet i Syd-Kina ved Hadet til Mantsju-

Dynastiet med dets slette Styrelse og dets Efter-

givenhed for Udlandet i Opiums-Spergsmaalet.
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774 Kina.

Men Ophavsmanden, Hung Siutseuen, forenede
dermed visionaere Forestillinger og uklare kr.

Tanker, hentede fra en Traktat, som han havde
faaet i Kanton. Han optraadte med en For-
kyndelse om Gud som den himmelske Fader
og om Treenigheden, men kaldte sig selv Jesu
yngre Broder. Bevaegelsen, han vakte, bredte
sig over de til Kanton stodende Provinser, men
et Angreb paa Kanton mislykkedes. Derimod
faldt Nanking 1853 i nans H tender og blev bans
Residensstad, hvorfra han som Taiping Wang
(den store Freds Konge) herskede over 100 Mill.

Mennesker. De ti Bud proklameredes, Sondags-
hvile paabodes, og derudbredtes Skrifter med kr.

Indhold, ogsaa Dele af Bibelovers. ; men der
forefaldt ogsaa store Udskejelser, Hovedmanden
og bans Omgivelser levede i Flerkoneri, og
Fjcnderne behandledes efter vanlig kinesisk
Vis med umenneskelig Grusomhed. Iblandt Mis-
sionserernevar Meningerneom Bevaegelsen delte;

adskillige iagde Vaegt paa Sektens energiske Af-
skaffelse af Afgudsdyrkelsen og Forbud imod
0])ium, og de mcrede Haab om en Udrensning,
saerlig knyttet til Hungs Fsetter og forste Minister,

Hungjen, en tidligere kr. Prsedikant. Vest-
magternes Politik var fjendtlig imod Taiping-
erne og stottede efter Freden i Peking Rege-
ringen, engelske Officerer (Chinese Gordon)
traadte i dens Tjeneste og slog Taipingerne.
Nanking faldt, og Hung drsebte sig selv. Men
store Straekninger af Riget var haerjede og for
en Del (Provinsen Ganhwej) affolkede. Og Be-
vaegelsen, der en Tid syntes at skulle aabne
Dore for Missionen, har vistnok ved sit psevdo-
kristelige Praeg fremkaldt en forstaerket Uvilje
imod den udenlandske Laere; men den er ogsaa
et Vidnesbyrd om, at Kineserne ikke er util-

gsengelige for kr. Tanker. Men endnu fastholdt
Kineserne Indbildningen om deres Kulturs Op-
hojethed, og der forefaldt jaevnlige Udbrud af
Fremmedhad, der gik ud over Missionaererne,
fordi de var nrermest for Haanden. Saaledes
1870 det gruelige Blodbad i Tientsin, naerme.st
rettet imod de franske Nonner, i SOerne og
1891 Uroligheder og Mord i Yangtse-Dalen,
1893 Mordet paa de svenske Missionaerer Wick-
holm og Johanson i Sungpu. 1895 Blodbadet
i Kutcheng paa Missionsfamilien Stewart, 1898
Mord paa to kat. Missionaerer i Shantung o. m.
Imidlertid aabnede Krigen med Japan 1894
Kinesernes 0jne for den europaeiske Kulturs
Overlegenhed, som Japan kunde takke for sin
Sejr. Og der opstod et ungt K., der fik den
unge Kejser Kangshu ind paa Reformernes Vej.
K. havde faaet sin forste Jernvej 1888 fra Taku
til Tientsin. Denne fortsattes til Peking og
derfra mod Nord, hvor den skulde slutte sig

til den nu fuldforte russiske Linie igennem
Mantsjuriet fra Port Arthur til den sibiriske
Jernvej ; en Hovedlinie fra Peking til Hankow
paabegyndtes, derfra skulde atter en Linie gaa
til Kanton, og til disse Hovedlinier skulde saa
Sidelinier slutte sig, alt udfort ved udenlandsk
Kapital og overgivet i russiske, tyske, belgiske,
eng. og italienske Selskabers Drift. Ogsaa Under-
visningsvaesenet skulde forandres; et Univer-
sitet efter vesterlandsk Monster oprettedes i

Peking, og Vestens Viden optoges i Stoffet ved
de aarlige Eksaminer i Riget. Men alt dette
vakte Uvilje, og endnu mere Tysklands og de

andre Magters hensynslose Landerhvervelser
(Kiao-chov og Port Arthur) og de aabenlyse
Delingsplaner. Enkekejserinden tog atter Styret
i sin Haand, og stottet af hende kom Fremmed-
hadet til Udbrud 1900 i den forfaerdelige Bokser-
opstand, der havde til Maal at udjage Udlaen-
dingene. Den vendte sig forst imod den rom.-
kat. Mission i Shantung og imod belgiske Jern-
baneingeniorer i Tsjili og bredte sig derefter
over alle de nordlige Provinser. Atter gik det
ud over Missionaererne i det Indre samt de
indfodte Kr., der havde gjort faelles Sag med
de fremmede; af de forste myrdedes 49 kat..

135 prot. Missionsfolk foruden 53 Born, af de
sidste formentlig henved 40,000 rom.-kat. og
evang. Vaerst gik det til i Shansi, hvor dog
de protest. Missionaerer havde udfort et stort

Barmhjertighedsarbejde underden gruelige Hun-
gersnod 1877—79; her rasede Guvernoren Yuh-
sien imod Missionaererne, de indfodte Kr. led

mest i Mantsjuriet. Derimod lykkedes det de
forenede Magters Tropper at uhdsaette de i

Peking indesluttede Europaaere den 14. August.
Ved Fredslutningen i Peking blev der paalagt
K. en betydelig Skadeserstatning og Garantier
for Fremtiden, og Lektionen menes at have
frugtet; ligsom K. modstraebende atter har
maattet slaa ind paa Reformer i Undervisningen,
ved at aabne Dorene for vesterlandsk Viden.

Det er ikke religios Ufordragelighed, der har
fremkaldt disse Konflikter, men politiske og
nationale Modsaetninger. K. har tvaertimod
villig givet fremmede Religioner Adgang —
ikke blot Buddhismen, men ogsaa Islam. Der
Andes, vassentlig som Folge af Indvandring og
Erobring, o. 20 Mill. Muhammedanere, meget
urolige Undersaatter, der i Yunnan og Kansuh
lige til Nutiden har vakt langvarige og blodige
Opstande. Krdmmen bragtes til K. 635 ved
nestorianske Missionaerer, og den masrkelige
Mindetavle i Singanfu fra 781 vidner om en
betydelig Udbredelse, men ikke laenge derefter
tabte den sig og har kun efterladt sig Spor i

nogle hemmelige Sekters Laerddomme. Saa kom
Fransiskaneren Johannes af Monte Corvino (S.

853) 1295 til Peking, byggede Kirker og samlede
o. 6000 Kr. og blev 1307 jErkebiskop af Pe-
king, d. 1328; men ogsaa denne Begyndelse
tabte sig. Det blev Jesuiterne, der lagde Grunden
til den nuvaerende rom.-kat. Mission i K., ikke
Fr. Xaver, der kun naaede at do ved K.s Kyst
1552, men 30 Aar senere traengte Matth. Ricci,

en hojt begavet Mand, frem til Peking og vandt
inden sin Dod 1610 talrige Kr. saerlig i hojere
Kredse. I hans Spor traadte andre udmaerkede
Mamd, Johan Adam Schall 1628—66, Ferd.
Verbiest, d. 1698. De erhvervede sig stor An-
seelse ved astronomiske Beregninger, Kanon-
stobning og lignende Tjenester og bragte Mis-

sionen til Blomstring, saa der 1662 opgives Va
Mill. Kr. Men denne Fremgang skyldtes ikke
mindst den jesuitiske Akkommodationspraksis
med vidt gaaende Tolerance af kinesiske Offer-

skikke ved Dyrkningen af Faedrene og af Kong-
futse. Andre kat. Missionaerer, Dominikanere
og Fransiskanere, kom til og rejste Indsigelse,

og forskellige pavelige Afgorelser (Innocents X
i 1645, Clemens VI 1704 og 1710) gik Jesuit-

erne imod. Men disse fik Medhold hos den
gunstig sindede Kejser Kanghi (1661— 1722) og



Eina. 776

gav ikke efter. Endelig afgjorde Benedict XIV
ved Bullen Ex quo singular: Akkommodations-
striden imod Jesuiterne, men den rom.-kat.

Mission i vor Tid gaar dog fremdeles i deres
Spor. Imidlertid havde Kanghis Efterfolger,

Yung-Cheng, vendt sig imod Krdmmen og ud-
viste 1724 Missionsererne, men taalte dog Jesuit-

erne som Astronomer, og disse holdt ud til

Ordenens Ophaevelse 1773 og er siden paany
Sjaelen i den rom.-kat. K.mission. Trods fort-

satte blodige Forfelgelser fandtes der 1807 6
rom.-kat. Biskopper og 215,000 Kr. En ny
voldsom Kristenforf0lgel.se udbrod 1839, men
Freden i Nanking 1842 skaffede dem Tolerance.

Siden bar den rom.-kat. Mission stadig benyttet
den franske Protektion til at opnaa en Magt-
stilling. sitlst Retten til Ligestilling for Bi-

skopper og Praester med Vicekonger og Man-
dariner, som alt benyttes til Indblanding i

Retsplejen til Gunst for enhver, der tyr ind
under den rom.-kat. Mission, endog blot som
Katekumen. Dette har virket til staerk Foregelse
af Tallet af omvendte, men ogsaa tilfert dem
mange lovlese og slette Elementer og gjort de
rom.-kat. Missionaerer hejst ildesete bos Em-
bedsmaend og Befolkning. Den rom.-kat. Mis-
sion opgiver officielt for 1900 738,000 Kr. under
41 Biskopper, 912 europ. og 473 kin. Praester.

Den har sin sterste Udbredelse i Provinsen
Tsjili (125,000 rom.-kat.) samt i Provinserne
langs Yangtse-Floden i Kianguan (Ganhwej og
Kiangsu) 124,000 og Hupe og Sze-chuen (93,000).

Den protest. Mission i K. er 250 Aar yngre.

Alt, hvad der ligger farad for Freden i Nan-
king, der gav Missiontererne som alle Euro-
paeere Ret til at opholde sig paa 6 Steder i

K., er kun Forseg paa at berede Vejen. Saa-
ledes maattc den forste evang. Missionaer Ro-
bert Morrison, udsendt af Londoner-Missionen,
tage Tjeneste under det ostind. Kompagni for

at kunne leve i Makao 1807— 34, og drive
sproglige Arbejder, Bibelovers. 1814—19, Ord-
bog 1823. Milne, der 1813 sendtes ham til

Hjaelp, maatte 1814 gaa til Malakka og arbejde
der med det anglo-kinesiske College (d. 1822),

ligcsaa Medhurst 1817 o. a. Nogle amerik. Mis-
sionaerer kom dog ind i K., Bridgman og Abeel
1830, Wells Williams, Dr. Parker, den forste

Laegemissionaer 1834 i Kanton, Tyskeren Gfitz-

laff berejste fra 1831 Kysten. Forst 1842 aab-

nedes Doreu til Hongkong og de 5 Traktat-
havnc. Det anglokin. Kollege under I-egge (1840—73) forlagdes 1843 til Hongkong, og Londoner-
Missionen besatte 1843 Shanghaj (Dr. Lock-
hart, Medhurst), 1844 Amoy. Ogsaa amerik. Kon-
gregationalister (Am. Board), Baptister, Epi-
skopale, Presbyterianere og Metodister besatte

foruden Kanton Amoy 1842, Ningpo 1843, Shang-
haj 1845, Fu-chov 1847. Den anglikanske Mission
(Church M. S.) tog nu ogsaa fat 1844 i Shang-
haj, 1848 i Ningpo, 1850 i Fu-chov. Og de eng.

Presbyterianere sendte 1847 W. C. Barus og
optog 1851 Amoy, siden Swatow og Mant-
sjuriet. Endelig forte Gutzlaffs Tilskyndelse
Banner- og Baseler-Missionen (Genahr, Ham-
berg, Lechler) 1847 til Hongkong og Provinsen
Kwangtung. Der fandtes 1851 75 evang. Mis-
sionaerer i Kina. Traktaten i Tientsin 1858
aabnede vel Riget for Europaeeme, men kom
ikke til fuld Virksomhed, forend Mordet paa

den britiske Konsularembedsmand Margary i

1874 havde fort til en ny Traktat i Chifu

1876, og der skete ikke i de forste Aar nogen
synderlig Udvidelse af Arbejdet. Londoner-
Missionen gik efter Seedvane i Spidsen og be-

satte 1861 Tientsin (Edkins) og Peking (Dr.

Lockhart) samt Hankow, den store Indlands-
havn ved Yangtse (ved Griffith John, som virker

der endnu). 1867 talte K. endnu kun 97 evang.

Missiomerer i 10—11 Havne i 7 af Rigets 18
Provinser, ingen i de ovrige 11. Men 1866 havde
J. Hudson Taylor dannet K.s Indlandsmission,

en ny inter-denominationel og snart ogsaa inter-

national Organisation, der skulde give den kine-

siske Mission et msegtig Sted fremad. Dens
Maal var at faa Evangeliet ud i alle de endnu
ikke besatte Provinser; men den begyndte med
at sende Missionaerer til Kystprovinsen Che-
kiang og gik derefter over til at udfore- vidt-

strakte Rejser i nye Provinser for at vaenne

Befolkningen til det uvante Syn og afvaebne

dens Mistanke, inden den skred frem til fast

Bosaettelse. Paa denne Maade besattes 1869
Ganhwej og Kiangsi, 1876 Shansi, Shensi og
Kansuh, 1877 Sze-chuen, Yunnan og Kwei-chow,
1884 Honan og endelig 1898 Hunan, den Provins,

der laengst havde holdt sig tillukket for Mis-

sionen og vaeret Midtpunktet for Modstanden
imod den, som den i det hele anses for K.s

Kerne. Stadig tiltog Antallet af Udsendinge
fra K.s Indlandsmission, i 1886 var det 225
Maend og Kvinder. Aaret efter fik den 100

nye, mest Kvinder, som den i det hele med
Held har indfert og benyttet Kvinders Tjeneste

i den kinesiske Mission, selv i det fjerne Indre.

Og 1903 har den 307 Maend, deraf 191 gifte,

og 265 ugifte Kvinder, 7774 voksne Menigheds-

medlemmer, og har i 1902 debt 1026, og haft

en Indtaegt af 72,000 Lst., der alt er indkommen
i frie Gaver uden direkte Opfordring eller Ind-

samling ved Moder. Dens Arbejdere er ikke

blot fra England, men fra Kanada, de nord-

amerik. forenede Stater, samt det europseiske

Fastland. Andre aeldre og nyere Selskaber er

fulgte efter i dens Spor. Og medens der 1877

var 301 mandlige evang. Missionaerer i K.,

var der 1902 1188 Maend, deraf 772 gifte, og
825 ugifte Kvinder. Af 241 Laegemissionaerer

var de 79 Kvinder. Denne Missionsstyrke for-

deler sig paa 653 Stationer og har 6388 ind-

fodte Hjselpere af forskellig Art. I 170 hejere

Laereanstalter Andes der 5150 Studerende for-

uden 35,412 Elever i 1819 Dagskoler. Skole-

vaesenet har ikke spillet saa stor en Rollc i

den kinesiske Mission, fordi der alle Vegne i

Landet Andes Skoier. Dog vil det ved den nu-

vaerende almindelige Iver for at laere og til-

egne sig Vesterlandets Kundskaber og Sprog i

de naermcste Aar faa ikke ringe Betydning for

den evang. Mission i Forening med Virksom-
heden for at fremskaffe og udbrede god kine-

sisk Literatur, hvorfor der virkes ved et Sel-

skab i Shanghaj. De kr. voksne Menigheds-
medlemmer, der 1853 var 357, var 1877 steget

til 13,000, og atter 23 Aar derefter i 1900 for

Bokserkrigen til 112,808, de debtes Tal maa
saettes til mer end det dobbelte. Nu vil det

vaere gaaet betydelig ned, da mange er myrdede,
ogsaa en Del faldne fra. Men der er Vidnes-

byrd nok om, at Sigtelsen har tjent til indre
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Styrkelse, at det Eksempel paa Troskab og
Standhaftighed under Mishandling og i Deden,
som er givet af mange kinesiske Kr., har gjort

et dybt Indtryk, og at de kr. Menigheder har
faaet foreget Tiltraekningskraft netop i de Egne,
hvor Forfelgelsen har raset, ligesom der ogsaa
fra andre Steder meldes om stor Tilstromning
af Mennesker, der soger Optagelse. Men det
er ogsaa klart for Missionaererne, at mange
kommer, drevne af Felelsen af den sociale Op-
lesning, der er i Gang, ogsaa mange ligefrem

for at soge Beskyttelse og Retshjaelp hos de
nu saa formaaende fremmede. Og de evang.
Missionaerer er besteinte paa ikke at folge den
rom.-kat. Missions Eksempel i dette Stykke.
Den evang. Mission har sin starste Tilslutning

i Kystprovinserne, hvor den har arbejdet laengst,

om end saerlig i Havnene nnder lidet gunstige
Forhold. I Kwantung teller den 18,000 voksne
Menighedsmedlemmer; her arbejder de tyske
Missioner fra Basel, Barmen og Berlin, der
taeller o. 6000 Menighedsmedlemmer, 10,000

debte. I Tientsin er der 19,500, saerlig samlede
af 3 amerik. og eng. presbyterianske og kon-
gregationalistiske Missioner i Amoy og de ameri-
kanske og anglikanske Missioner i Fu-chow.
I Chekiang er der 10,000, 1 Shantung 14,000,

fornemmelig samlede af amerik. Presbyteri-

anere og eng. og amerik. Baptister; i Tsjili 9000,

fornemmelig i amerik. Missioner. I Mantsjuriet
havde de skotske og irske Presbyterianere for

Bokseropstanden samlet 20,000 Kr. ioruden
7000 Katekumener; men deres Menigheder har
lidt meget under Forfelgelsen. Her har det

danske Missionsselskab siden 1895 en Mission

paa Halveen Liaodung med 9 Missionaerer paa
5 Stationer (57 debte). Endvidere arbejder i

Hupeh norske lutherske Missionaerer fra norsk
K.-Missionsforbund (Laohokeo o. 0. St.) samt
fra Hauges Synode i Amerika i Fau-cheng, og
det svenske MissionsfSrbund arbejder i Wus-
hang, Shashi og Ichang. Og cndelig har det
norske Missionsselskab 1902 optageten Missions-

virksomhed i Hunan, og ligeledes det finske

M.-S. (jvfr. Stanley Smith, China from within;
M. Broomhall; A. H. Smith, China in Convul-
sion; R. Allier, Les troubles de Chine et les

missions chretiennes; Martyred Missionaries; E.

Faber, Kina i historisk Belysning, Kra. 1901;
L. Bergmann, Kineserne og den kr. Mission,

Kbhvn 1901; Vilh. Serensen, China og Mis-

sionaererne, Kbhvn 1900; Bolvig, Udlaendingenes
Forhold til Kina og Bokseropreret, Kbhvn 1903,

samt de paagaeldende Missionsselskabers Hi-

storic). V. Sn.

Kinas Indlandsmission, se Kina samt Taylor,

John Hudson.
Kingo, Thomas, Psalmedigter, Biskop, var

fedt 15. Dec. 1634 i Siangerup; Faderen, Hans
K. af skotsk Mt, var Vsever. Skent Forholdene
i Hjemmet vare smaa, blev Sennen dog holdt

til Studeringerne og afgik 1654 til Universi-

tetet fra Frederiksborg Skole. Efter 1658 at

have taget teol. Attestats var han i nogle Aar
Huslaerer paa Vedbygaard i Vestsjselland. fra

hvilken Tid hans ferste poetiske Frembring-
elser skrive sig. De vidne om et livligt og op-

vakt Sind og et aabent Blik for Livet og Na-
turen i dens forskellige Afskygninger, men give

ikke nogen Formodning om de store Evner

som Psalmedigter, der senere udfoldede sig hos
ham. 1661 blev han Kapellan hos Prsesten

Worm i Kirke-Helsinge, hvor han forblev til

1668, da han kaldedes til Sogneprasst i sin

Fedeby Siangerup, paa hvilket Embede han
allerede 1665 havde faaet Ventebrev. Her var
det, at K. henledte Opmaerksomheden paa sig

ved en frodig poetisk Forfattervirksomhed.
Denne var af dobbelt Art. I en Maengde hojt-

stemte Lejlighedsdigte forherligede han Kong
Christian V og hans Maend; navnlig under den
skaanske Krig (1675—79) slog han i staerke

Toner paa de patriotiske Strenge og udbasu-
nede Kongens og hans Haerfereres Pris. AUc
disse Digte vilde dog, saa stort et Bifald de
end fandt i Samtiden, nasppe have bevaret For-
fatterens Navn, hvis han ikke samtidig havde
vist, at hans Lyre ogsaa ejede andre Toner.
1674 udgav han nemlig 1. Part af sit >Aande-
lige Sjungekor<, bestaaende af 14 Morgen- og
Aftenpsalmer, samt en Bearbcjdelse af Davids
7 Bodspsalmer. Det er saerlig de ferste, til

Dagens vekslende Tider knyttede Sange, der
vise os K. som den sande Digter, der skulde
skaenke den danske Kirke en rigere Psalmeskat.
end den nogen Sinde for havde modtaget fra

Enkeltmands Haand, idet de >robe en ganske
ejendommelig Evne til at lade Solopgangens
Friskhed og Solnedgangens Vemod kaste Skaer

og Stemning over Bennen, der saenker sig lige

saa dybt i Syndsbevidsthed, som den haever
sig hejt i Naadeglaede<. — Det kan vaere tvivl-

somt, hvilken af de to Arter af K.s poetiske

Frembringelser, der har vejet mest, da Chri-
stian V 1677 kaldede ham til Biskop i Odense
og 2 Aar derefter ophejede ham i Adelstanden,
samt, efter at 2. Part af Sjungekoret var ud-
kommen, udnaevnte ham til Dr.theol.(1682). Men
en uvaerdig var Valget i ethvert Tilfeelde ikke
faldet paa ; thi en dygtig Mand var K, selv om
hans Personlighed havde skarpe Kanter, oghans
staerke Selvfelelse mangen Gang kunde stode
baade side- og underordnede, medens hans
dybe Submission overfor de hejeste nu ikke
falder i vor Smag. 1683 blev det overdraget
ham at foretage en Revision og Omarbejd-
else af den hidtil brugte Kirkepsalmebog. K.
synes at have vaeret saa vis paa, at Foretag-

endet skulde lykkes og baere Frugt — ogsaa i

materiel Henseende — , at han til Vaerkets
Fremme endog anlagde et eget Bogtrykkeri
i sin Bispegaard. Men det var en vanskeligere
Opgave, end han havde forestillet sig; thi da
han 1689 udgav, hvad han kaldte >Vinter-

parten af Danmarks og Norges Kirkers for-

ordnede Psalmebog<, hvori der forelaa mange
nye Psalmer af ham selv og andre, fandt man,
at han havde udeladt for mange af de gamle
og kendte Psalmer, og at de nye for en Del
haevede sig over Almuens Fatteevne. At der
var tilsagt K. det betydelige Privilegium paa
15 Aars Eneret til Udgivelse af Bogen, vakte
desuden Misundelse. Felgen blev, at Privilegiet

blev tilbagekaldt, og at Psalmcsagen indtil

videre stilledes i Bero. Da Provst Seren Jonte-
sen (S. 679) ogsaa uden Held havde forsegt at

tilvejebringe en nye Kirkepsalmebog, blev det
1696 overdraget en talrig Kommission af keben-
havnske Teologer og Praester at tage fat paa
Arbejdet. K. var ikke Medlem af Kommis-
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sionen, men stod dog i stadig Forbindelse raed

den og fremsendte en Del nye af ham for-

fattede Psalmer. Da Forhandlingernes Udbytte,
>Den forordnede nye Kirkepsalmebog<, udkom
1699, indeholdt den 89 Psalmer af K.. og
den kom siden til at bere hans Navn ned
gennem Tiderne, da ban, til Erstatning for det

lidte Tab, fik Priviiegium paa at trykke og
udgive den nye Psalmebog. En lang Tid var
den saa godt som eneraadende i de danske og
norske Kirker, men indsknenkedes senere ved

andre Psaimebeger (og da navnlig ved >den
evang. christelige Psb.«), men brugtes dog endnu
langt ind i det 19. Aarh. i en Del Kirker i

Jylland. I vor nyeste Psalmebog >for Kirke
og Hjem« er Kingo endog reprtesenteret ved
100 Psalmer, saa man ikke kan sige andet,

end at den danske Menighed holder sin gamle
Psalmedigter i /Ere. I Landstads norske Psalme-
bog er der 117 Psalmer af ham.

K.levede i en i kirkelig Henseende teramelig

fattig Tid, det bliver derfor altid en merkelig
Kendsgerning, at den stivnede Ortodoksi kunde
skyde et saa livskraftigt Hjerteskud, som K.s

Psalmer var; thi lad vere, at de indeholde

adskillige lidet heldige, ja endog smaglose Ud-
tryk, saa er der dog en Kraft og en Klang af

aandeligt Kampgny, en poetisk Flugt og Vel-

talenhed over saa mange af disse Psalmer, at

vi derved bringes til at stille deres Forfatter

i forreste Rekke blandt vor Kirkes og Litera-

ture betydelige Mend. K. dede 14. Okt. 1703.

Han var 3 Gange gift, men uden Born. Hans
sidste Hustru bragte ham Herregaarden Fraugde-

gaard, og i Fraugde Kirke, hvor ban ligger be-

gravet, er hans pragtfulde Epitafium. Mindes-
merker over ham ere i vore Dage rejste i

Slangerup, hvor han var fedt, og ved St. Knuds
K. i Odense, hvor hans kraftige Rest saa tit

havde lydt (A. C. L. Heiberg, Th. K., 1852;

R. Petersen, Th. K. og hans Samtid, 1887). H.F.R.

Kingsley, Charles, eng. Prest og Digter,

fodtes 12. Juni 1819 i en Prestegaard i Devon-
shire. Faderen blev senere Prest i Barnack
i »theFen*, og den storslaaede og vilde Natur
gjorde tidlig Indtryk paa Drengen. 1831 kom
han i Skole i Clifton, senere i Helston, og
under Opholdet i Clifton ilk han gennem nogle

sociale Uroligheder i det naere Bristol >den

ferste Undervisning i Socialvidenskaben>. Fra
Helston kom han til Chelsea, og 1838 gik han til

Cambridge, hvor han straks udmerkede sig.

Han blev imidlertid her overfaldet af relig.

Tvivl og teste Bacon og Carlyle, men da han
1842 forlod Cambridge, var hans Tvivl saa

vidt overvunden, at han turde lade sig indvie til

Hjaelpepraest i Eversley i Devonshire. Alleredc

1843 blev han Prest i Pimperne, men da
Eversley Aaret efter blev ledigt, blev han Spr.

der. I 'den felgende Tid fik iser F. D. Mau-
rice (sed. Art.) stor Indflydelse paa ham, ogved
Sammenkomsterne med Maurice og hans Venner
bleve de sociale Spergsmaal ivrigt dreftede.

1847 udgav K. Dramaet The Saint's Tragedy,

der handler om Elisabet af Thuringen (I, 747);

det rebcr Forf.s protest. Sindelag og lerte

mange i hin anglokat. Tid, at der ogsaa var

Poesi i Kampen mod den asketiske Retning.

I April 1848 affattede K. en Henvendelse til

Englands Arbejdere, der blev slaaet op paa

Mure og Plankeverker, og dermed begyndte
hans Deltagelse i den sociale Bevegelse. 6. Maj
1848 udkom det ferste Nummer af Ugebladet
Polities for the People, der havde Stanley,

Trench, Whately og mange andre senere hejt

ansete Mend til Medarbejdere. K. skrev under
Merket Parson Lot nogle Artikler, der vakte

stor Uvilje hos Bevegelsens Modstandere.
Lidt efter lidt traadte ogsaa K. og hans Venner
i personligt Forhold til Arbejderne, og ved de
to Romaner Yeast, der ferst blev offentliggjort

i >Fraser's Magazine*, og Alton Locke segte

han at vekke den dannede Verdens Opmerk-
somhed for Arbejdernes Ned. Derved kom
der Fart i den kr.-sociale Bevegelse i Eng-
land. K. skrev Flyveskriftet Cheap Clothes and
nasty, der opfordrede til at stette Arbejdernes
Foreninger, og Ludlow begyndte 2. Nov. 1850

Udgivelsen af Ugebladet The Christian Socialist.

Under den store Udstilling i London 1851 holdt

K. i Johannes Kirken 22. Juni en megtig Pre-

diken over Lk. 4, 16—21 om »Kirkens Bud-
skab til Arbejderne* ; men iuden han havde
udtalt Velsignelsen, traadte Kirkens Sogneprest
op paa Lesepulten og beskyldte ham for at

have fart farlig og usand Tale. I de felgende

Dage blev ban Genstand for mange Angreb i

Pressen, men paa den anden Side traadte mange
Arbejdere Kirken nermere, og Chartist-Digt-

eren Th. Cooper blev under K.s Paavirkning
Kristen og senere Dissenters-Prest. I det hele

var dog den Udvikling, den sociale Bevegelse

tog, en stor Skuffelse for K. og hans Venner;
deres Maal var en kr. Genfqdelse af det eng.

Folk, ikke Produktionsforeninger og Brugs-

foreninger. The Christian Socialist maatte gaa

ind, men Working.Men's College, der var dannet
efter det londonske King's College's Forbillede,

kom til at staa som et Minde om den kr.

Socialismes Bestrebelser for at skaffe Arbej-

derne sterre Oplysning. — Som Teolog herte

K. til >debredkirkelige<, og han var Fordrage-

lighedens Talsmand uden paa noget Punkt at

slaa af paa den kr. Tro; hans Predikener
have veret og ere endnu meget leste. 1860
—69 var han Prof, i nyere Historie i Cam-
bridge; 1861 blev han Prinsen af Wales's Lerer
i Historie. Hans historiske Roman Hypatia fra

Brydningstiden mellem Krdmmen og Heden-
skabet har ogsaa udenfor England fundet mange
Lesere; det samme gclder Hereward the Wake.
I en Anmeldelse af J. A. Froudes Englands
Historie i >Macmillans Magazine* for Jan. 1864

brugte han nogle saarende Ord om Konvertiten,

den senere Kardinal Newman, der ferst bragte

denne til at fremkomme med en Protest, siden

til at skrive den beremte Apologia pro vita sua.

Da K. 1869 paa Grand af svekket Helbred og i

Felelse af ikke at vere Pladsen voksen opgav Pro-

fessoratet i Cambridge, overdrog Gladstone ham
et Kanonikat i Chester, og 1873 blev han Kannik
i Westminster. Det blev anset som Indledning til

en Bispestol, men allerede'23. Jan. 1875 dede han
i Eversley. Hans Skrifter foreligge i flere Udgaver
bl. a. i en saak. > Eversley Edition* (Ch. K., His

Letters and Memoirs, edited by his Wife, i forskl.

Udgaver, ogsaa en forkortet, London 1881 ; L.

Brentano, Die chr.-sociale Bewegung in England,
Leipz. 1883; Fr. Nielsen, Ch. K. og den >kr.

Socialisme* i England, Kbhvn 1888). Fr. N.
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Kinneret, ogsaa kaldet Kinnerot (Kin'rot),

befrestet By i Naftali Stamme (5 Mos. 3, 17;

Josva 11, 2. 19, 35), sandsynligvis paa (ved)

Gennesar-Sletten paa Gennesaret Ses Vestside.

Ntevnes o. 1500 f. Kr. blandt de af Thotmes
HI erobrede Byer (kn-na-ra-tu). Kfter Byen
kaldtes den hosliggende Se >K. Se«, se Genne-
saret S0 (S. 191). 1 Kong. 15, 20 menes ved >hele

K.< Byens eller Seens Omegn. L. G.

Klos (nu Scio), temmelig stor ved Lille-

asiens Vestkyst. Paa sin Bejse til Jerusalem
passerede Paulus K. ad Streedet mellem 0en
og Fastlandet (Ap. G. 20, 1. 5). L. G.

Kir, et Land og Folk under assyr. Herre-

demme, ifelge Am. 9, 7 Aramceernes (Damask-
enernes) oprindelige Hjemstavn. Amos's Forud-
sigelse om, at Aramteerne vilde blive dcpor-

terede til K. (Am. 1, 5), gik i Opfyldelse (2

Kong. 16, 9). Jes. 22, 6 ntevner K. som et

krigersk Folk i den assyr. Hser. Formodentlig
maa K. soges ostlig for Tigris, men er enduu
ikke genfundet med Sikkerbed. L. G.

Kircher, Athanasius, Jesuit, fadtes 2. Maj
1601 i Nasrh. af Fulda, traadte 1618 i Mainz
ind i Loyolas Orden, studerede i Paderborn,
MQnster og K61n ogvar Lerer i Filos. og Mate-

matik i Wurzburg, indtil Svenskernes Frem-
rykning 1635 nedte ham til at flygte til Avignon.

Kard. Barberini kaldte ham som Prof, i Mate-

matik til Rom, og der dede han 30. Okt. 1680.

Han opfandt det K.ske Spejl og det K.ske Spring-

vand og udfoldede en stor Forfattervirksomhed
i forskellige Videnskaber, ogsaa i Arkseologi

(srerl. segypt.) og Sprogvidenskab. I Collegium
Romanum gruudede han >Museum Kircheri-

anumc, som i Tidens Lob er blevet til det

vierdifulde >Museo etnograflco-preistorico<, der
hi. a. indeholder den flcoroniske Cista og det

saak. >Spotkrucifix« fra Pagekammeret paa
Palatium.
Kircherianske Museum, se Kircher.

Kir-hareset (2 Kong. 3, 25; Jes. 16, 7) eller

Kir-heres (Jes. 16, 11; Jer. 48, 31. 36), en
moabitisk By, der maa have vteret et af Landets
betydeligste Punkter og (jvfr. 2 Kong, paa anf.

St.) dets stserkeste Festning. Dette passer til

den ualmindelig stsrke Klippefeestning Kerak
ved Vadi-'ain-frandji i det sydl. Moab, med
hvilken den ogsaa almindelig identiflceres. Et
andet Sporgsmaal er, om K. er samme By som
Hovedstaden Kir-moab (Keriot), eller om denne
ikke snarere er at sage nordligere ved Ruinerne
Rabba. Adgangen til det paa en stejl Haj lig-

gende Kerak var oprindelig kun gennem 2 i

Klippcn huggede Tunneller. Saladin erobrede

1188 Byen fra Korsfarerne. En Del aflndbyg-
gerne er Kr. L. G.

Kir-heres, se Kir-hareset.

Kirjat (Josva 18, 28), sandsynligvis det samme
som Kirjat-jearim.

Kirjataim. 1. By i Rubens Stamme (4 Mos.
32, 37; Josva 13, 19), nordlig for Arnon. Be-

siddelsen af hele Landskabet blev gjort Is-

raeliterne stridig af Moabiterne, som i sin Tid
havde ejet det. Allerede paa Mesa-Stenen (9.

Aarh. f. Kr.) omtales K. som atter tilherende

Moab; ligeledes Jer. 48, 1. 23 og Hes. 25, 9.

I den langt teldre Tid havde Emiternes Folk
boet paa >Hejsletten ved K.« (1 Mos. 14, 5).

Ruinerne Kurejat svare sandsynligvis til det

gl. K. — 2. By i Naftali (1 Kran. 6, 61 [76]);

kaldes i Josva 21, 32 Kartan. L. G.

Kirjat-arha', se Hebron.
Kirjat-arim, se Kirjat-jearim.

Kirjat-ba'al, se Kirjat-jearim.

Kirjat-husot, By i det nordligste af Moabit-
ernes Omraade (4 Mos. 22, 39). L. G.

Kirjat-je'arim, judieisk By paa Grtenseu mod
Benjamin (Josva 15, 9. 60. 18, 14). Kirjat i

Josva 18, 28 er formodentlig samme By, og
Kirjat-'arim i Esra 2, 25 er en Afkortelse af
Navnet. Den kaldtes, som anfarte Steder vise,

ogsaa Ba'ala eller Kirjat-ba'al og Ba'al-
juda (2 Sam. 6, 2). K. horte til det gibeoni-

tiske Forbund (Josva 9, 17 f.). Mest bekendt er

den fra Pagtens Arks Opliold der (1 Sam. 6,

21. 7, 1. 2; 2 Sam. 6, 2f.; jvfr. Ps. 132, 6:
Ja'ar = K.). Profeten Urija, som Kong Joja-

kim lod draebe (Jer. 26, 20 f.), var fra K. K.s

Beliggenhed plejer at henferes til Landsbyen
Karjat-el-'inab nordvestl. for Jerusalem, hvor
Kratbevoksningen endnu svarer til Byens gl.

Navn (>Skovbyen«). Dette kan stettes paa Evse-
bios's Afstandsangivelse fra Jerusalem og stem-
mer baade med Gransens Beskrivelse (Josva

15, 8f.) og Nserheden ved de andre gibeoni-

tiske Byer. Andre identiflcere K. med et syd-
vestligere Punkt, Ruinerne 'Erraa astl. for Bet-

semes; dog stemmer dette nieppe godt med
Daniternes Marchretning i Dom. 18, 11. 12.

Det her og i Dom. 13, 25 omtalte Mahan£-dan
(>Dans Lejr<) kan godt have ligget nordlig for

Linien mellem de der nsevnte Byer, altsaa,

som der kr«ves, vestl. for Karjat-el-'inab, naar
dette regnes for det gl. K. L. G.

Kirjat-sanna, se Kirjat-sefer.

Kirjat-sefer, det seldre Navn paa den judseiske

By Debir (Josva 15, 15f. ; Dom. 1, 11 f.). Den
erobredes af Otniel. I Josva 15, 49 kaldes den
yderligere Kirjat-sanna, men dette Navn er

maaske kun en Fejlskrift for Kirjat-sefer, som
den gr. og syr. OversaHtelse Itese ogsaa her.

Kirjat- >sefer< har i Henhold Hi en tegypt. Gen-
givelse af Navnet nteppe de oprindelige Vokaler,

og Ordets Betydning er gauske uvis. Beliggen-

heden maa have vseret et, sandsynligvis ret

betydeligt, Stykke sydl. for Hebron (jvfr. Josva
15, 19). L. G.

Kirke. Orienterende Bemcerkninger.
K.n og Gudsriget. Det er bekendt, at Luther
klagede over dette blinde, utydelige Ord >K.«,

som baade betyder det af levende Mennesker
dannede Samfund og tillige Huset, hvori dette

forsamler sig. Alligevel er Ordet blevet staa-

ende, efter Luthers nu vistnok ogsaa filologisk

sikrede Opfattelse, dannet paa Grundlag af
Subst. xvQla (kyria), og Adj. xvQtaxq (kyriake)

eller xvQixy (kyrike a: otxot, oikos, Hus), altsaa

med en dobbelt Betydning af Herrens Hus,
baade den af det aandelige, opbygt paa aandelig

Vis og med aandelige Midler (Efes. 2, 19 f.), og,

efter dets Etymologi, navnlig gennem Sltegt-

skahet med det latinske curia, der betyder et

Hus, bestemt til Raads- og Folkeforsamling, til-

ligemed den udvortes Bemsrkelse af det med
Hsnder byggede K.hus (se K.bygning). Her
gtelder det kun om Samfundet, baade som det
bestaar i empirisk Virkelighed af de ved K.ns
Naademfdler til Forening med Hen-en, Jesus

Kristus, og med hverandre kaldede og indviede
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Mennesker, og som det ad aandelig Vej til-

streber den ideale Enhed tned Frelseren i den
failles Tro og Kaerlighed, der konstituerer de
Helliges Samfund. Som saadant er >K.n< ens-

tydigt med det ovenfra stiftede og hernede, i

jordisk, med Synd og Skrabelighed behjeftet

Skikkelse bestaaende, en Mangfoldighed af K.~

samfund og Enkeltmenigheder indesluttende
Guds Folk, Gads Rige. For dette Begreb bar det

N. T. gennemgaaende Navnet ekklesia (Ixxktioia).

Ogsaa dette Ord har efter sin sproglige Af-

stamning(af ixxaUTv, at kalde ud) i det profane
Grsesk en verdslig Betydning, den af en Borger-

forsamling (saaledes endnu i Ap. G. 19, 32. 39),

men gengiver ievrigt i den nytestl. Sprogbrug
det dobbelte gltestl. Udtryk: edah, nasrmest
om den israelltiske Folkemenighed, efter dets

Bestemmelse et helligt Folk, et Guds Folk,

dermed ogsaa efter dets Verdensstilling, og
kahal, Folkets Hejtidsforsamling, med srerlig

Betoning af Forb. til dets Gud (4 Mos. 16, 3

;

20. 4. 5; 5 Mos. 23, 2—4 o. fl. St.). Udtrykket
ekklesia er indfert i den hi. Literatur gennem
Septuagiuta, som, om end edah i denne be-

standig gengives ved det gr. Ord sgnagoge (For-

samling), oftest har ekklesia med Bemerkning
af en hejtidelig, gudstjenstlig Forsamling, hvor
Grundteksten har kahal, ogsaa bvor Udeluk-
kelsen af Jahves eller Guds Menighed erklseres

med rituel Hejtidelighed, som 1 5 Mos. 23 og
Neh. 13, 1. Men denne Forskel paa Folket og
dets gudstjl. Hejtidsforsamlinger kommer kun
undtagclsesvis til Syne i den nytestl. Tekst-
brug af Ordet ekklesia. Efter hvad ovenfor er

bema?rket, betyder det der, som aim. Kegel,

baade Indbegrebct af de kaldede og ved Daaben
til K.samfundet indviede, enstydigt med hvad
vl kalde K.n eller den kr. Menighed, og inden
for dette udvortes kendelige Almensamfund
tillige den aandelig begrensede congregatio

sanctorum, de helliges Samfund, hvilende i den
personlige Tilslutning til Herren gennem Naa-
dens Midler. Sparger man nu, hvorledes Guds-
riget og K.n forholde sig til hinanden, vil det

umiddelbart indlyse, at K.ns Vsesen maa scettes

i dette indre Samfund og ikke, som i den
nyere Tid flere, f. E. Richard Rothc og navnlig

Stahl have villet, i en kendelig organiseret >An-
staltc, som tilsidst bliver den egentlige Bserer

af Aandens Gerning. En anden Sag er det, at

som Guds Rige bsrer K.n sine kendelige tildels

synlige Frugter i et positivt, med Kulturen be-

slsegtet Aandsliv. Men som Riget selv, efter

sit indre Vssen, ikke kan paavises, saaledes

er dets saedelig-relig. Centralindhold af ind-

vortes Natur. Det er et >inden i eder« (Lk. 17,

20. 21; Rom. 14, 17). Det bliver som saadant,

i denne Verden oplevet og giver sig kendeligt

Vidnesbyrd (Ef. 2, 6—10), men en bestemt
paaviselig Form har det ikke her, hvor det

synlige Guds Rige tilsidst skal staa for dets

Bern som en Herlighedens Arvelod (1 Kor. 15,

49. 50; Ef. 5, 5). Det er ejendommeligt for

dette Rige i dets ferste Tilvaerelsesform, at det

paa den ene Side ved at indgaa under det

gltestl. Begreb og Benaevnelsc >Guds Folk, de
Hellige, Rigets Bern< udfolder sin ferste Virk-

sorahed 1 Tilslutning til den israelit. Folkemenig-
hed, medens paa den anden Side den paulinske
Opfattelse af den kr. Menigheds dybeste og

inderste Samfund med Herren sjseldent bares
frem i Skikkelsen af Riget, hvilket Paulus for-

binder med Parusien, derimod stadig frembolder
den det bele Menighedsliv omspaendende nye
dobbelte Metafor (se ovenfor) af et Legeme og
et Hus. Ievrigt er det den kirkl. Forstaaelses

ikke vanskelige Opgave i det enkelte at be-

stemme og klare saavel Enheden som Forskellen

indenfor Rakkeviden af de to Begreber: K. og
Gudsrige.

De ny testament lige Grundlinier.
Apostelkirken. Fra Beg. samlede Jesus
Kristus selv ud af den Folkeskare, som fulgte

ham, et Rige (Himmeriges Rige), i Herrens
Tanker aandelig prasformeret i Typen af Ageren
(Mt. 13, 24. 30) og af Vodden (47. 48); eller af

Vintreet (Job. 15, 1—6). Men fra Beg. var
der intet ydre Samfundsbaand. Et saadant,

ogsaa det mellem Jeder og Hedninger, dannede
sig forst i Apostelk.n efterbaanden ud af den
Subjektivitetens Forening, som i Frelserens

jordiske Dage var Baandet mellem Hjord og
Hyrde, vwsentlig profetisk reprtesentcret i hans
Forjsettelse om Tiden, da der skal blive in
Hjord, en Hyrde (Joh. 10, 16), altsaa om et

Samfund, af hvilket baade Klinten og de raadne
Fisk og de sure Druer (Jes. 5, 2) skulle vasre

udelukkede. Dette, for Tid og Evighcd be-

stemte, her usynlige Samfund rummede imid-
lertid i Herrens profetiske Bevidsthed tillige

et andet, jordisk Fremtidssyn, det af Hjordens
historiske Skikkelse, i hvilken den skulde
blive til Syne som Huset. opbygt paa Peters

Klippetro og Bekendelse (Mt. 16, 15— 19), hvor-

til ban selv er Daren (Joh. 10, 9) og har Nog-

lerne; efter Paulus's ovenfor bererte dobbelte

Metafor: Huset paa sin egen Grundvold og

Hjernesten (Ef. 2, 20) og med sine egne Pilfer

(Gal. 2, 9), et aandelig levende Hus, som har

Livet i sig selv, fordi det er bygget af levende

Stene (1 Pet. 2, 5), et voksende Hus (Ef. 2, 21),

fordi hver enkelt Sten vokser; og Legemet,
Kristi Legeme, der ligesom Huset opbygges ved

at vokse baade i Tro og Erkendelse, til Kristi

Fyldes voksne Alder (Ef. 4, 12. 13; 1, 23; 3,

19); et Legeme og en Aand (Ef. 4, 4), en Guds
Bolig i Aanden (Ef. 2, 22): aandelig efter sit

Vaesen, men bestaaende i Verden, i Livets,

Historiens synlige Bygningsformer, thi med den
usynlige K. som sit Vsesensind hold vokser den
synlige, baade som Huset og som Legemet, til

sit Hoved, til Kristus, thi i hans Kaerlighed er

Voksekraften for det bele Legeme med alle

Forbindelsens Led (Ef. 4, 15. 16). Men i Herrens
Keds Dage var dette Samfund uden anden Or-

ganisation end netop denne, Broderlighedens

(Mt. 18, 15—17). Det Spergsmaal, om Jesus

har villet stifle en saregen, fra det Israel. Guds-
folk forskellig Menighed, maa derfor besvares

bensgtende. Forskellen i Begrebet af Guds Rige,

som det, der er inden i Mennesket, men samtidig

bestaar i Verden i konkret, kendelig Skikkelse,

altsaa K.n, var dengang, i Herrens egen Virk-

somhedstid ikke fremtraadt, den slumrede.

Men op af denne Inderlighedens Tilstand,

eller, om man vil, op af den paltestinensiske

Urmenigheds Modersked, fremvokser paa Pinse-

festen den hi. aim. K. i apost. Skikkelse. Den
var udrustet med den apost. Fuldmagt i Be-

falingen til de Tolv om Evangeliets Videreferelse
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i Verden; beseglet med det fulde Kirkepreeg

og formidlet ved den Helligaands Udsendelse
og den apost. Inspiration med dens Pnefigurativ

(Joh. 20, 22), i aandclig Besiddelse af Herrens
Indstiftelse (Pnediken, Ap. G. 2, 14—36 og
Daab, 2, 41, saint alle til Indstiftelserne her-

ende eller til dem knyttede aandelige Kraft-

centra: Undervisningen, Samfundet, Bredets
Brydelse og Bennerne (Ap. G. 2, 42). Den frem-
traeder fra Begyndelsen som synlig-usynlig; i

sin synlige Skikkelse staar allerede Apostel-

k.n som Aandens usynlige Magtbierer og har
som saadan allerede i Apostelskriften de store

Navne: enten a) Guds Menighcd, saavel i uni-

versel Betydning (1 Kor. 10, 32. 11, 22. 15, 9;

Gal. 1, 13; 1 Tim. 3, 5. 15 den levende) som
enkeltvis (1 Kor. 1, 2, 10, 32; 11, 16; 2 Kor.

1, 1; IThes. 2,14; 2Thes. 1,4); eller b)Kristi

(Herrens) Menighed, atter universel, «) profetisk,

far Pinsen (Mt. 16, 18), 0) historisk paaviselig

(Rom. 16, 16) og y) absolut: Menigheden (Mt. 18,

17; 1 Kor. 12, 28; Ef. 1. 22; 3, 21; Fil. 3, 6).

Som K.n i disse Skriftbestemmelser har nytestl.

Vidnesbyrd om sin Oprindelse, saaledes sluiter

sig dertil i de seldste Symbolbestemmelser Ud-
trykkene for dens Vsesen : 6n, hellig, almindelig
og apostolsk, af hvilke det 2. og 3. hidrore
fra den apost. Trosbekendelse, medens den 1.

og 4. Bestemmelse ferst er symbolfsestet i Symb.
Nicienum.
Med Grundbestemmelsen : ci Legeme og in

Aand staar den i Apostelk.n fremtrtedende
Type af K.ns Enhed (una), fra Begyndelsen
uberort af Adskillelsen mellem den jodiske
Menighed og den hedenske, af paulinsk Op-
rindelse. Vistnok er Foreningen af de troende,

saavel indbyrdes som den med Jesus Kristus,

endnu vsesentlig profetisk, men ligefuldt en
majestetisk Aabenbarelse af K.enhedens con-

stitutive Trinitet. Denne har sit positive Ud-
tryk i Ef. 4, 4—6: en Gud og Alles Fader,
en Herre og et Aandens Kald til samme Tro
og Haab; en Enhed, ikke blot som Legemets
og Husets, men som Brudens med Brudgommen
(Aab. 19, 7—9. 21, 9; Joh. 3, 29; Mt. 22, 1—14;
jvfr. 25, 1—13). De store jodiske og orientalsk-

teosofiske Scktbevegelser kunde ikke angribe
den apost. K.s Enhed. Indtil den apost. Tid
var omme og fremdeles, indtil Rigskirkens
Tanker og Former vare trsngte igennem, be-

stod K.n i sin Enhed uden nogen anden For-
fatningsform end den, som indadtil var givet i

Daabens Ftellesbekendclse, udadtil i den med
de begyndende Embedsdannelserbegyndte kirkl.

Administration. Enheden selv var kun en al-

mindelig Karakterbestemthed, udtrykt og ud-
tomt i de troendes indbyrdes Keerlighed, saa-

ledes som den i mange Skikkelser, baade gennem
personlig Omsorg, Hilsener fra og til Menig-
heder og enkelte, Gsstfrihed mellem rejsende
Brodre, kommer til Syne i Pauli Apostelger-

ning. Men bagved disse Broderksrlighedens
Fseuomener ligger Enhedsforholdets Mystik,
indviet som det er i Herrens den nye Befa-

ling (Joh. 13, 34) og den yppersteprsestelige

Ben (Joh. 17, 21-23) og udtrykt i det johan-
neiske Kserlighedssamfund (1 Joh. 2, 7—10 ; 2 Joh.

1, 5). Denne Enhed kan ikke ophseves ved den
Iagttagelse, at som ethvert stort Hus indeslutter

ogsaa Kirkehuset mange Slags Kar, nogle til

iEre og nogle til Vansere (2 Tim. 2, 20). Husets
i dets ideale Bestemmelse grundede Ret til

Prwdikatet det hellige ($ancta, ikke det rene)

angribes ikke af denne Forskel; det er med
K.n som med den enkelte, med det hele Hus
som med hver Sten i Huset: af Naade ere I frelste

(Ef. 2, 5), nemlig gennem Indstiftelserne og
Udvelgelsen, og hvor Naaden fejler ved Men-
neskets Synd, fejler dog Udvselgelsen ikke, men
bliver staaende, nemlig som Dom (det 7. og
8. Aarh. Araberne; Opfyldelsen af Dommens
Varselsord Aab. 2, 5). Et andet Synspunkt af

denne Forskel kommer frem deri, at idet den
hellige K. ikke kan gere Fred med Synden,
er den med Nodvendighed den stridende, atter

som den enkelte, den har ikke grebet det og
er ikke fuldkommen, men den jagcr derefter

og vil engang blive den triumferende K., be-

friet fra Syndens Magt og Dedens Angst (Hebr.

12, 28), svarende til Ideale t af den levende
Guds Stad. Som saadan skal K.n blive al-
mindelig paa Jorden, et Fcellesrige for de
frelste baade af Hedninger og af Jeder (Mt. 8,

11; Lk. 13, 28. 29), et Fsllesbaand, som ril

forene alle nationale og partikultere K.samfund
til et Heie, et Verden overskyggende Tne, op-
vokset af Sennepskornet (Mt. 13, 31. 32), en
Bolig for alle Himlens Fugle, baade dem, der
tale, og dem, der synge, Guds Riges Prsedikanter

og Psalmister. I Kraft af Herrens grundleeg-

gende Befaling og Fuldmagt til de Elleve (Mt.

28, 16—20) har den aim. K. fra Begyndelsen
Ret til at beeve Navn af apostolisk (se oven-
for), et Begreb, hvis hele Indholdsfylde det
bliver Historiens Sag at udfolde.

Som det altsaa forholder sig med disse K.ns
>Egenskaber<, et Udtryk, man maa have Lov
til at bruge, naar man derved ikke forstaar

en nominalistisk Betegnelse, men samler Op-
mserksomhedeii om Kn.s Vssensaabenbarelse
gennem Tiderne, altsaa allerede i den apost.

Tid, ogsaa med Hensyn til dens ydre Livs-

former. Men for saa vidt saadanne lade sig

paavise, er det kun i begyndende Orarids og
som naturvoksede Udtryk for Livets Indhold.
Dette gtelder ssrligt om K.ns Embede, hvis
Hovedsynspunkt er dette, at alle troende ere

Praster (1 Pet. 2, 5—9 ; Aab. 1. 6; 5. 10) og alle

have Del i dette aandelige Prtestedemmes faelles

Ret som Pligt : at frembiere de aandelige Ofre,

baade Ltebernes (Hebr. 13, 15), Legemets (Rom.
12, 1) og Kerlighedens (Fil. 4, 18); kort, hele

Menneskelivets aandl. Offerpligt hviler i det
af Daaben folgende, og af den opvoksende, aim.
Prtestedomme. Bortsetfra Apostolatets,afHerren
selv for den hele Menighed stiftede og med
sasregne Naadegaver udrustede, kun for Grund-
Ueggelsens Dage bestemte, derefter igen for-

svindende Embede, ere Embederne i Apostel-

k.n, for saa vidt der er Tale om saadanne,
kun Korrelater til Naadegaverne (se foruvrigt

Art. Biskop og Prsestedemme). Dog bar det
bemserkes, at overalt hvor og saaltenge vi be-

finder os paa den apost. Tids Grund, staar

Embedet ikke blot i Forhold til Naadegaverne
i Aim., men sikkert nok ssrligt til den over
den ferste Menighed virksomme Profeti (Ap. G.

13, 1—3; Rom. 12, 6; 1 Kor. 12,28.29; 1 Kor.

14, 29. 30; Ef. 3, 5. 4, 14), som forklarede og
uden Tvivl afloste den oprindelige Glossalali.
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Den oldkatolske K. Det saaledes for den
apost. Tldsalder antydede Omrids af K.ns Vaesen

lader sig nu forfelge over paa den oldkatolske

Grand. Det for hele den kat. K.sag betyd-
ningsfulde Episkopat begynder nu sin Udvik-
ling, vistnok fra ferst af frit for alle hierarkiske
Tendenser, kun en af Apostlene anordnet,
saramen med Presbyteratet virksom Offer-

tjeneste; fremtraeder saa ved Irenseos sora

Bterer af den apost. Tradition, hvis Indhold
er Biskoppen samraen med den apost. Succes-

sion og centraliseret i Rom, ikke som en Ud-
meerkelse af Stedet, men kun af den rom.
Menigheds Troskab mod den apost. Ltere. Men
efterbaanden bliver det en ny Skikkelse af K.ns

Enbed, som kommer frem. navnlig ved Bi-

skoppernes indbyrdes Forbindelse, eksempelvis
da de aeldste fakultative Synoder (Paaskefest

og Montanisme) aflestes af Provinsialsynoder,

som lededes af Metropoliten, hvorved de enkelte

Lokalmenigheder samledes til en Totalitet, en
K., en Kristenmenighed, som i den ene Tro
og den samme Bekendelse holdt sammen lige-

overfor de haeretiske og skismatiske Rivninger,

i Laere og i Liv, isaer under Kampen med den
ovenfor bererte, baade fra Jodedom og Antl-

judaeisme, fra Hedenskab og esterlandsk Teosofi

frembrydende falske Gnosis. Denne Bevaegelses

Disbarmoni skulde baade oplese sig ved i 2.

Aarh. at mode den harmoniske Enhed fra det

biskoppelige Embedes Lyre (Ignatius) og i det

3. brydes mod Cyprians faste Kirkemur (de

unttatc ecclesice). Netop til Mre for det bi-

skoppelige Embede haevder Cyprian, at Til-

slutning til Episkopatet er Tilslutning til Kristi

Legeme ; K.n er i Biskoppen og B. i K.n ; der-

for: udcnfor K.n er der ingen Frelse (extra

ecclesiam nulla salus); felgelig er K.n ikke blot

den ene, men, som Augustin gentager 200 Aar
senere, den ene saliggerende. Tbi >Ingen kan
have Gud til Fader, som ikke har K.n til Moder«

.

Men i Sammenhaeng med disse stxrke Ord til

Episkopatets Forherligelse maa det bemserkes,

at Peters Primat her ingenlunde kan indsaettes

i Stedet for Episkopatet. Den for Cyprian
ejendommelige Frygt for at gaa for vidt i teo-

logiske Paastande, som f. E. forledte ham til

under 3 nordafrikanske Synoders Samstemning.
at forkaste en i den treenige Guds Navn ud-

fort Kaetterdaabs objektive Gyldighed, medens
den ham langt underlegne rom. Biskop Ste-

fanus hsevdede den modsatte Anskuelse, i

hvilken Rom har staaet fast, altid og alle Vegne,
hvor den har v.tret sig bevidst, holdt ham i

det bererte Primatspergsmaal i det rette Spor.

I dette Hovedpunkt . er Cyprians Mening kun
den, at Enhedsmagten efter sin Oprindelse,

historisk, er at fere tilbage til Petrus, men
person lig bliver den at tilegne og fastholde

af de mange, der efterfelge ham som den kirkl.

Enheds Representant og Haandhsever, ikke
blot i Rom. »Alle Biskopper ere solidariske

am det Biskopsembede, der er it ligesom Al-

teret er et og Kirken<. Med andreOrd: Apost-

len Peter er kun Symbolet paa Enheden i den
enkelte (rom.) Menighed.
Men o. 200 Aar efter den nordafrikanske

Cyprians Martyrded besteg den >rom. Cyprian*
Leo den store, St. Peters Stol, og nu maatte
baade det aim. Praestedemme og den kun sym-

bolske Betydning af Paven som Peters Efter-

felger vige for Pavemagtens opgaaende Sol.

Nu ferst klarcr det sig, at Thiersch neppe har
set fejl, da han paastod, at den efterapost. K.s
Enhed omkring Episkopatet var et Led i dens
Fald fra Apostelkirkens Hojde. Det var nemlig
den i Forh. til Enheden uudblivelige Real-
organisation, der slevede Blikket far Guds Rige
i den ovenfor fremstillede Betydning og vilde

erstatte det uerstattelige, den forsvindende ferste

Kcerlighed med en K.ns Hellighed kraenkende
ydre Lovmaessigbed og stillede Underkastelse
under Biskoppen i Rom i Stedet for Lydighed
mod Kristus som Legemets Hoved, i hvis
Tjeneste alle Kr. ere Praester. Enheden an-
tager derved mere og mere Praeg af en med
den kirkelige Bodsorden forbunden, tildels

disciplinaer Lovmaessigbed, som har et tilsvarende

ikke blot i den jodiske, men ogsaa, hvad ikke
laa fjernt for Leos Ejendommelighed, i den
rom. Religiesitet. Den i Stedet for Hellighedens
Aand indtraedende nomistiske (Jdvorteshed,

som under K.s Udbredelse dog hverken kunde
eller vilde opgive Bestraebelsen for at lette

Mysteriets Vcj til de uomvendte gennem en
fattelig Forkyndelse og Katekese, forvandlede
efterhaanden Evangeliet til en ny Lov og under
et misligt Forhold til den augustinske Praede-

stinationslaere blev den Oprindelsen til den
gennem hele K.ns Historie fra Rom uadskille-

lige Semipelagianisme, til Trods for dennes ud-
trykkelige Forkastelse paa det augustinske
Kirkemode i Orange 529. Det var Episkopatet,

som indestod for K.ns Hellighed objektivt

under Hensyn til Besiddelsen af Indstiftelserne

og til K.ns synlige Organisme; subiektivt som
et Samfund af Mennesker, der vedkendte sig

Idealet, ogsaa ved at underkaste sig den oven-
for bererte kirkelige Bodsorden; som saadanne
ogsaa rede til at felge den stridende K.s Karap-
signal : >I ere kaldede til den levende Guds Haer<

,

endog begaerende Martyriet i Haab om » Kristi

bloddryppende Palmec (Tertullian, Ad mar-
tyres). Saaledes stred og sejrede de oldkat.

Kr. i K.ns ferste 3 Aarh., indtil Konstantins og
Theodosius's Fred bredte sig over Vesterleden,

og i denne Kamp var Biskoppen Fereren i

Kristi Sted. Parallelen indenfor det kat. K.-

begreb mellem den ene (saliggerende) og den
hellige K. er nu ganske vist ejensynlig nok.

Men fra vor Side kan der ikke vaere Tvivl om,
at den kat. Idealist Mohlers Bestraebelse for,

bortset fra den rora.-kat. Dogmatiks nomistiske
Fortnalisme, at haevde, ikke Lovretheden, men
den ferste Kaerlighed som den kat. Helligheds

Princip, lige saa lidt har naaet sit Maal som
paa protest. Grund F. C. Baurs (og Alb. Schweg-
lers) Anstrengelser for at laegge en saedelig For-

ening af den jediske Ebionitisme og Hedninge-
apostolatets paulinske Universalisme til Grund
for den ferste Realisation af K.ns Enhed. Lige-

som K.ns Hellighed, saaledes staar ogsaa dens
Almindelighed (allerede hos Ignatios ij ayla

xai xa&ohxri ixxki/ola) i naer Forbindelse med
det i Romerkirken suveraene Enhedsbegreb.
Nyere rom.-kat. Teologer som M6hler og Rein-

kens samle begge Bestemmelser, baade En-
heden og Almindeligheden i den ene: Slog, en
indre, kvalitativ Enhed, som under K.ns ydre
Mangfoldighed bevarer sig selv til samme Tid
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som dens Vsesenstotalitet hasvder sig uberert

og ekumenisk. Enhedcn og Mangfoldigheden
tilsammen begrunder saaledes fra K.ns forste

Aarhundreder dens Almindelighed, frembaaren
af Episkopatet, og det saaledes, at i de igna-

tianske Breve, sserlig det til Smyrna, bestemmes
den aim. K.s Vaesen derhen, at den enkelte

Menigheds Forhold til dens Biskop sammen-
stilles med Kristi Forhold til den hele Menig-
hed, idet hver enkelt Biskop for sin Menighed
staar i Kristi Sted, om end den liege Opfattelse

i Regien blev staaende ved at betragte Bi-

skoppen ikke som Kristi, men som Apostlenes
Stedfortrsder. Sam lid ig hermed udviklede sig

saaden kat. Opfattelse af K.ns Apostolicitet.
Oette Begreb bseres frem med Stette af den
allerede i det klementinske 1. Korinthierbrev
antydede, af Irenseos klart udtalte, apostoliske

Succession, der i sig indeslutter en apost. Sand-
hedstradition, indvortes garanteret ved den
med det biskoppelige Embede folgende Sand-
bedserkendelse, udvortes afklaret ved den an-

tagne regula fidei, den apostoliske Trosregei,

og omsider, som ovenfor berart, symbolfeestet

i Nicenum som catholica et apostolica ecclesia.

For denne ene bellige, almindelige K., der
kulminerer i Episkopatet (stimmus sacerdos,

pontif. maximus, do^ltQtvs, dog endnu uden
den senere sakrificielle Betydning), maatte selv-

felgelig de hseretiske Sektdannelser staa som
de urene, der skulde holdes nede baade ved
K.ns etiske Kraft og ved Udhevelsen af de
store Synspunkter, som vare den oldkat. K.s

Nerve: den rene Sandbed og den hellige Kcer-

lighed. Disse ses i deres rette Lys ved at

sammenlignes med Montanismens puristiske

Fanatisme og dens nye, personlige Aandsud-
gydelser og fremtrtede gennem det biskoppe-
lige Embede, navnlig i Cyprians Skikkelse med
det rene og milde Prseg, som ligeoverfor den
rigoristiske, novatianske Haardhed ikke vilde

knuse det brudte Rer (se Art. Cyprian), senere

og iseer under det hundredaarige donatistiskc

Skisma, i hvilket det overspendte Helligheds-

krav, hvormed Donatismen begyndte Angrebet
paa den constantinske Rigskirke (se Art. Donat-
isme), slog over i sine grimmeste Modstetninger.

Det var under disse donatistiske Beva?gelser,

at Augustin ud af en grundkat. Tankegang
med stor Bestemthed holder paa den ydre For-

bindelse med K.n som Betingelse for Prsde-
stinationens Frelsesvirkning og Kserlighedslivets

/Egthed. For ham er Sakramenternes Kraft i

Modssetning til Donatisterne uafhsngig af den
administrerendes Personlighed, kun gyldig i

Kraft af Ordinatlonen med dens character

indelebilis, ligesom han ogsaa overfor Mani Use-

erne hevdedc, at baade den prsstelige Suc-

cession og den biskoppelige hidrorte fra den
rom. Stol, fra hvilken K.udbredelsen udgaar
over al Jorderige, og ingen Sekt og intet Skisma
kan udenfor Samfundet gselde for kat. eller kr.

eller lede til Frelse (eoangelio non crederem nisi

me suaderet autoritas ecclesia, Augustin: de util.

credendi, mod Manikeeernc). Skriftgyldighed og
K.magt ere uadskillelige. Denne gamle K.-

magt, hellig og almindelig og apostolisk stettede

fra det 5. Aarh. sin Udvikling kraftigt til det
egtekat. Commonitorium af Vincens fra Le-

rina (quod semper, ubique, ab omnibus credi-

tum est), og til RIgskirken og dennes Under-
stottelse af Staten.

Den katolske Middelalder. Hierar-
kiet. Hvis man setter den kirkelige MiddeJ-
alders Begyndelse til Skiftet mellem 6. og 7.

Aarh., treffer man i Gregor d. stores Person
som den sidste i Kirkefedrenes Rsekke, en be-

tydningsfuld Afslutning af K.ns Oldtid. Han for-

plantede Augustins Lere i begge dens Ret-
ninger, den etisk-kr. og den sanselig-kat.; baa
grundlagde Messeofret, satte den ferste Be-

gyndelse til Skersildshcren, hsevdede det litor-

giske Element i Gudstjenesten, og det gregor-

ianske Messekor indledede en ny Kirkesang.

Den kirkelige Enhed omsluttedes endnu af det

for hele K.n faelles Prssteskab og Episkopat
om end det praestelige Offer og Absolutionen
havde slaaet dybere Rodder i Vesterlandcne
end i 0sten. Der var kun Tegn oppe, son
viste hen til en Spending mellem K.rne i

0st og i Vest, mellem Rom og KonstaotinopeL
og det tydeligste af disse var vistnok den Yd-
myghed, under hvis Kltedcbon i det mindste
Gregor selv, som serous seroorum Dei, bar den
rom. -biskoppelige Hojhed lige overfor den est-

lige Patriarks ep. unioersalis. Det kan siges,

at Bevegelser 1 7.—9. Aarh., som den mono-
teletiske Strid og Billedstriden gav Modsjct-
ningen baade Anledniug og Niering; men sikrere

er det vistnok, at det var en forskellig Genius,
som raadede i 0st og Vest og omsider brad
igennem som Modsetning, ja som selvbevidst

Modsigelse. Den lat. Aand var fyldig og roiig.

omfattende det sakramentale i K.n og Guds-
tjenesten, den gr. livlig og spekulativ, nasret ved
Studiet af Psevdo-Dionysios (AreopagitenX dog-

matiserende (ra. H. t. den forskl. Lere om den
Hellig-Aands Udgang se I, 7). I Kirkernes Ud-
viklingsgang var Forskellen ikke mindre be-

tydelig, idet den vestl. K. under Pavevaeldens
Vsekst alligevel bevarede Udviklingens Fribed,

hvorimod der i den estl. bestandlg viste sig

Tegn paa Indgriben af den byzantinske Kejser-

magt. Foruden disse Hoveddifferenser var der
en Mtengde mindre, hvoraf fulgte gentagne Ana-
themata fra Rom, som holdt Striden ved Live,

ikke mindst ved at bnendes paa den anden
Side af Havet, indtil en rom. Ekskommunika-
tion 1054 mod hele den gr. K. blev nedlagt
paa Hojaltret i Sofia og besvaret af samtlige
orientalske Patriarker med en Bandstraale mod
Rom. Dermed gaar Osterleden som Kirkemagt
ud af Middelalderens Historie. Mislykkede
Unionsforseg med den megtige Sasterkirke ere

dens sildigere vsesentligste Livstegn.

Under de store kristologiske Stridigheder.

hvis Resultater satte deres Marker i Leren.
gik det stserkt tilbage med Gejstlighedens Uv
i Vesterlandene, og de kanoniske Regler vare
ikke i Stand til at daemme op mod den vokaeodc
Fordeervelse i K.ns lavere Kredse: de absolute

Ordinationer og de omstrejfende clerici vagt
Anderledes vise sig Udsigterne opad, da K.ns

lovfsestede Organisation udvikler sig i Retning
af det pavelige Monarki. Det er ovenfor paa-

peget, hvad der lader sig eftervise baade bos

Ireneos og Cyprian, at St. Peters Fuldmagt
fra Begyndelsen kun har en symbolsk Betyd-

ning for K.ns Leremyndighed og som Eksempe!
for de senere Biskoppers Efterligning. Men i
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Stedet for dette Myndighedssymbol bliver den
apost. Fuldmagt nu Embedsbesiddelse og i

Kraft af den apost. Succession en til St. Peters

Stol knyttet og fra den udgaaet Arvelod. Det
folger af sig selv, at Monarkisme og Ufejlbar-

hed, den sidste dog fra Begyndelsen, fra Gregor
VII's Tid endnu uden kirkelig Autoritet, om
end langsomt, dog sikkert maatte opvokse af

Peters person llge Stilling, da den gik over til

ved Arvelighed at blive en med saa haand-
gribelige Naadegaver udstyret K.grund, der
alleredc af Leo I var skildret som en cura
universalis ecclesia, idet ban alt da leftede

Peters Hejstilling op over menneskelige Maal,

da han bevidner, at Herren »vil, at fra ham
(nemlig Peter) som fra et dertil bestemt Hoved
skulle alle Hans Gaver udflyde til det hele

Legeme*. Dette Pavens Pritnat understettes af

Roms rigspolitiske Stilling og af Kejserens
Herskervilje, Stetter, som fortsaette sig gennem
Middelaldcrens Opfattelse af Forholdet mellem
Stat og K. og ferst svsekkes henimod dens
Slutning. Men isser befordredes denne opad-
strsebende Bevcegelse ikke blot af Trangen til

et Hoved for den ene, aim. K., men ogsaa af

den personlige Kraft, der i de store Roma-
biskopper som Gregor den store og Leo 111,

fra 6.—8. Aarh. sad fast i St. Peters Bispestol

og af de frankiske Herskere Pipin og Karl d.

st. bleve stettede med Svaerdet, som Paven
tilsidst betalte med den vestrom. Kejserkrones
Guld. Under disse Forbold bliver Katolicismens
K.ide

1

og dens Historic af sig selv til det rom.
Primats Historic Da de pscudo-isidoriske De-
kretaler fremkom i 8. og 9. Aarh., viste de
med Dristighed tilbage til fjerne Tider og vare
saaledes vel skikkede til de Hverv, hvori deres

Betydning laa, ved at udhaeve Metropolitan-

magtens Indskraeukning og den rom. K.s For-

trin, sserlig dens Uafhaengighed af Staten, at

befordre Hierarkiet, Pavens Storhed som Uni-
versalbiskop, Guds og Kristi Statholder. Efter

menneskelige Synspunkter kunde den middel-
alderlige K.s Storvterker umulig begribes, ej

heller Samvirkningen af saa grundstridige Po-

tenser som Skegevrelden og Korstogene, Skola-

stiken som >Teologiens Ridderskab< og de
sildigere Viktoriners Svsrmeri, Munkeordener
og Mystikere og mange Here Modssetninger.

Men hvor mange og hvor forskeliige, mod-
stridende Krsefter der end her samvirkede,
aabenbarer der sig i Middelaldcrens rom.-kat. K.

og dens verdensovervindende Magt en Hersker-
tanke, som er over denne Verden og kraever

,/fcrefrygt for sine Veje. Blandt disse var det

middelalderlige Forhold mellem Stat og K.,

saaledes udtrykt: en Guds K., fremtrsedende

i synlig Skikkelse som Guds Statholder i Sa-

krament og Klerus (Gregor VII, Innocens III,

i hvem det middelalderlige Hierarki kulminerer,
in Guds Stat, repraesenteret i det rom. Kejser-

domme. Denne Deling holdt saa licnge, til Boni-
fatius VIII lod to Svterd baere foran sig og to

Kronringe indfatte i den pavelige Tiara, sam-
tidig med at han i Bui leu Unam sanctam gav
Forklaringen, at en verdslig Magt ved Siden af

K.ns var Manikseisme, og hsevdede den paa LeoX's
Laterankoncilium gentagne Saetning, at Lydig-
hed og Underkastelse, ikke blot hvad allerede

Augustin havde lsrt et Aartusinde tidligere,

under K.n, men under den romerske Ypperste-
praest, var den uomgsengelige Betingelse for

Frelsen. Her skulde Afgerelsen vaere af den
lange Strid mellem K. og Stat, mellem Paven
og Hohenstauferne (indtil 1259). Da beviste
Filip den smukke, at endnu kunde og vilde

han mod Pavens egen Person bruge det Svserd,

som Pavemagten havde ranet; da indtraadte
ogsaa de sikre Tegn paa den synkende Pave-
magts Forfald i det avignonske Eksil og det
paafelgende 40aarige pavelige Skisma, og siden

da kunde St. Peters Stol kun tilbagevinde sin

Hejstilling som en Rest fra Hierarkiets svundne
Dage. Paa fr. Grund rejste sig Episkopalsy-

stemet ved Maend som Gerson og Pierre d'Ailly;

Adskillelsen mellem den kat. og den rom. Bi-

skop kom op over Synskredsen ved den paral-

lele Adskillelse mellem ecclesia universalis og
Romana; med Humanismen brod Hedenskabets
Sol frem paany gennem Kirkerudernes Helgen-
billeder, og Messens Glans blegnede under
reformatoriske Bevaegelser, som endog ikke
frygtede for at nserme sig Altret (Durandus
og Occam, Wycliflterne). Bonifatius VIII's Op-
haevelse af Celestinerne og Johan XXlI's For-
felgelse af det strenge Fransiskanerparti var
uklog og vovet lige over for Ordenens msegtige

Forsvarere, og skont Paven, disse og flere

lignende Overgreb uanset, nok maatte vedblive

at hedde vicarius Christi, var det en Selvfolge,

at hans Majestaet som Universalkirkens Hoved
lidt efter lidt maatte forsvinde, og Ufejlbar-

heden gik fra Paven over til Koncilierne, om
end disse, hvad det IS. Aarh. angik, endnu i

Almindelighed, dog selv med dalende Anseelse
(Coztnitz og Basel) og med blinde Dommerojne
(Hus's Martyrded) stottede den synkende Pave-

vselde. Ved denne Dobbelthed banedes samtidig
med Ref. Vej for Jesuiternes energiske Be-
strtebelser for at arbejde Hierarkiet op af den
Fornedrelse, som Tridentinum ikke havde Mod
til at standse ved konfessionelt at vedkende
sig Bellarmins Definition af K.n som et i

samme Trosbekendelse og Sakramentnydelse
forenet Samfund, under Styrelse af de lovbe-

skikkede Prsester og fortrinsvis af Kristi eneste

Statholder paa Jorderige, en Afgerelse, som
efter fremdeles 3 Aarhundreders Prsemisser forst

kom 1870 med Vatikanerkonciliets Infallibilitets-

dogme. Under den fuldtberettigede Begraens-

ning og Modsigelse fra Gammelkatolikernes
Side haevder dette Dogme den pavelige Ufejl-

barhed, og fastslaar, at caar Kristi Stedfortreder
taler ex cathedra, taler han baade i Laeren og
i Livsspergsmaal (in definienda doctrina de fide

ac moribus) med Ufejlbarhedens Myndighed;
Underkastelse under denne Afgorelse er en ude-
lukkende Betingelse for Sjaelenes Frelse. Men
1870 er alligevel kun en Skygge af 1512, end-
sige af 1215.

Den protestantiske K. Forestillingen om
de til Frelse prsedestinerede, fra ferst af ud-

viklet af Augustin, var ikke udslettet gennem
den hele Middelalder, og Begrebet >Samfundet
af de forudbestemte< (pradestinatorum univer-

sitas) frastedte i og for sig ikke Luther. Men
principiclt holder vor Kirkefader fast paa Apol.

IV. p. 145 (communio sanctorum, >de helliges

Samfund <), til hvis Vsesen hverken herer den
rom.-kat. Organisation, Succession eller Klerus,
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grundet i Ordinationens Mysterium, men kun
Naademidlernes Besiddelse i Ord og Sakrament;
Naadcmiddelem bedet (Conf. Aug. Art 5, 28,

Noglerne), sora gennem den af den Helligaaud
bevirkede, Naaden modtagende Tro tilforer

Synderen den afJesus Kristus erhvervede Synds-
forladelse og Retfierdighed og ophejer bam til

Guds Barn og en Arving af det evige Liv. Her
laa Nodvendigheden af K.ns Reformation, den
guddommelige Gerning, bvorved den kr. Tro
og det kirkl. Samfundsliv som en Helbed blev
fornyet ud fra Gnds Ord, den hellige Skrift

og K.ns sande Overlevering. Ref. havde to

Forudsajtninger, en fllologisk-klassisk, som ikke

vedkommer os her, og en teologisk-kirkelig,

navnlig den valdensiske Opposition fra 12. Aarh.,

Wyklifiterne og Hus. Sandbedeu bar udhseves,

at mange udvalgte troende gennem den hele
Middelalder lyste paa den udstrakte Befsest-

ning som Stjerner evindelig (Dan. 12, 3), naar
vi vel holde fast, at udvalgte vare de, fordi

de vare troende, ikke troende, fordi de vare
udvalgte (Konkordief. XI, 10, 11). Denne Iagt-

tagelse af de troende i Adspredelsen begrunder
forst Luthers egen, siden den hele reformato-

riske K.s Forstaaelse af den ene, over alle

Jordens Himmelstrog og alle Historicns Tider
udbredte katolske K., hvormed felger dens
i Indstiftelserne begrundede Hellighed og
dens oprindelige, endnu og indtil Enden kraft-

gyldige Apostolicitet. Dette er det nye i

det 16. Aarh., Ref.s Fornyelse af det oprinde-
lige.

Hvem nu de udvalgte, hellige Mennesker ere,

som udgore >de helliges Samfund<, og hvilke

af deres Gerninger der er det sande Livs Frugter,

lader sig ikke til Syne. Af denne Grund, og
fordi mange uvaerdige ere indblandede i de
troendes Samfund (hvad den gamle K. udtrykker
i Betegnelsen ecclesia permixta et simulata),

fordi altsaa Navnet Kristi hellige Menighed kun
kan bruges med en delvis Ret, >som en synek-
doke<, siger Luther, hvilket baade Augsb. Conf.

og Apologien antyde ved at skelne mellem K.ns
snoevrere og videre Betydning, derfor er den
hellige K. usynlig, kan ikke ses, men maa
tros. Der tbreligger derfor ogsaa i denne
blandede K. en dobbelt Nodvendighed baade
af K.tugt, fremfor alt dreven i Ordets Prse-

diken, baade Lov og Evangelium, og afbestemte
ydre Former for Uddeling af Naademidlerne,
administrerede af dertil, om end efter men-
neskelig Ordning, saa dog med Fortrestning
til de guddommelige Naadegaver kaldede Per-

soner. Dermed var saa K.ns Styrelse forelobig

ordnet. Om et egeutligt K.regimente var der i

den forste evang. K. kun i ringe Grad Tale. Man
nejedes med de af Landsherren beskikkede
Konsistorier som everste Kirkestyrelse, og Menig-
hedens Ret indskraenkede sig til et tavst Sam-
tykke. Ogsaa gaar den luth. K.here med sin

Bestemmelse > Kristi Legeme< (corpus Christi)

ud fra K.ns indre, aandelige Virksomhed og
deflnerer den som alle troendes Forsamling,
ikke blot >de helliges< (Art. 7), men ogsaa >de
sande troendes< (Art. 8) og >Troens og den
Hellig-Aands Faellesskab i Hjerterne*, et aande-
ligt Folk, Guds sande Folk, genfedt ved den
Hellig-Aand (Apol. IV, 14, p. 146), den ude-
lukker ikke vantro og ugudelige af K.n, som

Donatisterne (Art. 8), men saadanne Lemmer
ere dede, endog (Apol. IV, 19) >DjsevIens Lem-
mer*. For at klare Begrebet >den usynlige K.«,

tilfojer den straks de udvortes Kendetegn (Apol.

IV, 5, p. 145), at Evangeliet prcedikes rent pg
Sakramenterne uddeles efter Kristi Evangelium,
inderlig forbundne med det usynlige hellige

Vtesen som et helligt Legeme med en hellig

Sjsel. Saaledes har den luth. K. paa Grundlag af

en usynlig, aandelig K. opfert en synlig, legemlig,

hvis Vsesen dog ikke er den synlige Form,
men den usynlige Kierlighed til Kristus, altsaa

ikke blot usynlig-aandelig, men usynlig-synlig.

Sml. Melanchthon Apologien IV, 20, at K.n er ikke

et platonisk Drommerlge, men deover hele Jorden
adspredte troende og retfserdige, en Sandhedens
Pille, hvis Kendetegn er Evangeliets rene Ltere

og Sakramenterne. Det kan her ikke forbigaas,

at den sildigere melanchthonske Teologi langt

stserkere end den forste betoner K.ns Synlighed.
betegner den i det hele som >et synligt Sam-
fund af de kaldede*, en Skygge i det luth.
Lsrebegreb, som kun med vidtleftig Vanske-
lighed lader sig fjerne og uden Tvivl staar i

Sammenhseng med Melanchthons bekendte Til-

bojelighed til en Genforening med det store

rom.-kat. synlige K.legeme. Forklaringen af

denne Melanchthons Tanke kommer i alt Fald
forst frem hos de luth. Dogmatikere efter Chem-
nitz i Forskellen mellem den synlige K. som
>de kaldedes Forsamling* og den kun inden-
for dette Samfund eksisterende usynlige K.,

Kollektivet af de i Sandhed troende og hellige,

som i den synlige K. maa dele Naademiddel-
samfundet med den hele Forsamling af de
kaldede.

Med Henvisning til Kendetegnet af deu rene
Lsere bestemmer de ref. Konfessioner ligeledes

K.n i det hele som de troendes eller helliges

Menighed, men derhos, lige fra Begyndelsen,
navnlig hos Zwingli, med en Dualisme, en Ad-
sklllelse mellem den synlige og usynlige K.

Det Wyclif-Husske Samfund af > udvalgte*
kommer igen hos de ref. Teologer, dog saa-

ledes, at hos disse have de forudbestemte, hvad
de hverken have hos Augustin eller Wykliff,

personlig Vished om deres Naadestand og der-

igennem om deres Plads i den usynlige K., den
hi. kat. K. bliver saaledes >det til Livet ud-
valgte Samfund*, en Opfattelse, som I forskel-

lige Modifikationer gentager sig omtrent i alle

ref. Bekendelser, baaret af en relig. Grundret-
ning, der i Hovedsagen segende det samme
Maal som den luth., dog i meget var forskellig

fra denne, navnlig en Helliggerelsens Spiritual-

isme, som var fremmed for Luthers historiske

og sakramentale Krdm. Deraf, og I Forb. med
de Ref.s massivere Forestilling om kirkl. Tugts
og Ovrigheds Betydning i K.samfundet, fled

ogsaa, jo lsngere desto tydeligere, en Lovens
Aand og Brug, som vel kunde have en Ret i

saerlig ref. Samfund, men altid var og endnu
er fremmed for den luth. K. I det hele grander
den ref. K. vistnok ligesom den luth. sit K.-

begreb paa K.ns indre, aandelige Vesen, men
den bliver staaende i dette Grundlag og maegter
ikke at trsenge igennem til den sande Synlig-

hed, til Forestillingen om en aandslegemlig K.

For Zwingli er den usynlige K. den eneste
sande. Den er nedstegen fra Himlen og i al
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sin Kundskab om Gud og hans Rige vejledet

af den Helligaand, og en synlig K. bestemmer
han alene efler Navnet og den udvortes Be-

kendelse blandt alle Folk og i alle Tungemaal.
Ved Siden af en kendelig Tilbe-jelighed til at

forbinde de to Begreber Synlighed og Usyn-
lighed holder Calvin dog tilsidst paa K.ns Be-

staaen alene af de udvalgte og bringer derved,

i det mindste tilsyneladende, en Modsigelse ind

i sit System, af hvilken de ref. Symboler ingen-

lunde have givet nogen Lesning, f. E. Conf.

Helv. II, 17 og isaer den ferste Baseler Conf.

Art. 5. Ligeledes kraever Heidelb.-Kat. 5, 4

>for at tilhere K n« den sande Tros Enighed
med Tillaeg >fra Verdens Begyndelse<, altsaa

et rent Usynligt, >et Samfund aftroende«,
som Gud har forudbestemt til det evige Liv.

Endog den preussiske Union nsermer sig stserkt

til den ref. Tanke om en blot usynlig K., som
den dog igen fornsegter i sine udvortes, stats-

kirkl. Bestrsebelser.

Paa Synligheden hviler hele det rom.-kat.

K.begreb. Romerk.n bterer den Dag i Dag
samme Indskrift som i sine ferste Begyndelser.

Den fremstiller sig selv som det af Kristus

stiftede, paa Skrift og Tradition grundede, af

den Helligaand vedblivende ledede, af Prseste-

skabet representerede og under et synligt Over-
boved til Krdmmens Forplantning forenede

Samfund, bestaaende af dels allerede hellig-

gjorte, dels endnu under Helliggerelse vaerende

Medlemmer. Tridentinerkonciliet, issr de sidste

6 Sessioner, raekker Haanden til Vincents af

Lerina og restituerer hele den baade princi-

pielt og enkeltvis angrebne og tildels sammen-
faldne K. efter dens nu begrcensede Omfang
og omgiver det hele med det genopstaaede
Hierarkis Glans, synlig og felelig (>som Konge-
riget Frankrig og Republiken Venedigc, Bellar-

min), en Synlighedsvsegt. som materialiserede

hele K.ns aandelig-usynlige Indhold. Som Bevis
for den synlige K.s Eneret som den sande, ben-
viser den rom. K. til de fra Alders Tid nedarvede
ekumeniske Egenskaber. Denne synlige K. er

endnu bestandig £n, fordi den forenet under
samme Herre, 1 samme Tro og Daab (til 6t

Legeme og <5n Aand, Ef. 4, 3—6), altid og alle

Vegne samstemmer i L«re, Forfatning og Cere-
monier; den er hellig, baade fordi den, selv i

Besiddelse af hvad Augustin harkaldet > Hellig-

hedens<, Daabens og Syndsforladelsens Naade,
ovenfra er givet Magt og Evne til rettelig at

administrere de hellige Handlinger, navnlig de
7 Sakramenter, og fordi dens Kultus er gennem-
treengt af de helliges Banner og Forbenner,
hvis Paakaldelse er et bestandigt Led i de
kirketroendes Gudsdyrkelse ; den hsevder sin

Almindellghed paa Grund af dens aim. Ud-
bredelse i Forbindelse med dens ene salig-

gerende Kraft (>udenfor K.n ingen Frelse<),

og den kat. Apostolicitet endelig hidrerer fra

den uafbrudte Succession af Biskopper og
Prester, hvorved K.ns Sammenhseng med den
apost. Tid paa haandgribelig Maade er sikret.

I Kraft af Herrens Nawvrerelse og den umiddcl-
bare Ledelse af hans Aand hevder den rom.-
kat. K. sin Ufejlbarhed. Denne K. kan ikke
fejle i sin Undervisning i Tro og Seeder, hvor-
for ogsaa Tridentinerkonciliet tilskriver K.n
Ret til i sidste Instans at udlaegge Skriften og

Kirke-Leksiion for Norton, n.

at fastslaa Traditionen (jvfr. Cat cone. Trid. I,

X, qu. 10—16, et alibi).

Den evang., is«r den luth. Dogmatiks Ret
og iEre kan ikke svekkes af dens Efterfelgers,

Ortodoksismens, ttet op til Bogstavtjenesten

h«ldende Lsrdomsperiode. Den Modstand, som
denne Retning fandt, forst i Bohmes Mystik.
hvori Protestantismens Hjerteslag kunde heres r

ogsaa i Arnds og Joh. Gerhards praktiske Teo-
logi, satte sit egentlige K.spor i Pietismen, i

Speners Pia desideria og A. H. Franckes Prse-

dikener, synlig i Universitetet og Waisenhuset
i Halle og virkede gennem de pietistiske For-
samlinger (ecclesiolce) paa en inderlig, men be-

grenset og isaer med den ref. Konfession beslsegtet

Maade til den efter Dogmatikens Suvenenitet

hejst nodvendige praktiske Oplivelse. I et rigere

Maal blev denne Naade Schleiermacher given

et Aarh. senere, da den ved den aedle Bengel
opdukkende Tilbagevenden til Pietismen var
standset og kvalt af Rationalismens med Popu-
lterfilosofien forenede Stromme. Schleiermachers
kirkl. Betydning var nemlig hverken indskrenket
til bans Opposition mod den af Kant indledede

Moralens Apoteose og hans denned sammen-
htengende Indflydelse paa de dannedes Reli-

giositet eller til hans Erobring af Felelsens Ret
paa Teologiens Omraade, men hvad der her
bar udhseves, er den msegtige Betydning, han
erhvervede for Samfundsleren, for K.n, saa
stor, at man ikke harvieret langt fra at fore-

kaste ham, at han ved den stierke Betoning
af Menigheden og Aanden har tilsidesat Frel-

serens Person og Skrifternes Ret som Aandens
Vidnesbyrd.
Der vil nu her til Slutning ikke udferlig

kunne handles om, hvorledes K.livets nyeste
Beveegelser pege tilbage til den ferste og store

Forjcettelse: £n Hjord, 6n Hyrde. Tanken paa
denne, Unionstanken, har vaeret kendelig i K.ns
Historic lige siden Ref.s Dage. En Katolicisrac,

som protesterer, er langt fra at vsere en utopisk
Forestilling. Romerk.n selv har lige fra Tri-

dentinerkonciliet tilstnebt >en Ref. paa Hoved
og Leramen og gennemfert den paa mange
enkelte Punkter, baade negativt, ved Misbrugs
Afskaffelse og Begrsensning af det pavelige Mo-
narki og positivt, isser paa det gudstjenstlige

og paedagogiske Omraade. Ogsaa i Lreren frem-
trsede de ref. Tanker, isser paa gallikansk Grund,
hvor man i det hele er gaaet foran i de her
bererte Bestrobelser. Retfa;rdiggerelsen alene
af Troen kom frem som Bekendelse i Pascha-
sius Quesnels Forklaring og Overs, af det N. T.,

i sine Felger og Forbindelser en blodig Be-
kendelse af Troens evangeliske Grund. Nogle
Navne maa her vsere nok til Antydning af

denne protesterende Katolicismes Vesen: Val-

densere 1 Piemont, Salzburgere, Zillerthalere,

Febronius, Emser-Punktationerne og tildels

Joseph II. Paa den anden Side har Roman-
ismen indenfor den protest. K., navnlig paa
Historiens Grund sat sine tydelige Spor i Helm-
stadt ved Calixtus's (I, 446) Opfattelse af Tra-
ditionen, tildels ogsaa ved hans pelagianiserende
Arvesyndsteori og hans Indrammelse af Pavens
dog kun menneskelige Ret til at betragtessom K.ns
Overhoved. Tydelige rom. Sympatier komme
til Syne, ikke blot hos de enkelte, for en Del
i Aandens Verden, i Videnskab og Kunst, navn-
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kundige Konvertiter, sora isa;r i Romantikens
Dage voksede op af den tyske Protestantisme,
men ogsaa i hele Samfund. Til dem maa selv-

folgelig henregnes den eng. Oxforderbevsegelse,
Puseyismen (se d. Art.), som i sin Paastand,
at ikke Guds Ord, men Sakramenterne, isser

Daaben, ere Hovednaademidlerne, peger Jige

tilbage til Rom. Parallel med denne Hojkirke-
retning lober den omtrent 20 Aar senere op-
staaede nyluth. K.betragtning, som paa luth.

Grand vedkender sig de samme Hovedtanker.
Den bekj'inrer sig kun i ringe Grad om de
relig. Subjekter, som K.n omslutter, men desto-

mere om K.n som Institution eller Anstalt (se

Art. F. J. Stahl), grundet paa guddommelig
Autoi itet, hos de yderligste af Retningen (som
Kliefoth, Vilmar) endog kendelig ved det nser-

liggende fselles Fejlsyn af Embedets Hojstil-

ling, endog over Iudstiftelsen. Henset til Em-
bedets Retydning og til Paastanden om Opret-
telsen af et nyt Apostolat maa endnu Irving-

ianismen henregnes under denne katoliserende

Protestantisme. De to protest. Konfessioners
ireniske Restrsebelser brere ligeledes Mserket

:

en Hjord, en Hyrde, men Virkningen har kun
i ringe Grad svaret til Navnet. De have haft

forskellige Skikkelser. Stundum i Virkeligheden
fredeiige, f. E. Samtalen i Marburg i Ref.s

Daggry, hvor en taarefyldt Forligelse maatte
drekke over Luthers Stridsord: >Ihr habt einen
andern Geist denn win, eller Skottsn John
Durys (I, 691) rorende Anvendelse af sit hele

Liv til at overtale begge Konfessioners Mtend
til at vende tilbage til det apost. Symbols og
i det hele den kr. Oldtids Enhed, hvad dog
ikke lykkedes ham, heller ikke blandt os her
i Norden. Til andre Tider er den samme ireniske

Bestrajbelse fremtraadt i en Skikkelse, der
ingenlunde virkede Fred, som da Unionen af
1817 afl'odte Agendestriden og gennem denne,
under Samvirken af Summepiskopatet og det
preuss. Korporalsregimente (se Art. Gammel-
Lutheranere S. 166). Ogsaa den evang. Alliance

(I, 57; er en Unionsbestrsebelse med Fredens
Formaal, men velbegrundet kan en Fred ikke
kaldes, som vil opnaas ved at gaa uden om
Differenspunkterne.

Med den lyse Forjsettelse: en Hjord, en Hyrde,
forbinder sig en Udsigt, der alt som Tiderne
gaa, mere og mere paanoder sig de troende
af alle Konfessioner, og for mange af disse

stiller sig som et Led i K.livets afsluttende

Perspektiv, at >de sidste Dage i Herrens Me-
nighed ville blive som de forste*. Dennes Form
var indtil Constantin Frikirken, hvis ydre Liv
og Tilskikkelser saa va^sentlig beherskedes af
de to Potenser: Hadet og Martyriet. Nu igen

er Frikirkens Tegn i Opgang. Hadet er endnu
det samme som i K.ns forste Aarhundreder, og
naar Krdmmen i det 20. Aarh. med en Til-

sidesa;ttelse af dens Kulturmagt, som umulig
kan vsere uden Tendens, erklseres for den mest
fordummende og slovende af alle Magter paa
Aandslivets Enemserker, har det Sporgsmaal
sin Ret, om det tilsidst kun vil trteffe de kirke-

lige Forhandlinger, hvad Al. Vinet har sagt om
dem i den ntervEerende Tid: »de store Sporgs-
maal have nu til Dags samme Sksebne som de
forste Kr. : man kaster dem for de vilde Dyr«.
Derfor raader kun K.ns Herre. Men de, som

vide sig knyttede til den, ogsaa i dens store

frikirkelige Skikkelser i de gamle vesterl. Kul-

tursamfund, som vi her maa nojes med at

naevne: den hollandske, den skotske og den
schweizerske Frikirke, skulle i det hele ikke,

tor ikke lukke 0jet for, at Frikirkens Tegn i

de protest. Samfund staa over Horisonten (se

Art. Frikirke S. 126).

Der kunde vaere Anledning til her at kaste

et Blik paa den kirkelige Frihed i de forenede

Stater i Nordamerika, men, vel at maerke, da

tillige at gore opmserksom paa, at der fattes

de to Tegn, som i Vesterlandene kunde siges

at pege frem mod de sidste Dage. Kendeligt

er der ikke Tale hverkeu om Had eller om
organiseret Modstand. I disse nye Samfund er

K.livets Frihed fra forst af forenet med den

polit. Oprindelse, ligesom senere med den til-

levede Interesse for, hvad der tilhorer de aande-

lige Livssfserer. En Folge heraf er, at Guds-

dyrkelsetis Frihed anerkendes som en selv-

folgelig Sag baade af den strengeste Religiositet

og af den mest indifferente Verdslighed. Videre

lade de nordamerikanske K.forhold sig for Tiden

ikke overse. Hvis det forholder sig rigtigt, hvad
her er antydet om K.ns forste og sidste Dage,

kunde en dobbelt Mulighed ta:nkes, enten a\.

der kunde forestaa de nordamerikanske Fri-

staters K.liv (og Teologi) en Fremtid med en

Udvikling og Krise, som maatte begynde med
atter at skyde den apost. Tanke ud i det fjerne,

at alle Tings Ende naermer sig. Eller at ogsaa

dette horer med til det unge Samfunds Lykke,
at det faar Lov til at nojes med, i Historiens

Erindring, at gennemleve de gamle Vester-

landes kirkelige Tilskikkelser og Oplevelser, og
saaledes, hvert enkelt Samfund, gaa den sidste

Afgorelse i Mode. Derimod vil Virkeligheden

neppe komme til at svare til Philip Schaffs

sangvinske Forestilling, »at Nordamerika er be-

stemt til at blive en Fonixgrav, ikke blot for

de europaeiske Nationaliteter, men ogsaa for

alle europ. Sekter« (Hase, Kirchengesch. Ill, 2,

S. 714), hvortil den nsevnte Forf. heuforer
baade Protestantisme og Romanisme (J, K6st-

lin, Das Weseu der K. nach Lehre und Gescli.

des N. T.'s, 1872; H. Schmidt, Die K., 1884;

A. Krauss, Das protest. Dogma von der un-

sichtb. K., 1876; R. Seeberg, Studien zur Gesch.

des Begriffs der K., I, 1885 ; Sohm, Kirchen-
recht I ; E. Huschke, Die streitigen Lehren
von der K., dem K.amt, dem K.regiment und
den K.ordnungen, 1863). F. V. A.

Kirke, den lille, la petite eglise, kaldes den
Del af den rom.-kat. K. i Frankrig, der sluttede

sig til de Biskopper, som ikke vilde boje sig

for Konkordatet af 1801. Flere af de land-

flygtige Biskopper, der levede i England, Spa-

nien, Tyskland eller Polen, sendte Hyrdebreve
til deres garaile Menigheder for at rejse Mod-
stand imod den nye Ordning, og denne Op-
fordring faldt Here Steder i god Jord. Allerede

1816 underkastede dog nogle af Biskopperne sig,

bl. a. Talleyrand af Reims, Onkel til den be-

kendte Talleyrand. Konkordatet af 1817 bragte

ny Fart i Skismaet, men 1829 dode Biskop Thy-
mines af Blois, den sidste af de skismatiske

Biskopper; han kaldte sig til sin Dod seal

iveque de toute la France. Senere uddode ogsaa

Praesteskabet i den 1. K., og det eneste Sakra-
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Kr. i Begyndelsen sammen snart i en Skole-

bygning (Ap. G. 19, 9), snart i et almindeligt

Hus (Rom. 16, 3), enten det nu var i Husets
Sal eller i dets Gaard (atrium). Omtr. 200
orntales baade af Klemens fra Alexandria, Hip-
polyt og Tertullian K., der kaldes ecclesia, do-
minieum eller conventiculam. Det var uden
Tvivl l;cnge kun smaa Bedehuse, men i Tidens
Lab bleve de mange tnindre Samlingssteder til

fterre sterre, og enkelte saadanne store K. fandtes

i Frimenighedstiden. Da Diokletians Forfelgelse

ndbred, havde Roms Kristne allerede 40 K., og
Evsebios fortteller, at den stterke TUstremning
til Menighederne havde gjort det nedvendigt >i

alle Byer* at ombygge de gamle Bedehuse til

rummelige Kirkcr. Den nye Kirke i Niko-
medien, der var rejst lige over for Paladset,

skar endog den hedenske Kejser i 0jnene.
Naar Forfelgelser kom, tyede Roms Kr. vist-

nok ofte ned i de foriadte Pozzolanbrud uden-
for Byen, og mindre Kredse have maaske af

og til samlet sig til Andagt i Katakomberne
(S. 741).

Vi have nu hverken Kirker eller Ruiner af

Kirker, der stamme fra Frimenighedstiden. De
asldste ere rimeligvis de msrkelige Stenbyg-
ninger i Hauran i Mellem-Syrien (Vogud, La
Syrie centrale, Paris 1865—77) og Ruinerne i

Nordafrika (F. Wieland, Ein Ausflug im altchr.

Afrika, Stuttg. 1900, 83 f.), men de stamme fra

senere Tider. Constantin d. st. og bans Efter-

folgere byggede store K. baade i Konstantinopel,
Nikomedien og and re Hovedstceder og paa
minderige Steder som i Jerusalem og Betlehem.
Den ieldste Peterskirke i Rom og andre af

Roms gamle Kirker stamme i deres ferste

Skikkelse maaske ogsaa fra Beg. af 4. Aarh.;
Maria Maggiore 1 Rom og Basilikaerne i Ra-
venna ere blevne til i 5. og 6. Aarh. Om Ba-

silikaernes Oprindelse og Indretning se I, 233 f.

Ved Siden af de aflange, flrkantede Basilikaer

fandtes der ofte Rundbygninger, der brugtes
til Daabskapeller eller til Gravkirker (efter

Termernes og Mausoleernes Forbillede), og i

0sten bleve Rundkirker tidlig meget almlnde-
lige. I Habessinien findes endnu smaa og lave,

runde Kirker med kegleformede Straatage, der
ere delte i 2 Afdelinger: det hellige, bestemt
for Prsester og Diakoner, og det allerhelligste;

men Folket maa staa udenfor i en Slags For-
gaard. Hejdepunktet for Rundbygningerne blev
naaet, da Justinian i Konstantinopel ved Anthe-
mios fra Tralles og Isidor fra Milets Hjselp op-
forte den store Sofiakirke med dens 3 Kupler.

Arkitekturen var i saerlig Forstand Middel-
alderens Kunst, og den gennemleb i detteTids-
rura en ejendommelig Udvikling. Kristenheden
udgjorde dengang et Hele, og ethvert Frem-
skridt der da blev gjort, var et failles Frem-
skridt; det geograflske Hensyn havde vel noget,

men langt mindre at sige end t. E. i det gamle
Grekenland, hvor de forskellige Stammer havde
forskellige Stilarter. Paa Graensen af Oldtiden
og Middelalderen havde Bygningskunsten en
Blomstring i 0stgoteriget, men da det gik under,
forfaldt Bygningskunsten i Italien. Selv i Rom
savnede man Arkitekter; da Bjtelkeloftet paa
Peterskirken i Karl d. st.s Dage var ved at

falde ned, maatte Hadrian I ikke alene bede
Karl om det fornodne Temmer, men ogsaa om

en Arkitekt, der kunde gere Skaden god igen. I

Gallien havde man 1 Merowingernes Dage bygget

Kirker i Basilikaform ; over Martin af Tours'*

Grav blev der bygget en stor og pnegtig Kirke.

I England byggede man i den angelsachsiske

Tid farst tarvelige Kirker af Tras eller Sten,

men i Wilfreds og Benedictus Biscops Dage
kom der kunstforstandige frankiske Murere til

0en. Ogsaa paa Arkitekturens Omraade fik

Karl d. st.s Regering stor Betydning. Sagnet

forteeller, at ban har bygget lige saa mange
Kirker, som Alfabetet har Bogstaver, og at han
har sksenket hver af disse Kirker et gyldent
Bogstav af stor Va;rdi. Kyndige Forskere mene
dog, at Tallet paa bans Kirkebygninger derved
snarere bliver sat for lavt end for hejt. Storst

Beundring vakte Mariakirken i Aachen, der
var en Efterligning af Kirken S. Vitale i Ra-

venna; den blev siden Forbilledet for mange
af Tysklands og Nederlandenes Kirker.

I Ottonernes Dage kom der nyt Liv 1 Byg-
ningskunsten, og i Lobet af 10. og 11. Aarh.

udvikledes den saakaldte romanske Stil (se d.

Art.). Kirkerne i denne Stilart have stterke

Mure og gere et alvorligt tungt Indtryk, Deres

bedste Prydelse er Facaden med Portalen, paa
hvilken man ser den runde Bue. I Tidens Lob
fik de romanske Kirker ogsaa som oftest Taarne,

og Korsskaringen blev tit overbygget med en
Kuppel. Apsis blev betydelig udvldet for at

skaffe Plads til de mange Praster og Munke,
og Koret blev i Reglen hsvet endnu mere end
tidligere over Langskibet, hvorved der frem-

kom en Krypte. Blandt Munkene blev isser

Cluniacenserne (I, 525) beromte for deres pragt-

fulde Kirker, men mod deres Overdaadighed

ved Kirkernes Udsmykning gjorde Cistercien-

serne (1, 512) Indsigelse, skent selv Bernard af

Clairvaux maatte indromme, at Kirkernes Ud-
smykning kunde vsere et Middel til at vsekke

Andagten; derfor burde kun* Klostrene selv

lade haant om Kirkebygningernes forfwngelige

Skenhed.
De fattige Mendicanter (Dominikanere og

Fransiskanere) tog Arven op efler Citeaux og
Clairvaux, og de Iserte snart at ssette Kunsten
i Arbejde. Den Begejstring og Kraft, der ud-

maerkede Middelalderen i dens store Dage, gav

sig et ma?gtigt Vidnesbyrd paa Kunstens Om-
raade, og ogsaa m. H. til Arkitekturen bctegner

det 13. Hdaar et Hojdepunkt, navnlig gennem
den saakaldte gotiske Stil (S. 241) i dens for-

skellige Faser. De skenne gotiske Kirkebyg-

ninger i Kristenhedens Hovedlande ere ikke

en enkelt Mands, men en Tidsalders, mange
Mestres, en Provinses eller et helt Lands Vserk.

I Norden bleve Kirkerne i den ferste Tid

opferte af Tra», men de gamle Trekirker af-

lestes i Beg. af ll.ogl2. Hdaar af Stenkirker,

der ferst bleve opferte af Brudsten som Tuf
(se Art. Tufstenskirker) elier Granit, senere af

brendte Mursten. De fleste Kirkebygninger i

Danmark ere opferte i romansk Stil, og den
Murstens-Gotik, der kom frem bos os, kan
ikke maale sig med Udlandets pragtfulde Kirker.

Norge gav i sine Stavkirker (se d. Art.) et ejen-

dommeligt Bidrag til den kirkelige Bygnings-

kunst. I Sverig byggede Brigittinerne Kirker i

en ejendommelig, tarvelig Stil, med iEngstelse

for alt >hoff«erdigt Bygningsstetc

.
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Efter at Gotikens Herredemme var til Ende,
segte man de forskellige Steder paa forskellig

Vis at lose de Opgaver, som Kirken stillede

Bygningskunsten. I Rentessancetiden vendte
man ofte tilbage til den oldkristelige Basilika,

men der opfortes ogsaa snart sterre eller mindre
Centralbygninger. Den mcerkeligste af disse er

Peterskirken i Rom. Efter Kef. gjorde paa
rom.-kat. Side navnlig Jesuiterne Epoke ogsaa

i Kunstens Historie; deres Forbillede var i

Reglen Kirken del Gesu i Rom med dens
msegtige Kuppel og den adsle Marmorpragt.
Barok-Stilen blev Jesuiternes seerlige Stil ; deres

Kirker ere i Reglen kendelige paa den ejen-

dommelige Facade med Ordenens Emblem IHS
i Straalekrans (S. 620). Paa protestantisk Side

skete der forskellige Tilleb til en ny Stil,

der ikke glemte den Betydning, Predikestolen
og Ordet havde faaet, men de kirkelige Byg-
mestre indenfor Protestantismen ere bidtil ikke

komne ud oyer en Eklekticisme, der navnlig

skyldes Hensynet til det praktiske (F. X. Kraus,

Gesch. der chr. Kunst 1—II, Freib. 1896 f.

;

G. Oehio u. G. v. Bezoid, Die kirchl. Baukunst
des Abendlandes I— II, Stuttg. 1892 f.; G. G.

Scott, An Essay on the Hist, of Engl. Church
Architecture, London 1881 ; R. Haupt, Die Vi-

zelinskirchen, Kiel 1884; P. Kebke, De dske
K.bygninger, Kbhvn 1902 s

; J. B. Loftier, Ud-
sigt over Danmarks Kirkebygninger fra den
tidligere Middelalder, Kbhvn 1883; H. Storck,

Jydske Granitkirker, Kbhvn 1903; J. Helms,
Danske Tufstens-Kirker I— II, Kbhvn 1894; H.

Storck, Grenaa-Egnens Kridtstenskirker, Kbhvn
1896 ; H. Storck og V. Koch, Sallinglands Kirker,

Kbhvn 1 893 ; F. Meldahl, Frederikskirken i Kbhvn,
Kbhvn 1896; L. Dietrichson, Norsk Kirkebyg-
ningskunst, i Landstads Salmebog; H. H. Hilde-

brand. Den kyrkl. konsten under Sveriges medel-
tid, Stholm 1875; sammes, Sveriges medeltid
III, 1899 f.). Fr. N.
Kirkebeger eller Ministerialbeger kaldes de

Registre, som feres af Kirkens Embedsmsnd,
over fedte, debte, konfirmerede, segteviede og
dede eller begravne i Sognet. Det felger af

K.nes Betydning som Civilstandsregistre, at der
maa tillsegges deres nejagtige Ferelse den aller-

storste Betydning, og at derfor ingen vilkaarlig

Forandring i Personernes Navne eller Vilkaar-

lighed ved Indferelse af deres Navne 1 K.ne maa
finde Sted. Rettelser eller Tilfejelser 1 K. er

derfor heller ikke tilladt uden ifelge Kirke-
mlnisteriets Resolution. En Udskrift af K.ne
er et retsgyldigt Dokument, hvis Indhold an-

ses for stemmende med Sandheden, Indtil det
modsatte bevises. Et udtrykkeligt Paabud om
K.nes Ferelse Andes i Romerkirken ferst i

Tridentinerkonciliet. I Danmark findes ved Beg.

af 17. Aarh. Monita fra enkelte Biskopper om
at fere K. En almindelig Befaling derom ud-
gik ferst ved Reskr. 17. Maj 1646, som truer
med Kalds Fortabelse, naar nogen Prast >her-

udi forsemmelig findes«. Befalingen er derefter

optaget i D. L. 2—8—7, og for de dedes Ved-
kommende 1 Kirkeritualet af 1685. Saa fore-

kommer ingen nye Bestemmelser om K., fer

Reskr. 1. Dec. 1812 fastsatte forskellige nye
Forskrifter om disses Indretning og Ferelse,

hvilke Forskrifter ere yderligere detaillerede

ved Circ. 31. Okt. 1891 med Paabud om Ind-

ferelse af nye Skemata. Den vigtigste Bestem-
melse i 1812 var, at Registrene skulde feres

in duplo; foruden Sognepresten skulde ogsaa
Kirkebyliereren fere et Eksemplar af Kirke-
bogen. Begerne skulde anskaffes paa vedkom-
mende Kirkes Regning, hvad der senere er
gentaget i Synsloven af 19. Febr. 1861 § 6.

Forkommer det ene Eksemplar af K., f. E.

ved Ildsvaade eller ved fjendtlig 0delteggelse,

skal Tiendeejeren bekoste et nyt Eksemplars
Anskaffelse. Ved denne dobbelte Ferelse har
man villet sikre disse vigtige Begers Bevarelse.

Desvserre ere i Tidens Leb mange K. gaaet
tabte; for at sikre mod saadant uopretteligt

Tab ere nu efter Provinsarkivernes Oprettelse

alle ffildre K. indtil 1812—14 afleverede til

disse samt Kontraministerialbegerne, naar der
er gaaet paa Landet 10 Aar, i Kobstsederne
30 Aar, efter at de ere udskrevne (Bek. 16.

Juni 1892).

Til K. i egentlig Forstand lean ikke henregnes
Kommunionbogen, som indeholder For-
tegnelse over Altergsesterne, og som feres af

Kirkebyliereren; dens Anskaffelse paahviler
ligeledes Tiendeejeren (Lov 19. Febr. 1861 § 6)

samt den saakaldte Kaldsbog, for hvilken
der stadig, besynderligt nok, er bibeholdt
Navnet Liber dalieus. Dette Navn brugte jErke-
biskop Jens Grand 1293 ved Indferelse i sit

Stift af en Bog, hvori Fortegnelser optoges
over alle Gaver til Kirkerne med Givernes
Navne og deres Dedsdag, for at Giverne tak-

nemligt kunde erindres i Messen paa deres
Dedsdag. Men den nuvarende Kaldsbog, sora

ievrigt skal findes ved hvert Praesteembede,
indeholder Oplysninger om Kaldets ekono-
miske Forhold, Sognekrenike samt Fortegnelse

over udkomne Forordninger m. v. (Circ. 6. Febr.

1844). For Norges Vedkommende Andes Be-
stemmelserne om K.s Ferelse 1 kgl. Resol. af
13. Juli 1877; de ere i flere Henseender for-

skellige fra de i Danmark gteldende Regler.

For Sverigs Vedkommende foreskriver Kyrko-
lagen Kap. 24 § 8, Ferelsen af K., og et Cir-

kulsere af 27. April 1860 giver nsermere Regler
for deres Indretning. I Sverig feres ogsaa en
>inflyttningsbok< over alle tilflyttede og en
>utflyttningsbok< over alle fraflyttede, samt
en >husforh0rsbok< (se S. 497). A. J.

Kirkeforfatning, se Tilltegget.

Kirkefond, det kebenhavnske. Hvad dette

er, vil bedst forstaas ved en Udsigt over den
kebenhavnske Kirkesags Historie.

Ved Aar 1800 talte Staden Kbhvn (med
Frederiksberg) o. 102,000 Indb. og havde der-

til 10 Sognekirker med 22 faste Prtester. 1

1807 bnendte Nikolaj Kirke og blev ikke er-

stattet, og uagtet Byen senere voksede stserkt,

tsenkte ingen paa at dele Sognene.
Ved Midten af 19. Aarh. havde Kbhvn nesten

150,000 Indb. Da led det ferste Nedraab fra

det genvaagnede Trosliv gennem en Bladartikel

(i >Berlingske Tidende< for 5. Okt. 1852) af

cand. theol. L. N. Helveg (S. 391). En Kreds
traadte sammen, og efter store og langvarige

Anstrengelser indviedes St. Johannes-Kirken
paa Nerrebro 1863.

Her virkede R. Frimodt til sin Ded (1879),

og hans vsekkende Rest kaldte ikke blot Kbhvns
Indre Mission (se Art. Kirkelig Forening for
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I. M.) til Live, men rejste en Kirkesags-Be-
vsegelse, saa han fik sit stterkt voksende Sogn
delt i 3 (Stefanskirken 1874 og Jakobskirken
1878).

Ved samme Tid lykkedes det Stiftsprovst

Rothe at skaffe Trinitatis nordre Sogn en egen
Kirke (St Pauls 1877), og paa den nu stoerkt

voksende Vesterbro indviedes S. Mattheeus K.

1880. Under Byens rivende Tiltagen i 80erne
lagdes Plan om 2 nye Sognekirker. Men det
gik tragi med Indsamlingen, saa man ferst

1890 fik den ene ferdig (Helligkors), og iler-

med syntes alt at gaa i Staa, mens Staden nu
havde 1 Kirke for hver 24,000 og 1 Priest til

hver 12,000 Indb.

Men netop ved denne Tid bred den nye
Kirkesags-BevKgelse igennem. Ved »Bethesda-
medet< 1886 udtalte Pastor Joh. Mailer Tanken
om >mange< Smaakirker i Kbhvn. Den bar
Frugt i Stiftelsen af >unge Pigers Forening til

Opferelse af smaa Kirker i Kbhvn «, og det

lykkedes denne at erhverve den lille Betlehems-
kirke paa Nerrebro og seette et levende Kirke-

arbejde i Gang omkring den (1889). Endnu
var dog alt famlende. Men de Suk og Bonner,
der steg op i den vaagnende Kreds af > Kir-

kens Venner<, affodte 1890 Udvalget for Kirke-

sagens Fremme, bestaaende af 7 La?gm«nd
med H. Westergaard, Prof, i Nationalekonomi
ved Universitetet, som Formand. Og et roaal-

bevidst Arbejde for Afhjaelpningen af Kbhvns
Kirkened optoges.

Det ejendommelige ved den nye Kirkesags-

Bevsegelse var, 1) at den ikke begrtensede sig

til lokale Opgaver, men fwstede 0jet paa det
hele. Derfor blev der forst nu en Kbhvus
Kirkesag; 2) at den bares af en kirkelig Livs-

bevsegelse og derfor ikkc sigtede alene paa
Formerne, men ferst paa Indholdet, Livet, Sjaeles

Frelse. Derfor vandt den ogsaa inden laenge

Tillid og kraftig Stette hos Menigheden om-
kring i Danmark; 3) at den fra Begyndelsen
af fastholdt Vserdien af at arbejde indenfor de
gamle kirkelige Former. Derfor fik den saa

fast en kirkelig Karaktcr, idet det blev dens
Program at fylde Kirkens Ramme med Liv og
Kraft.

Under dette Arbejde klarede det sig snart,

at Grundskaden 1 Kbhvns Kirkeforbold var de
uoverkommelige Ksmpesogne (af hvilke et

enkelt endog naaede over 80,000 Indb.); Sagens
Feltraab blev derfor smaa Sogne eller i alt Fald
indenfor Sognene smaa, overkommelige Arbejds-
distrikter, i hvilke Kirken gennem Prestcn
kunde sege de mange, der ikke mere segte den.

Og den fortes frem paa den Maade, at man,
hvor der kunde opnaas taalelige Vilkaar for

Arbejdet, ansattc yngre Prsester ved en lille

Kirke eller midlertidigt Lokale med den Op-
gave at opdyrke et afgrenset Distrikt (ferst

•Vandrekirkenc afJernblik, Nasaretkirken 1892).

Den nye Bevaegelse modte i Begyndelsen
megen Modstand, idet Kirkens Maend, kuede
af det haablese i Forholdene, ansaa dens
Program for en Utopi. Men den banede sig

Vej ved Sagens indre Sandhed, saa at det endte
med, at dens Principer godkendtes officielt.

Mterkepelene for denne Udvikling var 1) Ned-
ssettelsen af en kgl. Kommission til Overvej-
else af Kbhvns Kirkeforhold (1892 under Hejeste-

retsadvokat Liebes Forsa?dc), hvis Overvejelser

forcligger 1 en vatrdifuld Betenkning, der endte
med Forslag om ved Stette fra Stat og Kom-
mune at rejse 8 nye Sognekirker. Kbhvns Kom-
mune indtog imidlertid i disse Aar en mere
og mere kirkefjendtlig Stilling, og Rigsdagen
begravede Forslaget. Men just derved blev
Menigheden vakt til at forstaa Sagen som sin,

og den kirkelige Frivillighed fik Mod til at

ba?re den frem.

2) Stiftelsen af det kbhvnske K. 14. Okt. 1896,

idet Udvalget efter Samraad med Biskop Rer-

dam og andre Tillidsmsend i Menigheden gav
Stedet til denne mere omfattende Organisation,

hvori det selv gik op. K.et er en fri Sammen-
slutning af Prsester og Ltegfolk af forskellig

Rctning baade fra By og Land med Sjoellands

Biskop som fedt Formand. Dets Maal er at

medvirke til >en forsvarlig Ordning af de kirkl.

Forhold i Kbhvn. < fornemmelig ved at fremme
Delingen af Sognene eller indenfor disse i Tilslut-

ning til deres kirkl. Ordning at sege ansat
Prsester for mindre Distrikter (paa indtil 5000
Mennesker). K.et lenner disse Prsester og be-

strider Kirkemes Drift, saa vidt det believes,

ved Hjselp af frivillige Gaver(deriblandt seerlig

en af Kirkebestyrelsen tillagt, almindelig aarlig

Kirkekollekt).

3) Den til Bedste for dette Arbejde ud-
virkede kgl. Resolution af 11. Nov. 1899, an-
gaaende Adgang til at dele de store Sogne
i >Sognedistrikter< med sserskilte Kirker og
Prsester — betydningsfuld baade ved den fulde,

officielle Anerkendelse af Kirkesagens Grund-
tanker og dens Godkendelse af en organisk
Saravirken mellem den kr. Frivillighed og den
faste Kirkeorden.

Under saadanne Vilkaar er K.et under Led-
else af Biskop Rerdam gennem sin energiske

Sekretaer, Pastor J. Friis Hansen vokset frem
til en omfattende Virksomhed. Paa selve Kirke-

bygningsarbejdet har det under de store Krav
ikke kunnet ofre meget. Men andre Kredse
er her traadt til, dels ganske uafhaengig af

K.et (paa Frederiksberg vtesentlig stettet ved
en kommunal Offeraflesning), dels i neje Sam-
arbejde med det, saa at et stort Tal Kirker
har rejst sig i disse Aar, fra 1886—1903 1 alt

24. VI kan her kun nsevne Jesuskirken (1891)

og Frederiks-(Marmor-)Kirken(1894), rejste ved
Enkeltmaends store Gaver, samt Kristkirken

(1900), en Gave fra hele Laudets Prajstestand.

Derunder har K.et kunnet laegge Hovedvsegten

paa Anssettelse af Praester og Kirkemes Drift.

Dets Aarsbudget beleber sig f. T. til godt
100,000 Kr. Det lenner helt eller delvis 27

Praster og barer eller bidrager til 15 Kirkers

Drift, en Opgave, der — voksende fra Aar til

Aar — allerede vilde vaere overvieldende, om
ikke de sidste Aar havde fremkaldt en be-

undringsvaerdig Bestrabelse for >Selvunderhold<

i de Menigheder, der samles om K.ets Kirker.

I alt har de frivillige Gaver til Kbhvns Kirkesag
i 1890—99 udgjort over V/t Million Kr. og
1900—3 op imod 1 Million Kr.

Den skildrede Beviegelse i Kbhvn har sit

Sidestykke i andre evang. Storstseder. Udvik-
lingen i London (med >the Bishop of London's
Fund<, se Art. Tait), har paa flere Maader
glvet Impulser i Kbhvn. I Berlin, hvor ogsaa
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meget er udrettet (se Art. Bflchsel I, 426), har
Bevaegelsen dog ikke faaet den rette Livskraft,

fordi det ikke er blevet en virkelig Menigheds-
sag. I Kristiania, Stockholm og Goteborg har
Arbejdet i Kbhvn medvirket til at fremkalde
mere eller miadre besleegtede Virksomheder
(Smaaskrifter, udg. af Udvalget for Kirkesagens
Fremme, I—X; Kirkens Arbejde 1 de store Byer,
af H. Ussing, 1897 ; Deo kbhvnske Kirkesag, en
Oversigt ved det 20. Aarh.s Begyndelse ; Bladet
>Kobenhavns Kirkesagc, 1897—1903, udg. af

Kirkefondets Sekretaer. H. V.

Kirkefaedre var fra Oldkirkens Dage et Hte-

dersnavn for kirkelige Forfattere. I den aeldste

Tid blev Biskoppen ofte hilset som >Fader<,
(pater, papa), og »Faedrenes« Opfattelse spil-

lede under kirkelige Stridigheder tit en stor

Kolle. Ikke alle kirkelige Skribenter regnedes
dog for at vaere >Faedre< ; Vincentius fra Leri-

num, der idelig formaner til at holde fast ved
>de hi. Faedres< Laere, minder saaledes om, at

Gud ogsaa, til de Kr.s Provelse, har ladet store

Laerere falde i Vranglsere. Et Eksempel her-

paa var Origenes. Se Kirkelserere.

Kirkegaard. De seldste Kr. begravede deres
dade udenfor Byerne, t. E. i Katakomber (S. 739);
men da Krdmmen var bleven Statsreligion,

begyndte man at jorde Menighedernes Laerere

og Fyrster inde i Kirkerne og Menighedens
andre Medlemmer paa en indviet Plads uden-
for disse. Jo naermere Hvilestedet var Tag-
dryppet, des bedre blev det holdt for at vaere.

Allerede i 14. Aarh. begyndte man, oftest af
Sundhedshensyn, at flytte K.ene udenfor Byerne,
og det er i nyere Tid sket endnu hyppigere
baade af Hensyn til Hygiejnen og til Kostbar-
heden af Grundene i en Bys Indre. Ofte blev

der allerede i Middelalderen klaget over Uro
paa K.ene. Luther er saaledes misfornejet med
Larmen fra K.en i Wittenberg, der minder ham
om >et Marked*, og ban siger: >En K. skal
vtere et smukt, stille Sted, hvorpaa man kan
gaa og staa med Andagt, overveje Deden, den
yderste Dom og Opstandelsen og bede<. I de
fleste Lande blive K.ene indviede, cnten straks
efter deres Indretning, eller naar det ferste Lig
begraves.

Kirkegang, Medres, se Introduktion (S. 546).

Kirkegods (res ecclesiasticae) er de Ting,
som anvendes, eller som er bestemte til at an-
vendes i kirkeligt 0jemed. Res ecclesiasticae

inddeles i: 1) Res sacrae o: Ting, som ved en
saerliglndvielsesakt er bestemt forGudstjenesten.
Den kanoniske Ret inddeler disse i res conse-

cratae (Kirke, Alter, Kalk og Disk) og res be-

nediclae (Kirkegaard, Messeklaeder, Monstranser,
Klokker o. lign.), efter som Indvielsesakten er

en consecratio (egentlig Indvielse) eller bene-
dictio (Velsignelse). Efter rom. Ret var res sacrae
ikke Genstand for Omsaetning (res extra com-
mercium), medens den kanoniske Ret tillader,

at de kan staa i saadanue Retsforhold, som
ikke strider mod deres Bestemmelse eller pro-

fanerer dem. Der er saaledes intet til Hinder
for, at de kan ejes af private Personer. Den
protest. Kirkerets Betegnelse for res sacrae er

egentlig res benedictae, efter den dedicatio eller

hejtidelige Ritus, hvormed de forste Gang tages

i Brug. — 2) Res ecclesiasticae eller Kirkegodset
i saeregen Forstand omfatter al kirkelig Formue,

navnlig for saa vidt den anvendes til Kirkernes
Vedligeholdelse (fabrica ecclesiae, Fabrikgods,

Kirkegods i snsevreste Forstand) eller til Gejst-

lighedens Underhold (Beneficiargods, Mensal-,

Prsestebords-, Praebendegods).

De kirkelige Indtaegter bestod oprindelig af
de troendes frivillige Gaver (oblationes), der
forvaltedes af Biskoppen og af ham anvendtes
til Gejstlighedens Underhold, GudstjenestensOp-
retholdelse og de fattiges Forsergelse. Fik Kirk-

erne Jordegods som Gave, laa ogsaa dettes For-
valtning i Biskoppens Haand; thi den enkelte
Kirke erhvervede ikke for sig selv, men for

Bispekirken, som var hele Stiftets Sognekirke.
Ind tsegterne afdet til den enkelte Kirke skaenkede
Jordegods blev dog allerede tidlig af Biskoppen
anvist den ved Kirken ansatte Praest som bans
slipendium ellerprecarinm (tilbagekaldeligt Laan).

Men da Sognesystemet udvikledes, og der inden
Bispedemmet blev flere Sognekirker med fast

ansatte Sognepraester, blev det forst saedvans-

maessig og senere ved Lov (romersk Synode 826
c. 16) bestemt. at faste Ejendomme, som var
skaenkede til den enkelte Kirke, ikke skulde
skilles fra denne og indd rages under Bispe-

kirken. Hermed var det egentlig afgjort, at

den enkelte Kirke selv ejede sit Gods; men i

den aeldre Middelalders Gavebreve udtrykkes
dette ofte saaledes, at Kirkens Helgen er Godsets
Ejer. I den senere Middelalders Dokumenter
og Love har Ejendomssporgsmaalet faaet den
juridisk rigtige Besvarelse, at Kirken selv som
Retssubjekt (juridisk Person) ejer sit Gods. De
enkelte Kirkers Gods og Indtaegter var desuden
allerede tidlig delt raellem Kirken (Kirkefabriken)
og Praesten (Praestebordet, Beneflciet), og hvor
Kirken havde flere Praester, havde liver af disse

sit Beneflcium (I, 259) eller Praebende (se d.

Art.) med sit eget Jordegods. Det Gods, som
oprindelig var den enkelte Kirkes Eneejendom,
blev saaledes udskiftet mellem flere Ejere,

nemlig Kirken og dens Praestebord eller Prae-

bender. Denne saakaldte Institutteori er nu
enstemmig antaget af alle protest. Kirkerets-

lasrere og anerkendes ogsaa, i al Fald til en
vis Grad, af de rom.-kat. Kanonister. Men ved
Siden af Institutteorien haevder disse ogsaa den
saakaldte Universal- eller Alkirketeori (Gesamt-
kirchentheorie), der tillaegger Universalkirken,
repraesenteret af Paven, en Overejendomsret
(dominium eminens) til alt Kirkegods, medens
det enkelte Kirkeinstitut kun har en Brugs-
ejendomsret (dominium utile) til sit Gods.

Hos de germanske Folk var i de ferste Aar-
hundreder efter Kirkens Grundiaeggelse Ejen-
domskirken og Laegpatronatct meget udbredt.

Dette gik ud paa, at den private Godsejer,

Menighed eller Institution, som bekostede en
Kirke opfert, ogsaa ejede Kirken og dens Gods,
bestyrede og oppebar Indtaegterne af dette, og
valgte Kirkens Praest. Men Kirkeejeren maatte
holde Kirken vedlige og lenne Praesten. Denne
Kirkeejendomsret blev i Lebet af 12. og 13.

Aarh. forvandlet til en Patronatsret, der inde-

holdt en Ret til at fere Kontrol med Kirke-
godsets Forvaltning og en Ret til at foreslaa

Praest (jus prasentandi) ; men Patronatkirken
selv var sit Godses Ejer, og Biskoppen havde
Ansaettelsesmyndigheden. Den klassiske kano-
niske Ret forlangte, at enhver Kirke, for den
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viedes, skulde gives en Medgift (do*), der var
tilstnekkelig til Kirkens Vedligeholdelse og
Praestens Underbold. Den opstillede ogsaa den
Grundsaetning, at Kirkegods ikke maatte sselges

nden i Nedsfald (urgent necettilat), eller naar
Salget var til vedkommende Kirkes aabenbare
Fordel (evident utililas).

Ref. medferte ingen principiel Forandring i

K.ets Retsstilling. Hvor de protest. Kirke- eller

Landslove indsknenkede slg til at stadfaeste

den seldre Retstilstand, blev denne uforandret.

Spergsmaalet om Ejendomsretten til K.et er

saaiedes i Tyskland besvaret efler den kano-

niske Institutteori, undtagen i Preussen, hvor
K.et efler den Allg. preuss. Landreclit af 1794
ejes af Menighederne.

Under Territorialsystemet og Enevselden ud-

viklede Naturretslsererne, at Kongen eller Staten

havde en Overejendomsret til K.et og kunde
disponere over det til Statens Tarv. Denne
Lare ligger til Grund for det franske Sascu-

larisationsdekret af 2. Nov. 1789, der erklaerede

alt K. for Nationalejendom, hvorefter K.et i

stor Udstnekning blev solgt. og kun Kirkebyg-

ningerne overladt de verdslige Kommuner til

gndstjenstligt Brug. Ved Konkordatet af 1801
blev det usolgte K. atter restltueret, men der bar
v«eret Tvist om det efter 1801 ejes afClvilkom-
munen eller af Kirkeinstitutet. De fr. Domstole
bar erklaeret sig for det ferste, Teorlen for det

sidste Alternativ. En preuss. Lov af 14. Marts
1880 har for det tidligere fr. Retsomraade paa
den venstre Rbinbred bestemt. at K.et er Menig-

hedens Ejendom.
1 de nordiske Riger bar K.ets retslige Sktebne

efter Reformationen tildels vaeret noget forskellig.

I Dan mark og Norge blev ved Recessen

af 30. Okt. 1536 det kat. Bispedemme ophaevet

og dets Gods lagt under Kronen. Klostergodset

gik ved Klostrenes Ophaevelse efterhaanden over

til verdslige Porleninger. Kapitelsgodset blev

dels perpetueret til gejstlige Embeder, Skoler

og Universitetet, dels forlenet til Statstjenere

og det sidste efter Enevaeldens Indforelse solgt.

Det almindelige Kirke- og Prcestebordsgods blev

derimod i Kirkeordinanserne af 1539 og 1604,

i Gejstlighedens Privilegier af 1661 og i Chri-

stian V's Danske og Norske Lov udtrykkelig

forbeholdt Kirkerneog Praestebordene. TilTrods
for disse Lovbud tiltog dog de dansk-norske
Konger baade for og efter Enevaeldens Indforelse

sig en stedse videregaaende Dispositionsret over

Kirke- og Prsestebordsgodset. Denne Disposi-

tionsret baseredes dels paa den bejeste kirke-

lige Forvaltningsmyndighed, som Kongen tog

i Arv efter det kat. Episkopat og Pavedemmet,
dels paa den >Herlighedsret<, som efter dansk
Lensret altid fulgte >Forsvaret<, og som allerede

under Katolicismen tilkom Biskoppen over

enkelte Kirker. Denne >Herlighedsret< begyndte
Kongen efter 1582 at afha?nde til private, navn-

lig til Adelsmsend, som derved (Ik 'jus patro-

natutt (se Patronatsret) til Kirkerne og Ret
til deres »Overskud«. Under Enevaelden gik

Kongen over til at saelge Kirkerne, deres Gods
og Tiende uden jus vocandi (Kaldsret) dels til

enkelte Personer. dels til >Almuen<, d. e. Menig-
heden eller en Del af denne. Paa denne Maade
gik en stor Del af de danske og norske Lands-
kirker over i privat Eje, og Kirkeejeren fik fri

Raadighed over Kirkens Gods og Indtaegter med
det Forbehold, at Landgilden (i Norge Land-
skylden) aldrig maatte skilles fra Kirken. De
danske Kirker er saaiedes efter denne Udvtk-
lingsgang dels selvstaendige Stiftelser (> Kirker,

der eje sig selv«), dels > Kirker i privat Eje«.

At de sidste ogsaa er Stiftelser, fremgaar dog
af den Bestemmelse, at Kirkens Formue ikke
maa skilles fra den (jvfr. dansk Kirkesynslov
19. Febr. 1861 § 2). lfelge et 1902—3 det danske
Landsting forelagt, men ikke gennemfert >For-
slag til Lov om Bestyrelse m. m. af Kirker,

der eje sig selv< (Landstinget, Lovforslag Nr. 10
1902—3) § 1 anses som > Kirker, der eje sig

selv< : a) Sognekirker, der selv eje de til dem
henlagte Tiender, eller til bvilke ingen Tiender
ere henlagte; b) Sognekirker, bvls Tiender af-

leses efter Reglerne 1 Lov om Adgang til at

aflose Tiender af 8. Maj 1894; c) Distrikts- og
Filialkirker. Dette Lovudk&st tilsigtede paany
at hidfere den under Katolicismen gteldende
Retstilstand: enhver Kirke er en selvsttendig

Stiftelse med et Kapitalfond, der sikrer dens
Vedligeholdelse (jvfr. §§ 12, 13).

I Norge er Udviklingen i denne Retning
afsluttet med Lov om Kirker og Kirkegaarde
af 3. Aug. 1897, som for det ferste bestemmer,
at enhver Sognekirke skal vtere Menighedens
eller i Byerne: Bere Menigheders uafhaendelige
Ejendom (§ 1), og de Sognekirker, som er i

privates Eje, skal inden 1. Jan. 1904 vaere ind-

laste af vedkommende Menighed (§ 2). Derntest
er enhver Kirke en Stiftelse, hvis Kapitaler,

Indtaegter og Rettigheder ikke maa skilles fra

den, og hvis Formue udger Kirkens Fond (§ 12).

Ved en Kirkes Indlesning fra den private Kirke-
ejer skal dens Tiende, Landskyld og evrige

Indtaegter felge Kirken, men dens Kapitaler og
Jordegods kun i den Udstnekning, de traenger

til at diekke Kirkens Udgifter(§ 3); Jordegods,
som tilherer en Kirke i Menighedens Eje, kan
med Kongens Samtykkc afhaendes, men Salgs-

summen indgaar i Kirkens Fond (§ 12).

Med Hensyn til Beneflciargodset bestemte
Gejstlighedens Privilegier af 24. Juni 1661 § 4,

at enhver Praest af Kongen maatte tilforhandle

sig sin Praestegaards Bvgning, og Betalingen

blev i Frd. af 19. Jan. 1664 § 1 sat til 100 Rdlr.

for hver Gaard, som skulde tilfalde Fattig-

vtesenet. Dette er endnu gaeldende Ret i Dan-
mark, men i Norge blev denne Regel ikke
gennemfert. I Slutn. af 18. og Beg. af 19. Aarh.
blev i Norge en hcl Del Beneflciargods udlagt

til Embedsgaarde for militcere og civile Embeds-
maend mod Erstatning i Korn til Beneficiarius

(Reskr. 2. Sep. 1791 og 3. Nov. 1813). Af na-

tionalekonomiske Grunde blev dernarst Bene-
flciargods og offentlige Stiftelsers Gods besluttet

af haendet til Selvejendom (Reskr. 19. Maj 1809).

og Salgssummerne blev til en Begyndelse ind-

dragne i Statskassen. Denne Praksis blev dog
snart opgivet, og i Danmark, hvor Salg af det

beneficerede Gods til Arvefseste er ordnet ved
Lov af 24. April 1860, tilfalder Kebesummen
Embedet. I Norge blev s

/9 af den Kapital-,

Korn- og Pengerente, som indkom ved Salg af

beneflceret Gods, undtagen Praestegaarde og
Enkesaeder, tillagt det norske Universitet (kgl.

Resol. 24. Marts 1812). Men forevrigt bestemte
den norske Grundlov af 1814 § 106, at >saa-
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vel Kobesummer som Indteegter af det Gejst-

ligheden beneflcerede Gods skal blot anvendes
til Gejstlighedens Bedste og Oplysningens
Frcmme<, og ifelge Lov om det beneflcerede

Gods af 20. Aug. 1821 § 41 tilfalder dlsse Ka-
pitaler >Oplysningsvsesenets Fond«, af hvis

Renter Vs tilfalder Universitetet og de % an-
vendes dels til Kirkens, dels til Folkeskolens
Bedste. Fondets Kapital udger for Tiden hen-
imod 19,4 Mill. Kroner. Ved Realisation af

Enkesasderne (Lov 26. Sep. 1845) er der dannet
et Pensionsfond for gejstlige Enker(ca. 4,B Mill.)

og ved Bortsalg af Prcestegaardsparceller (Lov
19. Juni 1882) er der dannet et Prestegaards-
fond (over 3 Mill.). Ligesaa er der ved Ind-

losning af den paa bortsolgt beneficeret Gods
hvilende Jordafgift dannet et >Jordafgiftsfond<,

ved Indlosning af Fisketienden et >Fisketiende-

fond< og ved Salg af de civile Embedsgaarde,
som blev udlagt af det beneflcerede Gods et

>Embedsgaardsfond«, der alle anses som Kirkens
Ejendom og forvaltes af Kirkedepartementet.

I Sverig forte Ref. til en videregaaende
Srekularisation af Kirkegodset end i Danmark
og Norge. Recessen i Vesteras 1527 gav Kongen
Magt til at ordne Bispernes, Domkapitlernes
og Klostrenes Indttegter, og Ordningen blev
den, at storste Delen af disse Instituters Jorde-
gods efterhaanden inddroges under Kronen.
Samme Vej gik ogsaa Tienden, hvoraf kun
Praestetienden (Tertialtienden) blev urert; meu
Prsestegaardene blev forbeholdt Embedet. Der-
imod blev Landskirkernes Jordegods i 1540-

Aarene inddraget under Kronen mod et Veder-
lag til Prsesten af Kongetienden. . Men hermed
blev det ogsaa. Den 28. Nov. 1650 opnaaede
den sv. Gejstlighed gennem sine Privilegler en
ubetinget Retsbeskyttelse for Beneficiargodset,

hvis Retsstilling efter de nugteldende Privilegier

af 1723 er belt ud kanonisk. Kirkerne og deres
Gods er anerkendt som Menighedens Ejendom
og staar under dens Forvaltning; men Kirk-
ernes Egenskab af selvsttendige Stiftelser synes
i Sverig efter Ref. at vsere traadt i Baggrunden
for Menighedens Ejendomsret.
Om K.ets Forvaltning se Artiklerne > Kirkens

Forsvart, >Kirkeinspektion<, > Kirkeva?rger«

.

Om dets Skattefrihed se >Immunitet<, S. 521
(Friedberg, Kirchenrecht, Leipz. 1895 4

; Matzen
og Timm, Haandbog i den danskc Kirkeret,

Kbhvn 1891; Rosenberg, Handbok i Sveriges

Kyrkorfitt, Stholm 1889; E. Hildebrand, Svenska
statsfOrfatningens hist, utveckling, Stholm 1896;
Hjarne, Kyrkliga inflytelser inom Sveriges aldre

statsratt, i Bidrag till Sveriges medeltidshistoria,

tillegnade C. G. Malmstrom, Upsala 1902, S. 1 f.

;

G. Thulin, Utredning ror. patronatsrattigheterna

1 Skane, Halland och Bohuslan, Stholm 1901;
Hertzberg, Om Ejendomsretten til det norske
Kirkegods, Kra. 1898; Taranger, Ejendomsretten
til de norske Prtestegaarde [Norsk Retstidende,

1896] og Kirkegodsets Retsforbold [Norsk Rets-

tidende, 1902], Forarbejderne til den norske
Pnestelanningslov og Kirkelov af 1897) A. T.

Kirkehistorie. K.n har til Opgave at skildre

den kr. Menigheds Levnedsleb, dens Vsekst og
dens Kampe. Det ferste Tilleb til en K. have
vi i Lukas's Skildring af Apostlenes Gerninger;
derimod have Hegesippos's >Erindringer< (S.

375), af hvllke vi nu kun have nogle faa Brud-

stykker, naeppe vseret et egentlig kirkehist. Ar-
bejde, om det end har indeholdt adskillige hist.

Oplysninger. Den kirkl. Historieskrivnings Fader
var Biskop Evsebios af Ksesarea (I, 827).

hvis >K.< blev til i Tilslutning til Julius Afri-

canus's Kronografl (I, 33) og som en Udvidelse
af hans egen Kronike. Den gaar til 324 og
blev paa en Maade fortsat til 337 ved Evsebios's
BiograflafConstantind.st. Filostorgios(S. 56)
s'kildrede Kirkens Historie 300—425 fra ariansk
Synspunkt, og i 5. Aarh. fik Evsebios 3 be-
tydelige Fortsaettere i Sokrates, Sozome-
nos og Theodoret af Kyrros (se de Art.).

I 6. Aarh. gjorde Lektoren Theodoros i

Kstopel et Udtog af disse 3 Fortstettere af
Evsebios, som han selv fortsatte til 527 (af

dette Udtog have vi nu kun Brudstykker hos
Nikeforos Kallisti); Retoren Zakarias fra
Majuma, der 536 var Biskop af Mitylene
paa Lesbos, skrev paa Grsesk en Verdenshi-
storie, som indeholdt et Stykke Kirkehistorie

(til o. 518), der haves i syr. Bearbejdelse fra

o. 570 (overs, paa Tysk af K. Ahrens og G.
KrOger, Leipz. 1899; jvfr. W. Wright, Short
hist, of Syriac Lit., London 1894, 107 f.), og
Advokaten Evagrios (I, 819) behandlede paa
Grresk Tiden 431—594.

I den lat. Kirkeafdeling oversatte Hiero-
nymus Evsebios's Kronike og fortsatte den
til 378, og Rufinus fra Aqvileia oversatte og
fortsatte Evsebios K. til 395. Den galliske Pres-
byter Sulpicius Severus skrev i Beg. af 5.

Aarh. en Kronike fra Verdens Skabelse til Aar
400, og Paulus Orosius en Verdenshistorie
med apologet. Tendens — begge med stor In-

teresse for Kirkens Liv. 1 6. Aarh. lod Cas-
siodor (I, 485) ved en graesk-kyndig Munks
Hjselp Evsebios's 3 Fortsaettere sammenarbejde
til en Hist, ecclesiastica tripartita, der sammen
med Rufinus's Bearbejdelse af Evsebios og eu
Fortsacttelse til 518 var Middelaldereu* Laere-

bog i K. — 16. Aarh. skrev endelig den monofysit.
Biskop Johannes af Efesos (S. 660) en
Kirkehistorie paa Syrisk i 3 Dele, der gik til

572; kun Brudstykker af 2. og det meste af
3. Del er kommet til os.

I Middelalderen give Helgen-, Bispe-, Kloster-

og Rigs-Kreniker mange vigtige Bidrag til den
middelalderlige K. Med Einhards Skildring af
Karl d. st. (I, 732)begyndte de polit. Biografier,

der paa Grund af Forbindelsen mellem Stat og
Kirke ogsaa kom til at indeholde en Del K. Mange
Klostre (t. E. St. Gallen og Reichenau) bleve
Arnesteder for den kirkl. Krenikeskrivning, og
den eng. Skik, paa Paasketavlernes Rand at

gore hist. Optegnelser, blev efterlignet paa Fast-

landet, hvor der derved fremkom baade Klo-
ster-Annaler og Rigs-Annaler, og lidt

efter lidt bleve disse magre Optegnelser til fyldigc

Kroniker. Hvert Folk fik en eller flere Kranike-
skrivere, der i Reglen sktenkede de kiikl. For-
hold stor Opmaerksomhed, og mange Kloster-
folk fordybede sig i et enkelt Klosters eller

enkelt Bispedemmes Historie. Den mirrkeligste
Bispekronike var den saakaldte Liber ponti-

ftcalis, der skildrer de rom. Biskoppers Historie
til 891 (se d. Art.). En af de i khist. Henseeade
vigtigste Kroniker er Order ik Vita I is's Histo-
ria ecclesiastica (en Del overs, paa Dsk af P.

Kierkegaard). I den gr. Kirke skrev Nike-
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foros Kallisti i 14. Aarh. en K., der gik til

610.

Ferst paa Ref.'s Tid blev der atter lagt Haand
paa en virkelig K.skrivning ved Matth. Fla-
cius's og hans luth. Venners Kaempevserk, >de
Magdeburgske Centurier* (S. 65), der i 13 Bd.

omhandle de 13 forste kr. Aarh. Son) et Mod-
stykke til disse udarbejdedeKard. Baron io (I,

223) de ikke roindre kaempemaessige og vaerdi-

fulde Annates eeclesiastici (til 1198), der fandt

en laerd og skarpsindig Kritiker 1 Anton Pag!
(1705) og Fortsaettere i 17. Aarh.: Raynald
(1198—1565; 9 Bd.), i 18. Aarh.: I. de La-
de rchi (1566—71; 3 Bd.) og i 19. Aarh.: A.

Theiner (1572—85; 3 Bd). I 17. Aarh. blom-
strede det khist. Studium isser i Frankrig, hvor
Dominikaneren Na talis Alexander, Seb. le

Nain de Tillemont og Claude Fleury
skrev omfattende Fremstillinger af store Dele
af K.n. Paa ref. Grund begyndte den kirkl. Hi-

sturieskrivning med en Theod. de Beze tillagt

Skildring af den fr.-ref. Kirke (1580), og i det

17. og Beg. af 18. Aarh. blev den aim. K. be-

arbejdet i ref. Aand af I. H. Hottinger 1

Zurich, Fr. Spanheim i Leiden, Sam. Bas-
nage 1 Zutphen og Jon. Basnage i Haag,
samtidig med at Mend som R. Hospinian, D.

Blondel og Jean d'Aille vare virksomme med
Affattelsen af Enkeltundersegelser og krit. Ar-
bejder. I England indlagde Usher, Dodwell og
Cave sig ogsaa Fortjenester af K.n.

I den luth. Kirkeafdeling stod K.n en Stund
i Skygge for Dogmatiken, men i Jergen Kalli-

seus og Synkretismens Dage vaagnede der en
ny Interesse for den. Gottfr. Arnold (I,

148) betegnede ved sin >Unpartb. Kirchen- und
Ketzergesch.f (I—IV, 1699— 1700) et Brud med
den ortodokse Betragtning, for saa vidt som han
med saerlig Forkaerlighed dvselede ved Kietterc

og Sviermere som Repraesentanter for levende
Krdm. Den betydeligste Kirkehistoriker i 18.

Aarh. paa luth. Side var J. L. Mosheim, hvis

paa Latin skrevne K. udmarker sig ved grundlg
Forskning, pragmat. Fremstilling, stor Skarp-

sindighed og et elegant Sprog. Ved Siden af

ham kan man paa luth. Side naevne J. A.

Cramer, C. W. F. Walch, J. M. Schrockh,
L. T. Spittler og H. P. K. Henke. Schrdckhs
K. 1 45 Bd. indeholder en umaadeligStofmasse;
Spittlers >Grundrids< giver et aandrigt Over-
blik over Hovedpunkterne i Kirkens Udvikling,

betragtet fra den saak. >Oplysnings< Stand-
punkt.

I 19. Aarh. tog den khist. Forskning et nyt
og stort Opsving. I. K. L. Gieseler skrev en
Lserebog, der indeholdt udferlige Kildeuddrag
til Oplysning af en kortfattet Tekst; A. Ne-
ander skildrede i 11 Bd. Kirkens Historie til

1416 ud fra Pektoralteologiens Standpunkt,
med aabent 0je for Fromhedslivet og Forkaer-

lighed for det biografiske; i bans Spor skrev

H. E. F. Guericke en Haandbog, der afspej-

lede Forf.s luth. Ortodoksi. K. Hase gav Tra

en aestetisk Rationalismes Standpunkt en aand-
fuld, overskuelig Laerebog i hele Kirkens Hi-

storie, der i hans sidste Aar og efter hans Dod
blev efterfulgt af en sterre Haandbog, som gen-

gav de Forelsesninger, han i sit lange Unlver-
aitetsllv havde boldt over aim. K. F. C. Baurs
(I, 238) K. gav den kritiske Tubingerskoles Be-

tragtning af Kirkens Levnedsleb med Sans for

Udviklingen og saerllg for det dogmehist. ; R.

Rothes efter hans Dad udgivne Forelsesninger

have deres Styrke i Behandlingen af Kirkefor-

fatningen og det kr. og kirkl. Liv. I. H. Kurtz
har forfattet Begyndelsen til en sterre Haand-
bog og en Laerebog, der mere end nogcn anden
baade i Norden og i Tyskland har vasret en
Studenterbog. Wilh. Moller begyndte en ud-
ferlig Haandbog i K., der skulde gengive det
19. Aarh.s Forskningsresultater; hans Vaerk

bliver dels omarbejdet, dels fortsat af H. v.

Schubert og G. Kawerau. Karl M Oiler har
skrevet en mere kortfattet K., der hidtil (1903)

er naaet til Ref.s Slutning, og Loofs liar ud-
givet Dispositionerne til sine Forelsesninger

som et >Grundrids<. Juristen R. Sobm har
skrevet en kortfattet K., der navnlig har det

Maal at stille Kirkens Historie i det rette Forh. til

Verdenshistorien og vise dannede Laesere Udvlk-
lingsgangen iMenighedens Levnedsleb. 1 England
fandt den aim. K. Dyrkere i H. H. Milman,
C. Hardwick, A. P. Stanley, C. Words-
worth og Here andre, og i Amerika begyndte
den indvandredeTysker, Ph. Schaff, en stort

anlagt K., der naaede til Calvin. Fr. Ham-
merich skildrede paa Dansk K.n til det 19.

Aarh.s Beg. fra et grundtvigsk Standpunkt,
med Begcjstring for Frihed og Nationalitet;

C. A. Cornelius gav paa Svensk en ret ud-

ferlig Fremslilling af K.n ud fra den ortodokse
Lutherdoms Standpunkt.

Fra ref. Side kom Hagenbachs livlige Fore-

laesuinger over K., Ebrards af den ref. Orto-

doksi staerkt preegede Haandbog og Herzogs
af Neanders Pektoralteologi paavirkede >Abriss<,

der for det 19. Aarh.s Vedkommende blev fort-

sat af G. Koffmane. Fr. Bdhringer skrev en
K. i biografiske Monografier. Paa rom.-kat.

Side mode vi bl. a. Konvertiten F. L. v. Stol-

berg, hvis >Gesch. der Relig. Jesuc har gjort

en Gerning i Propagandaens Tjeneste ; den blev

fortsat af v. Kerz og v. Brischar. Senere skil-

drede Katerkamp med sterre videnskabelig

Grundighed K.n til 1153 i 5 Bd. Ritter og
Alzog skrev Kompendier, Kard. Hergen-
rother en udferlig Haandbog, og i den sidste

Tid har H. Bruck, A. Knopfler (paa Grund-
lag af Hefeles Forelsesninger), F. X. Funk og
F. X. Kraus, de to sidste med sterre Ejen-

dommelighed og Selvstaendighed, skrevet dygtige

Laerebeger i K. for studerende. I Frankrig har
Berault-Bercastel og hans Fortsaettere til-

vejebragt et bindstaerkt Vserk over K., og Abbe
Rohrbacher har skrevet en Hist, universetle

de Viglise catholique, der i F. Hulskamps tyske

Oversaeltelse har vundet Paaskennelse ogsaa i

Tyskland. Den er ogsaa oversat paa Italiensk

og der fortsat af Balan. Den sterste rom.-kat.

Kirkehistoriker var dog J. J. I. v. D6 Dinger
(I, 701), der baade har skrevet og skabt K.

Fra gr.-kat. Side har Prof. FDaret Ba-
feides i Kalke, en Discipel af Dollinger, skrevet

en aim. K. i 2 Bd., der gaar til 1453, og Prof.

Diomedes Kyriakos har fortalt de esterl.

Kirkers Historie 1453—1898 (tysk Overs. Leipz.

1902). —
Til de naevnte Forf. af aim. K.r slutte sig

en stor Raekke Forskere i alle Lande, som have
bearbejdet enkelte Sider af K.n (jvfr. Art. Dogme-

Digitized byGoogle



796 Kirkehistorie — Kirkelig Forening for indre Mission.

historie); og i forskellige Lande har der vaeret

Kirkehistorikerc, som have dannet Skole (i

Tyskland isaer A. Neander, H. Reuter og A.

Harnack, i England J. B. Lightfoot, i Holland
Moll og Acquoy). Mange vigtige Bidrag til K.n
findes i »Zeitschrifl f. hist. Theol.«, udgivet

af lllgen, Niedner og Kahnis, senere fortsat

ved Briegers >Zeitschrift f. Kgesch.< ; i Gebhardt
og Harnacks »Texte und Untersuchungen* og
forskl. andre tyske teologiske Tidsskrifter. Paa
rom.-kat. Side udgiver G6rresforeningen >Hist.

Jalirb.« og Kndpfler, Schrors og Sdralek udgive
>Kirchengeschichtl. Studien<, der danne en
Samling Monografler. H. Uenifle og Fr. Ehrle

have udgivet >Archiv f. Lit.- und K.gesch. des
Mittelaltcrs* J—VII (1885—1900), og A. Ehrhard
og J. P. Kirsch udgive (siden 1900) >Porschungen
zur chr. Lit.- und Dogmengesch.<.

M. H. t. Inddelingen af K.n og dens Opgave
i Nutideo henvises til P. C. Baur, Die Epochen
der kirchl. Gescb.schreibung (TOb. 1852), Pr.

Overbeck, Ueber die Anfange der K.gesch.

-

schreibung (Basel 1892), A. Ehrhard, Stellung

und Aufgabe der K.gesch. in der Gegenwart
(Stuttg. 1898), H. v. Schubert, Die heutige Auf-

fassung und Behandlung der K.gesch. (Tub.

1902), K. R. Hagenbach, Encykl. und Methodol.

der theol. Wissenschaften (Leipz. 1874 9
) og J.

G. R. Acquoy, Handleiding tot de kerkgeschieds-
vorsching en kerkgeschiedschrijving(Haag 1894);

>Om Behandlingen af den aim. K. i den danske
Literatur fra Ref. indtil Udg. af forrige (a: 18.)

Aarh.c har H. F. Rerdam i >Kirkehist. Sam-
linger* 3. R. VI, 192 f. skrevet en oplysende
Oversigt, og i >Khist. Saml.« 4 R. I, II og IV
har samme Forf. givet en ikke mindre instruktiv

• Udsigt over Arbejderne i Danmarks Khist.

siden Ref.«. I Danmark har »Selskabet for

Danmarks Kirkehistorie* (siden 1848) virket

betydeligt for Forskningen af Faedrelandets K.

ved Tidsskriftet >Kirkehistoriske Samlinger<; i

Sverig er der dannet en >Kyrkohistorisk For-
eningt, som siden 1900 udgiver >Kyrkohistorisk
Arsskrift< med lignende Pormaal, i England
er der dannet et Church Historical Society,

som siden 1896 udgiver mindre og sterre Skrifter

til Belysning af den eng. K. Fr. N.
Kirkeinspektion, se Tillaegget.

Kirkelig Forening for indre Mission i Dan-
mark er oprindelig Laegfolks Vaerk. Navnet
>lndre Mission* er farst brugt i Tyskland, hvor
det har vundet Borgerret trods adskillige Ind-
vcndinger, vaesentlig ved Dr. Wicherns (se d.

Art.) Virksomhed. Det er Benaevnelse paa et

organiseret Faellesarbejde af Ltegfolk og Praester

i Forening for at oparbejde Tro, virksom i

Kaerlighed, i de Folkemasser, som ved Tidens
Ugunst, ved Rationalismens Forsommelser og
ved den siden 1848 herskende Tidsaand ere

blevne fremmede for Kirken. Det var La?gmaend
fra Nordsjaelland, som stiftede >Foreningen for

indre Mission* 17. Sept. 1853. Navnet havde
de hort i Kbhvn, hvor de sogte til de ledende
Praester paa den Tid, Grundtvig, Blaedel, Fr.

Hammerich og Fenger. Men Laegmaendene gik

snart paa egen Haand. oprettede den nsevnte

Forening, udsendte den ledende Aand iblandt
dem, Smeden Jens Larsen, som Rejsepraedikant
og udgav et Blad, >Indre Missionstidende*. De
bleve dog snart splidagtige; Formanden dannede

en Frimenighed, og Bevaegelsen vilde vel have
endt i Sektvaesen, dersom ikke Praester havde
traadt til, forst C. F. Renne i Have, som 1858
blev Foreningens Formand, fra 1861 Vilh. Beck
(I, 244) og Johannes Clausen (I, 519). Ved et

Made i Slaglille 19. Sept. d. A. oplastes For-
eningen, og en ny dannedes. Den bestod af
Renne som Formand, de to Kapellaner og to

Laegmaend. For at undgaa alt Skin af Sekt-

vaesen omdebtes den til > Kirkelig Forening for

indre Mission i Danmark*. Beck overtog Redak-
tionen af Bladet fra 1862.

Der kommer nu Fart i Arbejdet, da Beck og
Clausen 1865 foretog en laengere Rejse igennem
Jylland for at holde Meder og Gudstjenester

for indre Mission. Den Opvaekkelse paa for-

skellige Egne i Fyn, Jylland og Sjaslland, rora

var gaaet forud, vaesentlig fremkaldt ved herrn-
hutisk Indflydelse, sluttede sig let til indre
Mission. Ny Opvaekkelser fremkaldtes, og For-
eningen blev saaledes Leder af en vidt udbredt
Opvaekkelse i den anden Halvdel af Hundred-
aaret. Trods en Del Betaenkeligheder slutte

Here og flere Praester sig til Bevaegelsen og tage

Del i Arbejdet. Allerede 1863 kan man ud-
sende 13 >Kolporterer«, som udbrede gudelige

Skrifter og delvis praedike. 1866 udsendes
endogsaa en Rejsepraest. Af denne Begyndelse
har der nu udviklet sig et Arbejde, der har
spaendt over hele Landet og i stigende Grad
samlet Laegfolk til et virksomt Arbejde for
Kirken. Imedens GrundtvigsVenner i Begynd-
elsen sluttede sig til de opvakte og samlede
dem om sig, har Arbejdet som af sig selv i

Aarenes Lab fordelt sig saaledes, at de grundt-
vigske Kredse have taget det kr. folkelige Op-
lysningsarbejde op i Folkehojskolerne, imens
indre Mission har gjort det direkte Opvaek-
kelsesarbejde til sin Hovedopgave.

Det blev navnlig Pastor Becks enestaaende
Evne som Folketaler og store Arbejdskraft, som
den store Fremgang skyldes. Ved Siden af sin

Prastegerning har han indtil sin Dad (1901) virket

som Rejsepraedikant, saaledes at neppe nogen
Praest i vor Tid har kunnet maale sig med
ham. Ved hans kraftige Ledelse er Arbejdet
vokset saaledes, at der ved Hundredaarets Ud-
gang fandtes 158 >Indremissionaerer«. Saaledes

benaevnes nu >Kolportererne«, dade fleste virke

som Rejsepraedikanter, og Bogsalget mest be-

serges af >Bogsaelgere<, af hvilke der fandtes
86. Antallet af Meder gik op til 71 ved For-

manden, 763 ved andre Praester og 20,257 ved
Indremissionaererne i et Aar; disse udferte

40,643 Husbeseg.
Til Stette for denne omfattende Praedike-

Gerning har Foreningen udgivet en stor Maengde
Traktater og oprettct en Boghandel og et Mls-
sionstrykkeri. >Den indre Missions Tidende*
havde 16,050 Abonnenter. Til Stette for Ar-
bejdet har man begyndt at opfere Missions-

huse, hvis Antal stadig forages; 1 1890 fandtes

der 96; i 1900 var der 205. Dette heiiger
for en Del sammen med en Raekke Foretagender,
som have til Formaal at drive Mission i saerlige

Samfundskredse, navnlig iblandt Bernene og
de unge; hertil kraevedes nemlig faste Lokaler.

Barnegudstjenester holdtes i et Antal af 525,

og Arbejdet i dem ledes af 2288 Maend og
Kvinder. Et Berneblad, som saelges til Bernene,
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udgik i 18,500 Ekspl. Der Andes 238 For-

eninger for unge Maend og 280 for unge Piger

(se K. F. U. M.); alle disse Forenlnger staa i

Forbindelse med de kristelige Ungdomsforenin-
gers Verdensforbund. >De unges Blad< bar
7000 Holdere. Som Foreningens Hovedstation
betragtes Missionshuset >Siloam< paa Frederiks-

berg.

Ved Siden af denne omfattende Virksomhed
har indre Mission ydet Bidrag til Somands-
missionen, til det kirkelige Arbejde iblandt

Danske i Amerika og paa Ny Zeeland. Den
har ogsaa begyndt at optage et Oplysnings-
Arbejde ved 4 Folkehejskoler, den ene i For-
bindelse med et Seminarium. Enkelte selv-

stsendige Virksombeder arbejde i user Tilslut-

ning til Foreningeu, saaledes Bornehjemmet
>Godthaab< og Hospitalet >Lukas-Stifielsen< i

Kbhvn. Midlerne til Driften indkomme dels

ved frivillige Gaver, som i 1900 belob sig til

141,268 Kr., dels ved Bladene og Trykkeriet.

Heraf anvendtes til Lenninger og Rejseudgifter

127,352 Kr. Vaerdien af de faste Ejendomme
anslaas til ca. 1 Mill. Kr.

Imedens indre Mission i Tyskland er gaaet

Haand i Haand med det kirkelige Diakoni,

bar den i Danmark vaesentligt lagt an paa
Forkyndelsen. Den har derved ydet Kirken en
virksom Bistand ved at lede Lsegmandsarbejdet
ind i et kirkeligt Spor, hvorved meget Sekt-

vsesen er blevet afvsrget. Det maa anses for

en Lykke for den danske Folkekirke, at denne
Bevtegelse er holdt fri for Vranglserdomme, saa

at enkelte Saermeninger hos dens Hovedleder
ikke ere blevne Partimasrker. Forholdet til det

kirkelige Embede har derfor i det hele vseret

fredeligt, trods spredte Klager over visse Mangier
i Ledelsen og Indremissionserernes ofte mangel-
fulde Udvikling. I de saakaldte kirkelige Moder
(»Betesda-Meder«, se 1, 846) have den indre
Missions Venner deltaget i de i det hele frede-

lige Forhandlinger imellem de forskellige Frak-
tioner af Folkekirken. Ogsaa overfor Kirke-

styrelsen har Forholdet vaeret fredeligt, og siden

1880 er man gaaet ind paa et Tilsagn om, at

Indremissioneererne altid skulle henvende sig

til Sognepraesterne, hvor de komme hen, og ikke

uden deres Minde kundgere offeutlige Meder.
Den Till id, som den indre Mission mere og mere
har medt i Befolkningen, har dog i den sidste

Meoneskealder lidt nogen Afbraek ved Angreb
i Bladene med Beskyldninger for Fordemmelses-
syge og Pietisme. Navnlig har Foreningen medt
en bitter Fjende i Socialdemokratiets Blade.

Men trods al Modstand synes Arbejdet snarest

at vsere i Fremgang. Nogen egentlig Organisa-

tion findes ikke, og ved den nordiske Indre-

missions Kongres i Kbhvn i 1901 blev det ud-
talt fra dansk Side, at man her ikke enskede
en saadan. Kun have Sagens Venner begyndt
hist og her at samle sig om Missionshusene i

fri >Missionskredse<, af hvilke der antages at

vaere 480. I Byerne gaa Bestreebelseme nsermest
i Retningafat udvikle Sognemissioner. Teoretisk

er indre Mission kun Eleven behandlet spar-

somt udenfor dens egne Skrifter. Oplysning
om dens Historie findes i R. Volf, Indre Mis-
sion (1870). Om dens Opgaver har H. Stein

ndgivet en Rrekke Foredrag : Hvad vil den indre
Mission (3. Opl. 1882). A. Schack, >Den indre

Mission', 1898. Se ogsaa Martensen, Ethik III,

410; H. Scharling, Ethik II, 721 og sammes
Stridsskrift >Halvgrundtvigianismenc, 1893.

Spergsmaalet om Forb. mellem Lsegmaends
Praediken og det kirkl. Embede er behandlet
i P. Madsen, Embedets og Menighedens Sam-
virken i det kirkl. Arbejde (Universitetsprogram

1894). En Oversigt over den indre Missions
Udvikling til Hundredaarets Udgang findes i

L. Koch, Fra Grundlvigianismens og den indre

Missions Tid, 1898. Foreningens Aarsberetninger
findes 1 dens Blad. ft. V.

Kirkelig Forening for indre Mission i K«-
benhavn har taget indre Missions Arbejde op
i Hovedstaden under en selvstajndig Forening,

som blev stiftet 15. Febr. 1865. Spr. Blaedel

(I, 342) anses for Bevegelsens aandelige Fader,

Spr. Frimodt (S. 132) blev Foreningens ferste

Formand og Drivkraft. De ferste Arbejdere
vare teol. Kandidater og fordrevne senderjyske
Prtester. Man holdt Opvsekkelsesmeder i laante

eller lejede Lokaler og for husvilde Familier.

Man begyndte at samle unge Maend for at op-

lyse dem, og man antog sig enkelte faldne

Kvinder. Smaa Forseg bleve gjorte med Kol-

portage og Leegpreedikanter. Fra 1875 antog
Virksomheden fastere Former; man tog Ar-

bejdet op paa en noget bredere Basis og be-

gyndte at organisere Virksomheden i sterre

Stil efter Hovedstadens Krav. Den ledende
Aand i denne Periode blev H. Stein, som efter

Frimodts Dod 1879 blev Foreningens Formand.
Allerede 1875 havde man indrettet et fast Mis-

sionslokale paa Ostergade, hvor der begyndtes
en Foreningsvirksomhed, som fra Indvielsen

af Missionshuset >Betesda< (26. Sept. 1882)

her fik sit faste Udgangspunkt. Der dannedes
en >kristelig Broderforening>, >Blomstermts-
sion< for Hospitalerne, >kristelig Forening for

unge Msnd< under Ledelse af V. Schousboe,

1878, >kr. Sangforening< under Ledelse af R.

Volf. Der begyndtes Bernegudstjenester, Meder
for Tjenestepiger og Fabrikspiger, og 1877 grund-
lagdes et Magdalenehjem, hvis Forstanderinde
blev Frk. Th. Esche. I Betesdas rummelige
Lokaler voksede de forskellige Virksombeder
og Meder saa stcerkt, at man efterhaanden

maatte fordele Bestyrelsens Arbejde paa Ud-
valg, som ledede liver sin Gren af Virksom-
heden. Flertallet af Hovedstadens Prsester stet-

tede Sagen, og forskellige Sognemenigheder ar-

bejdede sammen med indre Mission. Bestyr-

elsen var derfor i Aarenes Leb udvidet med
Reprasentanter for de betydeligste Menigheds-
kredse. Ny Virksombeder sattes i Gang: en

Boghandel, Meder for saerlige Klasser : Soldater.

Handelskoner, senere ogsaa for blinde, for enlige

Kvinder, Bibelkvindemission, Tjenestepigeme-

derne afleses fra 1887 af en >Kr. Forening for

unge Pigerc. >Midnatsmissionenc stilles i For-

hold til indre Mission. Indremissionasrers Virk-

somhed organiseres sognevis, saa vidt muligt

i Forbindelse med de stedlige Sognemenigheder;
Gaardmission og Friluftsmeder optoges i stor

Udstrtekning. Gaardmissionser Clausen maa
nsevnes som saerlig virksom. Der udgives et

>Sendagsblad<, og Aar 1885 Ugebladet >Fra

Bethesda<, red. af Prof. Schat Petersen. Den
ledende i Organisatio'nen bliver efter Steins

Fratneden 1886 R. Volf. Ved dennes Forflyt-
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telse 1899 valgtes Prof. P. Madsen til Formand.
Da Formanden umuligt kunde ovcrkomrae
Virksomhedens Ledelse 1 det enkelte, ansattes

fra 1891 en Sekretaer, hvis Opgave er at lede

Arbejdets daglige Drift, navnlig Bymissionen.
Ved Hundredaarets Udgang ser Foreningens
Virksomheder saaledes ud : En selvstaendig He-

styrelse er given K. F. U. M., som har opfert

sit eget Hjem i Gotersgade, og K. F. U. P.

Ligeledes Magdalenehjemmet, som er flyttet ud
til sin egen Ejendom >Skovly< ved Lyngby. I

Betesda holdtes 1300 Mader om Aaret. I By-
missionens Arbejde fandtes 24 aktive Arbejdere.

Der blev holdt 5454 Meder. Af sserlige Virk-

somheder ere endnu i Drift: Meder for Handels-
koner, for Fabrikspiger, Konemederog Blomster-
mission. Sendagsbladet udgik i 17,500 Ekspl.

Bernegudstjenesterne samlede 7900 Bern, de
lededes i 29 Afdelinger af 573 Lterere og Laerer-

inder. Indtsegterne indkomme dels ved faste

Aarsbidrag, ca. 3500 Kr., og ved Leje af Lo-

kalcr i Betesda, dels ved fri Gaver, ved et

aarligt Udsalg med Missionsuge, og ved en i

1891 bevilget Kollekt i Hovedstadens Kirker
(ca. 2000 Kr.). Indttegten var 1899 ca. 38,930 Kr.,

Udgiften til Lenninger udgjorde 18,444 Kr.,

Nettoformuen var 310,122 Kr., hvoraf ca. 222,000
kommer paa Betesda, Resten paa Legatkapi-
taler. Boghandelens Omsaetning var 44,752 Kr.

Beretning om Virksomheden udkommcr hvert

Aar. Se ogsaa >Fra Bethesda< 1885—97, og de
ovenmevnte Skrifter af R. Volf, H. Stein og L.

Koch. Som Foreningens Organ udgiver den
Ugebladet >Ssed og Hest«. R. V.

KirkeligtRaad. NogleMedlemmerafden 1854
i Danmark nedsatte Kirkekommission foreslog

(jvfr. Betaenkninger og Andragender fra Kom-
missionen S. 41 f.) Oprettelsen af et kirkeligt

Organ med raadgivende Myndighed, bestaaende
af Rigets Biskopper, indtil Grundlovens Lefte-

paragraf om en Kirkeforfatning for den danske
Folkekirke kunde opfyldes. Da Martensen kort

for sin Ded ( > Af mit Levnet c , Kbhvn 1 883, 1 1 , 59 f.)

paany foreslog Dannelsen af et saadant Bispe-

raad, optog endelig davaerendc Kultusminister
Scavenius Tanken og udvirkede en kgl. Resolu-
tion af 8. Okt. 1883, ved hvilken et k. R. op-
rettedes. Dette skulde bestaa af Rigets 7 Bi-

skopper, et Mediem af det teol. og et Medlem
af det jurid. Fakultet, valgte af vedkommende
Fakulteter, ferst paa 3 senere paa 6 Aar.

Raadet skulde under Forsaede af Biskoppen af

Sjaeilands Stift hvert Aar i Sept. Maaned modes
(i Konsistoriums Sal paa Universitetet) for at

afgive Erklaeringer i de Sager, som forelagdes

det eller bleve bragte frem af dets Medlem-
raer. Udgifterne ved Raadets Meder afholdtes

af Roskilde Domkirkes Midler. Det traadte

ferste Gang sammen 1884, sidste Gang 1900,

idet det blev ophaevet ved Bekendtgerelsen af

23. Aug. 1901. I flere Aar lod Ministeriet offent

liggere en Udsigt over Udbyttet af det k. R.s For-
handlinger. Om dets Virksomhed se Matzen og
Timm, Kirkeret S. 200 og Fr. Nielsen, Kirkefor

fatning og Praestevalg (Kbhvn 1902) 24 f.

Kirkelaere, se Dogme (I, 657).

Kirkelaerer, (doctor ecclesice) er blevet et

Haedcrsnavn for enkelte ved Laere eller Levned
saerlig udmserkede Kirkefaedre (se d. Art.). Am-
brosius, Hieronymus, Augustin og Gregor d. st.

kaldes saaledes, allerede fra 1298, >de 4 store
K.e«, og ved Siden af dem stilles, for den est-

lige Kirkes Vedkommende, Athanasios, Basil ios

d. St., Gregor fra Nazianz, Krysostomos og Ky-
rillos af Alexandria. Til denne Skare er siden,

tildels ved pavelig Udnaevnelse, fejet: Hilarius
af Poitiers, Petrus Chrysologus, Leo d. St.,

Isidor af Sevilla, Peter Damiani, Anselra af
Canterbury, Bernard af Clairvaux, Thomas fra
Aqvino, Bonaventura, Frans af Sales og Alfonso
Liguori. Som Kendetegn paa en K. naevner
Romerkirkens Patrologer i Reglen: ortodoks
Laire, helligt Liv, udmaerket Laerddom og Kir-
kens udtrykkelige Erklaering.

Kirkemusik omfatter dels den til Guds-
tjenesten knyttede egentlige Kirkesang (se

d. Art.), dels i videre Forstand den Musik,
som lader sig inspirere af kirkelige Eraner.
Dens Stilling har til forskellige Tider vaeret

hejst forskellig. I Middelalderen var saa godt
som al Musik K., fordi der udenfor Kirken
dengang ikke fandtes kunstnerisk Kultur. Denne
Tids musikalske Behandling af Folkemelodier
eller andre verdslige Emner skilte sig lige saa
lidt som dens Motetter, Hymner og >gejstlige

Madrigaler< fra den til egentlig kirkeligt Brug
komponerede Musik. Det er saaledes K., som
fastslaar Former og Stil for al Musik 1 dette
Tidehverv. Ferst Renaessancen bringer Foran-
dring i dette Forhold, idet der ved Siden af
K. opstaar en ny Tonekunst. Forholdet bllver
uu vendt om, idet denne ikke-kirkelige Kunst
vokser sig saa staerk, at K.en efterhaanden faar

Former og tildels ogsaa antager Stil derfra.

Saaledes bliver Operaen, der opstaar henved
1600, Fader til Oratoriet (Carissiml i Rom),
til Kirkekantaten for en eller flere Solo-
stemmer og til den saakaldte >Klrkekoa-
cert« for en eller flere Instrumenter; lnstru-

menters regelmaessige Anvendelse i K. er paa
den Tid noget nyt og bliver skaebnesvangert
for dennes Stilrenhcd. Idet Orglets og de andre
Instrumenters Teknik udvikles betydeligt i 17.

Aarh., tilferes der vel K.en mere Farve og Glans,

men samtidig leber denne Fare for at udviskea
i sine Stilejendommeligheder. Den ny vokal-
instrumentale K. har sit Hjem i Itallen, saerlig

i Venedig (Giov. Gabriel!), men omplantes snart
til Norden ved Gabrielis Elev, Heinrich Schutz
fra Dresden, 1 hvis talrige Kompositioner af
K. den nye Stilretning allerede er tydelig
fremme, om end endnu i behersket Form. I

Lobet af 17.— 18. Aarh. skrives der imidlertid
mere og mere >dramatisk< K., i Hamburger-
Skolens Produkter (Mattheson, Keiser, Tele-

mann) er vi saaledes naaede helt ind paa Livet
af Operaen. Men samtidig naar dog K.en en rig

og storslaaet Udvikling i HSndels Oratorier og
i Seb. Bachs maogfoldige kirkelige Vaerker, i

hans Orgelmusik, hans Kantater og Motetter
og hans monumentale Passioner. Med disse

to Mestre har imidlertid K.en kulmineret. Den
felgende Tidsalders sirlige Parykstil ferer K.en
i betaenketig Grad henimod Operaen (Pergolese,

Hasse, Graun, Haydn), og det er kun enkeltvis,

at der fremstaar Arbejder af dybere Aands-
indhold (Mozarts Rekviem, Beethovens store
Messe). Den ferste Halvdel af 19. Aarh. er for

K.en kun en flad Tid (Rossini m. fl.), selv om
der enkeltvis er sigtet hojere (Spohr, Schneider,
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Cherubini, Berlioz). Ferst i den sidste Halv-

del af det naevnte AaHi spores der en For-

andring til det bedre, baade i Retiring af In-

spirationens Fylde og storre Stilrenhed; i den
katolske Verden saaledes hos Liszt og Verdi,

ligeledes i Rubinsteins >gejstlige Operaer< ; i den
protest. Verden hos Mendelssohn, Fr. Kiel og
Joh. Brahms. I Danmark er denne Retning for-

nemlig reprsesenteret af I. P. E. Hartmann. A.H.
Kirkens Forsvar, se Tillsegget.

Kirkeordinans, den danske. Allerede medens
Hertug Christian (111) i sin Faders, Frederik l's,

Tid styrede Haderslev og Tenting Len og der
gennemferte Reformatiouen, havde han 1528
udstedt en 1 det plattyske Sprog affattet Kirke-

ordning for Nordslesvig, > Artickel vor de Kerck-
heren up den Dorpern« (se nedenfor). Disse

Artikler kunne betragtes som Forlobere for den
danske K.ordinans, som, efter at Reformationen
havde scjret her til Lands, udarbejdedes og
lovtoges paa Kong Christian Ill's Foranstaltning.

Efter at de rom.-kat. Bisper i Aug. 1536 vare

fcengslede, henvendte de evang. Prcedikanter i

Sjselland, Skaane og Jylland sig til Kongen med
Ben om, at han vilde traeffe en Ordning, saa

salting i den hi. Kirke maatte, saa vidt mulig,

i gode Maader komme til sin rette Brug og
blive derved, efter det guddommelige Ords Ly-
dende<. Samtidig angaves i Korthed de Hoved-
punkter m. H. til Kirke, Skole og Fattigpleje,

der saerlig traengte til Ordning. Denne Begae-

ring gay maaske Stedet til, at Kongen 23. Aug.

s. A. tilskrev Kurfyrsten af Sachsen og bad
ham om, at Dr. Joh. Bugenhagen for en Tid
maatte komme her ind til Landet >til Guds
/Eres Fremme og til Oprettelse af en kristelig

Ordning, da Kongen f. T. ikke selv var for-

synet med saadanne lierde og duelige Mcend,
som kunde anstille og oprette en kristelig Ord-
ning, saaledes som Nedvendigheden og Lejlig-

heden udkraevede<. Kurfyrsten vilde dog ikke

indlade sig derpaa, da han selv havde Brug
for sine Teologer, og den danske Konge blev

derfor nedt til at hjaelpe sig, som han kunde,
paa anden Maade. I Nov. 1536 lod han der-

for ndgaa Befaling til en Del gejstlige Mtend
— de mest prevede evang. Praedikanter samt
udvalgte Medlemmer af Domkapitlerne — om
at mode i Odense kort efter Nytaar 1537 til

et >generale Concilium' for at anstille en god
Reformation og Forandring paa de ukristelige

Ceremonier og Misbrug, som i de gamle Kongers
Tid holdtes i den hi. Kirke og andensteds.

Uden neermere Vejledning lodes de ikke, da
det er kendeligt, at man fra Wittenberg har
modtaget en Del liturgiske og kirkeordneude
Skrifter, som Luthers Formula missce (1523),

MelanchthonssachsiskeVisitationsartikler(1528)

samt flere af Bugenhagens Kirkeordninger for

tyske Stsedcr og Landskaber. Paa dette Grund-
lag og under Hensyn til saerlig danske Forhold
udarbejdede de evang. Medlemmer af »Kon-
ciliet<, hvoriblandt sserlig HansTausen og Jorgeu
Jensen Sadolin kan fretuhaeves, et Udkast. Men
da de rom.-kat. Repnesentanter for Domkapit-
lerne sikkert ikke have kunnet give det deres
Bifald, har denne Uoverensstemmelse formo-
dentlig givet Anledning til. at Forsamlingen
forlagdes til Haderslev, hvor den evang. Frak-
tion fik en betydningsfuld Tilvaskst af 7 sles-

vigske evang. Praedikanter, blandt hvilke Lektor
Joh. Wenth (ogsaa kaldet Vandalus eller Slavus),

siden Superintendent I Ribe, hvem de oven-
nsevnte > Artikler* for de nordslesvigske Praester

vistnok vsesentlig skyldes. I Forbindelse med
disse nye Medlemmer af »Konciliett fuldfortes

da et (formodentlig af M. Oluf Chrysostomus
affattet) lat. Udkast til en Kirkeordning for

den danske Konges Stater. Efter at det var
overbragt Kongen, sendte han det i April 1537
til Wittenberg for at faa Luthers og de evrige

Keformatorers Billigelse. I Juli s. A. bragte
Bugenhagen, som paa Christian Ill's gentagne
Begxring nu havde faaet Tilladelse til at komme
herind, Udkastet tilbage med Luthers Approba-
tion. Efter paany at vaere gennemgaaet af Bu-
genhagen 1 Forbindelse med nogle af Kongens
betroede Raadgivere, hvorved adskillige JEn-
dringer og nye Bestemmelser kom til, modtog
Ordinansen kgl. Stadftestelse 2. Sept. 1537,

samme Dag som Bugenhagen indviede de nys
udntevnte evang. Super! ntendenter, der skulde
fore Ordinansen ud i Livet.

Af det, aabenbart af Bugenhagen affattede,

Brev, hvorved Kongen stadfsestede Ordinansen,
fremgaar, at man har ment, at Sagen denned
var til Ende. Under Titel >Ordinatio ecclesia-

stica Regnorum Danite et Norvegiee et Duca-
tuum Slesvicensis, Holsathe etc.< udkom Skriftet

1 Trykken i Slutningen af 1537. Men det viste

sig snart, at en latinsk Bog ikke passede til

at vaere dansk Kirkelov, og de mange vanske-
lige Spergsmaal, som i den naermest felgende

Tid opkom, saerlig vedrorende Prsesternes Len-
ning og Skolernes Vedligeholdelse, maatte gore

det nedvendigt at faa Loven udstedt 1 en Form,
hvori den baade var tilgaengelig for alle, og
feltes som forpligtende for alle, saerlig derved
at Rigsraadets Billigelse af Loven traadte klarere

frem, end det var Tilfceldet i det teologisk-

polemiske Kongebrev, hvormed den lat. Ordi-

nate var indledet. Dette var sikkert Aarsagen
til, at Ordinansen i dansk Oversaettelse fore-

lagdes paa den Herredag, som i Forsommeren
1539 var samlet i Odense, hvor den, efter at

have modtaget adskillige ny iGndringer og Til-

fejelser, saerlig m. H. t. Punkter vedrorende
Kirkens Forhold til Statcn, fik Rigsraadets

Sanktion. Efter Lovens endelige Vedtagelse 14.

Juni 1539 sendtes Afskrifter til Superintendent-

erne. Men trykt blev den ferst 1542 under
Titel >Den rette Ordinanst (osv.), maaske til

Adskillelse baade fra den lat. Ordinans og fra

en, formodentlig af Peder Palladius besorget,

dansk Oversaettelse af samme, der var udkom-
men 1539.

Indtil Udstedelsen af Christian V's Danske
Lov (1683) og Kirkeritual (1685) var Kirke-

ordinansen, der ofte blev optrykt paany, den
danske Kirkes Grundlov. Men i Tidens Lob
fremkom der vcd Siden af den en Raekke For-

ordninger vedrorende Kirke-, Skole- og Fattig-

vaesen (se Rordam, Danske Kirkelove 1536

—

1683 I

—

III), hvoriblandt sserlig kan fremhsves
de saakaldte Riberartikleraf 1542, Frederik II's

Fremmedartikler af 1569 (S. 118) og iEgte-

skabsordinans af 1582 samt Christian lV's liile

og store Reces af 1615 og 1643, der for en
Del kodiBceredes i Danske Lov. — I det hele

var K.en et smukt Arbejde, fyldt af en sand
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800 Kirkeordinans — Kirkeordnmger.

evang. Aand. Den Omstsendighed, at deune Lov
bar kunnet bare vor kirkelige Udvikling i 150
Aar, taler noksora derfor. Og endnu staar vi i

flere Henseender paa den Grand, som ved K.en
er lagt.

Som Titlen paa den lat. Ord. antyder.

havde det vaeret Christian Ill's Tanke, at Loven
ogsaa skulde gaelde Norge og Hertugdommerne.
Det viste sig imidlertid snart, at de sidstntevnte

Landskaber havde deres Ejendommeligheder,
hvortil der ikke var taget tilstrakkeligt Hen-
syn i den danske Ordinans. Felgen var, at

der maatte gives Hertugdommerne en egen, i

det plattyske Sprog affattet Kirkelov. Den
blev vedtaget paa Landdagen i Rendsborg 9.

Marts 1542 under Medvirkning af Bugenhagen,
der atter var kommen her ind til Landet for

at hjslpe Kong Christian med Kirkesagernes
Ordning. Det er en Oversrettetse af den lat.

Ord. med jEndringer og Tillxg. Trykt blev
den s. A. under Titel : >Christlyke Kercken Orde-
ninge, de yn den Fdrstendomen Schleszwig,

Holsten etc. schal geholden werden«. — Senere
0k ogsaa Norge ved Christian IV's Foran-
staltning sin egen K. Den blev forberedt ved
Forhandlinger mellem de 4 norske Biskopper
indbyrdes og udkom med kgl. Stadfestelse
1607 efter at vsere gennemset og godkendt af
Professorerne ved Kbhvns Universitet. Fra
den danske K. adskiller den sig na?rmest kun
paa saadanne Punkter, hvor de ejendomme-
lige, lokale Forhold i Norge gjorde en For-
andring tilraadelig (Engelstoft, Kirke-Ordinan-
sens Historie i Ny kirkehist. Saml. II). H.F.R.
Kirkeordinans, den haderslevske, >Provsti-

ordinansen<, blev affattet paa Plattysk paa et

Made i Haderslev mellem Jul og Paaske 1528,

til hvilket Hertug Christian, den senere Chri-
stian III, havde strevnet alle Prsester fra Ha-
derslev og Taming Len. Vi have endnu et

Haandskrift af den (med Titlen: >Artickel vor
de Kerckheren vp den Dorpem«), enten den
originate Koncept eller en Afskrift, der opbe-
varedes i Hertugens Kancelli paa Haderslevhus.
Det er indheftet i et gammelt Pergamentsblad,
taget af et middclalderligt Skrift med gudeligt

Indhold. Det bar vseret fremme til Brug i en
noget senere Tid, rimeligvis ved Udarbejdelsen
af den danske Kirkeordinans, der blev bragt
i sin endelige Skikkelse paa et Made i Haderslev
i Febr. 1557 (se ovenfor). Med en meget lille

og fin Skrift er den h. K. ved denne Lejlig-

hed delt i 22 Artikler. Ved Overskriften er
noteret: >Disse Artikler ere sammenskrevne
paa Hertug Christian Ill's, Kong Frcderik l's

Sans, Befaling 1528; han havde dengang, i sin

Faders Levetid, Borgene Haderslev og Terning<.
Heftet har faaet Paaskriften: Articuli pro pa-
storib. ruralib. 1528 (aftrykt med en Indledn.
og en Overs, af A. D. Jargensen i >Sender-
jydske Aarb.< for 1889).

Klrkeordninger, svenske. Paa den sv. Re-
formations ferste Stadium, da den lutherske
Kultus ikke endnu var sanktioneret, udfser-

digedes felgende Kirkebestemmelser i reforma-
torisk Retning: Vesteras Ord inantia 1527, Kon-
ciliet i Orebros Beslutning 1529, samt en, som
det synes, nrermest for Vestergdtland, i Skara
udfierdiget Ordinantia, s. A. Efter at Kirkcns
Reformation i Henseende til Kirkeceremonier m.

m. deflnitivt var besluttet paa et Kirkemadc
i Upsala 1539, og Georg Norman af Kongen
var udmevnt til Superattendent over den sv.

Kirke med Biskop Henrik i Vesteras som adjun
geret, udfertes der Visitationer i Gotalandskabet
1540 og 1541. Trangen til en evang.-Iuth. K -

ordning blev nu kendelig. Georg Norman ud-
arbejdede da Articuli Ordinantia! (bevaret i eu
udateret lat. Tekst og i et sv. Fragment, hvori

de henferes til 1541). Normans Kirkeordning,

som i nogcn Tid synes at have vsret indfert

i GStalandskabct, hvor den dog nseppe er naaet
til videre Anvendelse, var affattet efter Bugen-
hagens Monster, sserlig den danske og pom-
merske, og efter de kursachsiske Kirkeord-

ninger. Overensstemmende med en Angivelse

af Laurentius Petris Svigersan, Abraham Anger -

mannus, begyndte Laurentius Petri paa samme
Tid at arbejde for Indfarelsen af en K.ordning.

Paa en Herredag i Arboga 1546 fremlagde Bi-

skopperne et Forslag til en Ordning, som dog
ikke blev vedtaget. Efter at Norman var dad
i Beg. af Aar 1553, blev der s. A. i Vadstena
af Ostergdtlands og Smaalands Presteskab ved-

taget de saakaldte Vadstena-Artikler, der
udgjorde Grundstammen til Laurentius Pe-
tris K.ordning. Ved disse uden Tvivl fra

^Erkebiskoppen hidrerende Bestemmclser blev

sikkcrt den Normanske K.ordning fortrtengt fra

Gotalandskabet. Efter at Laurentius havde revi-

deret og, isaer med Anvendelse af den mecklen-
burgske K.ordning af 1552, betydeligt havde
udvidet sit oprindelige K.ordningsforslag, over-

leverede han K.ordningen af 1561 til Kong
Erik. Den blev fremlagt paa et Made i Stock-

holm 1562. Netop nu lykkedes det ikke at
faa den autoriseret. Men spredt i Haandskrifter

blev den dog anvendt i Stifterne. Efter en ny
Omarbejdelse blev den endelig stadfaestet 1571

af Johan III og udgivet i Trykken 1571, og 1572
blev den paa et Kirkemede i Upsala antaget

til Efterlcvelse. Den gamle /Erkebiskop havde
saaledes naaet sit ihserdigt efterstrajbte Maal.

Da Kong Johan efter hans Dad segte at fere

den sv. Kirke ind i en anden Stramning, kom K.-

ordnings-Spergsmaalet ogsaa op paa ny. Den
af Kongen og Petrus Michaells Fecht (S. 28)

udarbejdede Nooa Ordinantia af 1575 skulde
forklare og komplettere K.ordningen af 1571.

Upsala- Modet 1593 genoprettede status quo ante
og sanktionerede paa ny Laurentius Petris K.-

ordning. Da den imidlertid — hvad Lauren-
tius Petri ievrigt selv havde erkendt — i flere

Henseender var ufuldstsndig, kom Spergsmaalet
om en Revision atter op. Manglerne i K.ord-

ningen segte de mere kraftige Biskopper at nd-
fylde ved, at hver enkelt for sit Stifts Ved-
kommende udfaerdigcde sserlige Bestemmelser
(constitutiones) ; de var imidlertid Gensland for

den verdslige Magts Mistsnksomhed. Arbejdet

paa en ny K.ordning forsvaredes ved modstrid-

ende Fordringer fra K.s og Statens Side. Ko-
miteer nedsattes og K.ordningsforslag frera-

lagdes (Forslag af 1608 og 1619 samt Laurelius's

og Emporagrius's (I, 759) K.ordningsforslag).

Endelig drev Karl XI Udarbejdelsen af en ny
K.ordning igennem. Kirkeloven af 1686 (3. Sept)
gennemferte en streng statskirkelig Uniformitet

indenfor den sv. K. Skent ophsevet for Sere
Deles Vedkommende ved nye Love og Forfat-
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Som Disciplinterstraffe auvendes i den rom.-
kat. Kirke, foruden de navnte vindicative, Eks-
kommunikation, Personalinterdikt (interdictio

ingrestu* in eeeleaiam), som udelukker fra at

forestaa Gndstjenesten, og Suspension, der tillige

indtil videre afskserer fra Embedets Varetagelse

og Indkomster (suspensio ab officio, ab ordine,

ab benefido). I den evang. Kirkes ferste Aar-
hundreder var det ofte den everste verdslige

Domstol, som idemte Prsesterne Straf for Em-
bedsforseelser. Nu til Dags i de Lande, som
have en Kirkeforfatning, er det i Hegleu Kon-
sistorier og Synodaludvalg, som ikende Straffen

for Krenkelser af Embedspligten og for util-

berlig Livsvandel. Der straffes med Irettesaet-

telse, Pengebede, Suspension, Pensionering,

Afsked med formindsket Pension og Embeds-
fortabelse. Den danske Kirke anvender i det

vtesentlige den samme Fremgangsmaade over-

for Prsesteskabets Embedsforseelser. Biskop-

perne have en discipline Tvangs- og Straffe-

myndighed, idet de for mindre Forseelser efter

forudgaaende Advarsel kunne paahegge Pnester
og Kirkebetjente en Bode til Statskassen af 2

til 10 Kr. (Matzen og Timm, Haandbog i den
danske Kirkeret S. 225), ligesom de ogsaa kunne
snspendere fra Tjenesten, indtil Ministeriets

eller Rettens Kendelse er falden. For alvorligere

Forsemmelser eller Fejltrin ikender Provste-

retten (se d. Art.) Straf efter Lovgivningen. D. L.

2—11—11 f. handler om Prasternes Forseelser

og ncevner som Straffe, foruden Pengebeder, at

forbydes Praedikestolen, eventuelt at miste sit

Kald. Rent borgerlige Forbrydelser af kirke-

lige Embedsmacnd behandles efter Straffeloven

ved den almindelige borgerlige Domstol. A.S.P.

Kirketngt har til Formaal at forbedre Syn-
deren, tillige at vsrne Menigheden imod For-

argelse og aandelig Smitte og at beskytte Kirken
og dens Naademidler imod Misbrug. — Kirkens
Myndighed til at eve Tugt hviler i Kristl Be-

faling om ikke alene at pradike Evangelium,
men ogsaa at meddele og ncegte Syndsforladelse

(Joh. 20, 22—23 ; Mt. 18, 18) eller lose og binde.

Denne saakaldte Neglemagt er af Hen-en be-

troet Menigheden, og ved Samvirken mellem
denne og det kirkelige Embede ber den ud-
oves, men altid i den frelsende Kuerligheds

Tjeneste (1 Kor. 5, 5; 1 Tim. 1, 20; 2 Tim.
2, 25 f.; 2 Thess. 3, 14—15; 1 Tim. 5, 20).

Ifelge Herrens Anvisning (Mt. 18, 15 f.) skal

Tugten eves saaledes, at der ferst gives Ad-
varsel under fire 0jne, dernaest i et eller to

Vidners Paaher, endelig, naar Genstridigheden

fortsarttes, for den forsamlede Menighed, og
dersom dette ikke frugter, skal Synderen ude-
lukkes af Menigheden. I de apostoliske Menig-

beder fandt K.en Anvendelse overfor Vrang-
lasrere (Tit. 3,10, smlgn. Rom. 16, 17; 2 Joh.
10—1 1) og imod dem, hvis Livsforelse gav For-

argelse (se ovenfor og Hebr. 12, 14— 16).

Om K.en i Oldkirken og Middelalderen se

Art. Bod (I, 343 f.) og Band (I, 208).

I den rom. Kirke tilherer Neglemagten alene

det kirkelige Embede, som dermed skal eve
Dommermyndighed. Presten har ikke blot at

meddele de bodfterdige Absolution, men skal

ogsaa damme om Bodens Oprigtighed og vaage

over dens Fuldstendighed. Ham tilkommer
det derfor at ikende de forskellige Fyldest-

gerelser, ligesom han, eller i visse Tilfaslde

Biskop eller Pave, dikterer de kirkelige Straffe.

Se Art. Kirkestraffe.

For Luther og den reformatoriske Kirke
(jvfr. Th. Harnack, Praktische Theologie II, 497 f.)

var Klrketugten ikke bestemt til at paabyde
Fyldestgerelser og Straffe, men gjaldt alene
som et sjslesergerisk Opdragelsesmiddel. Al-

lerede 1519 i Sermonen om Bandet udtaler
Luther, at Synderens Forbedring er K.ens For-
maal, og kalder Bandet en moderlig Straf, som
kun vil forbedre eller genoprette det indre
aandelige Samfund. Ikke Prasteskabet, men
Kirken som Helhed er K.ens Subjekt, Inde-

haver af Neglemagten — som det hedder i

de schmalkaldiske Artikler, Tillaeg om Pavens
Magt og Overhejbed (S. 345): >Desuden maa
man jo bekende, at Neglerne ikke tilhere og
ere givne et enkelt Menneske alene, men den
hele Kirke, hvad da ogsaa kan bevises med
klare og sikre Grande. Thi ligesom Evangeliets
Forjaettelse utvivlsomt og umiddelbart tilherer

den hele Kirke, saaledes tilherer ogsaa Neg-
lerne hele Kirken umiddelbart, eftersom Neg-
lerne intetandet ere end Embedet, hvorigennem
saadan Forjajttelse meddeles enhver, der be-
gserer det, ligesom det jo i Virkeligheden ligger

Mart for Dagen, at Kirken har Magt til at

ordinere sine Tjenere. Og ved Ordene >hvad
som heist I blnde osv.t udsiger og paaviser
Kristus, hvera han har givet Neglemagten,
nemlig Kirken: >Hvor to eller tre ere for-

samlede i mit Navn osv.t (Mt. 18, 20). Lige-

ledes giver Kristus Kirken den everste og sidste

Afgerelse, naar han siger : >Sig Menigheden det !<

(Mt. 18, 17). Om K.en selv udtaler den augsb.

Konfession Art. XXVIII (S. 39): >lfelge Evan-
gel iet eller, som det hedder, ifelge guddomme-
lig Ret, tilkommer der ikke Biskopperne som
Biskopper d. e. som dem, hvem Ordets og
Sakramenternes Forvaltnlng er betroet, nogen
anden Myndighed end den, at forlade Synder,
undersege Lteren, forkaste den Lere, der af-

viger fra Evangeliet, udelukke de ugudelige,

hvis Ugudelighed er aabenbar, af Kirkens Sam-
fund ikke ved menneskelig Magt, men ved
Ordet*. Ligeledes i de schmalk. Art. (Ill, 9 S.

333 f.): »Det lille, d. e. det rette kr. Band be-
staar i, at man ikke skal lade aabenbare, hal-

starrige Syudere komme til Sakramentet eller

til andet Samfund med Kirken, indtil de bedre
sig og fly Synden. Og Prsesterne skulle ikke
blande den verdslige Straf ind i denne aande-
lige Straf eller Bandet c. Imod denne sidste

GrundsKtning forsyndede man sig senere, og
ogsaa i den luth. Kirkeafdeling sammenblan-
dedes den aandelige og den borgerlige Tugt.

Fra Trediveaarskrigens Tid indferte* offentlige

Besktemmelsesmidler som Synderbsnken og
Halsjernetved Kirkederene. Den verdslige 0vrig-
hed begyndte ogsaa at ikende Kirkebod for

visse Overtradelser af den borgerlige Lov, og
denne Kirkebod kunde omssettes i Pengebeder,
saa at den rige kunde leskebe sig derfra.

Pietismen segte at hsve disse Misbrug, men i

reformert Aand (se nedenfor) og med Rational-

ismen forsvandt K.en.

I den danske Kirke giver Prestevielsen
Myndighed til >at binde Synden paa den gen-
stridige og lose den paa den bodfterdigec . Ifelge

51.
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den Kldre Lovgivning, som dog ingen Sinde er

ophcevet, men gennem Praksis er traadt ud
af Kraft, skulde Prsesten, bistaaet af Med-
bjaelperinstltutionen (D. L. 2—9—1 f.), have
seerlig Indseende med de Laster, som vanskelig

kunne afskaffes eller bevises ved ssedranlig

Rettergang, hemmeligt advare og paaminde,
om fornedent i Medhjaelperens Nservserelse,

eventuelt udelukke forelebig fra Altrets Sa-

krament, og dersom dette ikke frugtede, efter

Raadfersel med Provst og Biskop, tre Sendagc
lyse til Band, hvorpaa den Paagsldende, saa
fremt Forbedring ikke var indtraadt, skulde
ndelukkes af Mcnigheden med Tab af alle

kirkelige Rettigheder, kun at det tllstedtes ham
i Kirken paa en scerlig anvist Plads at here
Guds Ord (D. L. 2—9—1 If., Kirkeritualet VII

1 og 2). Denne Form for K. er hos os forhengst

gaaet af Brug, og foruden Formaning og Ad-
varsel udeves nn kun Afvisning af uvaerdige

fra Nadveren, hvorom Presten dog i hvert
enkelt Tilfaclde straks maa gore Anmeldelse
til Provst og Biskop for at modtage deres
Raad (Reskr. 22. Maj 1744, Kgl. Resol. 30. Sep-
tember 1872 Noten, se Skibsted, Love og Exped.
VI, 102 Anm.). Derimod kan der ikke eves K.

ved at naegte Forseldre deres Barns Daab eller

ved at naegte Adgang til Fadderskab eller Brude-
vielse, naar saadant begaeres af Folkekirkens
Medlemmer, og de lovmaessige Betingelser ere

til Stede.

Medens K.en 1 den luth. Kirkeafdeling forst

og fremmest angaar Forholdet til Naademid-
lerne og indskraenker eller udelukker fra deres
Brug for at forbedre Synderen, er den i den
reformerte Kirkeafdeling kun Mlddel til Opret-
holdelse af Menighedssamfundets Orden og
Renhed. Her skelnes der ikke mellem Negle-
raagtens Udevelse og Evangeliets almindelige
Forkyndelse. Heldelberger-Katekismen definerer

Neglemagteu dels som Evangeliets Prtediken,

dels som kr. Bodstugt. Denne sidste skulde
vaesentllg bldrage til at fremstille Menigheden
af de Hellige eller udvalgte som pletfri. I Steden
for at danne et Led i Sjaelesorgen blev den
snarere en lovmtessig Institution, der skulde
vaage over det ydre Liv, og dermed var Mulig-

heden given for ogsaa at anvende verdslige

Straffe (Baal). Det var saaledes ikke tilfseldigt,

at Zwingli lod K. paahvile Magistrates medens
Calvin gik en Mellemvej og overdrog den til

et Kollegium af Pnester og saadanne Kirke-
teldste, som dertil vare valgte af Magistraten og
Prsesterne i Faellesskab. Ligeledes hsenger det
sammen med det Lovens Prceg, som er ejen-

dommeligt for reformert Kristendomsopfattelse
og Kirkeliv, at K. kunde betragtes som herende
med til Kirkens Vresen. I den gallikanske og
i den belgiske Bekendelse naevnes den sammen
med Ord og Sakrament som et af Kirkens
Kendetegn (nota ecclesice), og der tales ved
Siden af Naademiddelembedet om et Klrke-
disciplinens Embede, som ogsaa tillsegges gud-
dommelig Indstiftelse (Th. Harnack, Prakt.
Theol. II, 505 f.). A. S. P.

Kirkevaerger (tutores ecclesiae; Navnet fore-

kommer i Danmark allerede i 15. Aarh.) kaldes
de Maend, som af Kirkens Forsvar beskikkes
til at varetagc Kirkens Tarv, saerlig de ekono-
miske Forhold, naar ikke en enkelt Privat-

mand er Ejer af Kirkens Tiende (D. L. 2—22
—9). Stillingen er et borgerligt Ombud, hvor-
til enhver er pligtig at modtage Valget, dog
ikke ud over 3 Aar, naar en anden veder-
haeftig Mand er at bekomme. K. modtage Kirkens
Indtaegter, afholde dens Udglfter og afiaegge

aarligt Regnskab; de repraesentere i det hele
taget Tiendeejerne overfor det offentlige (Frd.
13. Nov. 1829). — For Norges Vedkommende
bestemmer Lov af 14. Juli 1897 § 46, at for

enhver Sognekirke beskikkes en Kirkevaerge,

der efter Sogne- eller Kommunestyrets Bestem-
melse enten ansaettes som Bestillingsmand eller

vaelges for 4 Aar som Ombudsmand. Han an-
saettes eller vtelges af Sogne- eller Kommune-
styret efter Forslag af Kirkens Ttlsyn. I Byer
med flere Kirker kan for disse antages samme
Kirkevaerge. A. J.

Kirkpatrick, Alexander Francis, eng. Teolog,

f. i Lewes 25. Juni 1849, studerede i Cam-
bridge og blev Prof, i Hebr. der 1882 og til-

lige Canon i Ely. 1878- -90 var han examt-
nerende Kapellan hos Blskoppen af Winchester,
1890—95 hos Blskoppen af Rochester.' 1886
—90 var han Warburtonian Lecturer ved Lin-
coln's Inn. Han har udgivet Kommentarer til

1. og 2. Sam. (1880—81) og til Psalmerne (1890
—1901) samt The Divine Library of the Old
Testament (1891) og The Doctrine of the Pro-
phets (1892) og er Medudgiver af The Journal
of Theological Studies. Siden 1898 er han
Master of Selwyn College.

Kir-moab (Jes. 15, 1) o: Moabs By, altsaa

vel Hovedstaden, muligvis d. s. s. Keriot 1

Am. 2, 2. Der er ingen tvingende Grund til

at identlflcere K. med Kir-hareset sydllg i Moab,
det nuvserende Kerak (Kerak tokpehon i Tar-
gum, >Klippebyenc). Ruinerne Rabba et Par
geogr. Mil S. for Arnon hidrere sandsynligvis

fra Moabs Hovedstad og betegne maaske altsaa

Stedet for det gl. K.
Kis. 1. Kong Sauls Fader, en Benjaminit

fra Gibea (1 Sam. 9, 1 og oftere). K.s Fader
var Abiel. I 1 Kran. 8, 33 (9, 39) er der vist

en Fejl i Teksten; i Stedet for det forste >Kls<

skulde der keses Abner (Sauls beromte Fetter

;

jvfr. 1. Sam. 14, 50. 51). — Den 1 Ester 2, 5

blandt Mardokais Forfiedre ntevnte K. er sand-
synligvis den samme bekendte Benjaminit. —
2. En Levit af Meraris XX (1 Kren. 23, 21 f.

24, 29). — 3. En senere Levit af samme Slaegt

(2 Kren. 29, 12).

Kisi, en meraritisk Levit (1 Kren. 6, 29 [44]),

i Parallelstedet 1 Kren. 15, 17 kaldet Kusaja.
Kisjon, se Kedes Nr. 2.

Klslon, en Benjaminit (4 Mos. 34, 21).

KJslot-tabor (Josva 19, 12), en By i Sebulon, d.

s. s. Kesullot (19, 18), vestlig for Tabor; nu Iksal.

Kison, Strem, der gennemleber den store

Jisreelslette og danner dens Aflob ud mod
Middelhavet, som den naar paa Kystsletten

estl. for Haifa. Dom. 5, 19 kaldes den >Me-
giddos Vande<. Dens gl. Navn er forsvundet;

nu hedder den Nahr-el-mukatta. K. har en
Vinterbteks Karakter; knn 1 sit nedre Lob er
den sjslden tor, men paa Jisreelsletten er
dens dybtskaarne Leje om Sommeren tomt. I

Vintertiden kunne nogle faa Timers Regn for-

vandle den til en brusende Strem og dens Om-
givelser til et Morads.
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I den blbelske Historic er K. beremt ferst

ved Baraks og Deboras store Sejr over Kana-
anteerne (Dom. 5, 19. 21; jvfr. 4, 7. 12 f. og
Ps. 83, 10. 11). De anferte Steder give for-

skellige Antydninger af Slagmarken, der maa
have vteret Nord for K. henimod Tabor (jvfr.

5, 15 >ned paa Sletten< og 5, 18 >Markens
Hajder«), men ved K.s nnder et pludseligt

Uvejr opsvulmende Bredder maa det under
Kana'anieernes Flugt i Nairn, af Ta'anak vaere

kommet til en fortvivlet Kamp og et uhyre
Mandefald og Drukning paa deres Side. Den
anden bibelske Beglvenhed, som K.s Navn
minder om, er Ba'alspnesternes Slagtning ved
K.s da tarre Leje nedenfor Karmels Sydest-

hjerne (1 Kong. 18, 40). L. G.

Kitlis, ukendt By i Juda Lavland (Josva

15, 40).

Kltron, By i Sebulon (Dom. 1, 30); iden-

tificeres i Talmud med Sipporl, det uuveerende
Saffurije N. V. for Nasaret. Kattat i Josva 19,

15 er muligvis det samrae som K.

Kittel, Rudolf, tysk luth. Teolog, er fedt i

Njerheden af Reutlingen i Wurttemberg 28.

Marts 1853. Efter at have studeret i Tflbingen

og en kort Tid vaeret Prtest blev han 1879
Repetent i Teol. i Tubingen, var derefter Gym-
nasialprof. i Stuttgart 1881—88, blev 1888 ord.

Prof, i gltestl. Teol. i Breslau, 1898 i Leipzig.

Vigtigste Skrifter: Gesch. der Hebraer I— II

(1888—92); Chronicles i Haupts >Regnbuebibel<

(1895); Kommentar til Kongebegerne (1900) og
Kronikebegerne (1902, begge i Nowacks Hand-
kommentar); i de Kautzsch'ske Oversffittelses-

vserker: Dommerne, Samuel, Ruth samt Salomo-
Psalmerne ; > Ueber die Notwendigkeit und M6g-
lichkeit einer neuen Ausgabe der bebr. Bibel<,

(1902); >Die babyl. Ausgrabungen und die bibl.

Urgeschichte< (1903). Desuden har ban udgivet

Dillmanns >Theol. des Alt. Test.* (1895) og 6.

Oplagaf Knobel-Dlllmanns Jesaja(1898). J. C.J.

Kittim (KitUeerne), a : Kyprierne, en gr. Folke-

stamme (1 Mos. 10, 4: af Javans o: Ionernes

»Senner«). Navnet hidrerer fra Byen Kittion

(Kition) paa 0en Kyperns Sydastside, der tidlig

var underkastet Tyros ; i N«rb. af Larnaka (det

gl. Kittion) er fundet gr. Indskrifter i fanikiske

Bogstavtegn. Den snsvrere Betydnlng af K. =
Kypern (Jes. 23, 1. 12) udvidedes naturlig til at

omfatte andre gr. Middelhavskyster (Jer. 2, 10;

He*. 27, 6; maaske allerede 1 Mos. 10, 4), og ende-

lig bruges K. om saa fjerne Gnekere som Make-
donerne (1 Mak. 1, 1. 8, 5), ja endog om Romerne
(Dan. 11, 30). Udtrykket paa disse sidste Steder

er sikkert paavirket af den raterkelige Profeti i

4. Mos. 24, 24, hvor det profetiske Fjernbllk

skuer >Skibe fra K.s Egn< kommende for at

edelaegge 0stens Magter. L. G.

Kjeld, dsk Biskop i Vestervig i 12. Aarh.

K. boede i Vestervig, som blev Vendsyssels og
Thys Bispessde, efter at St. Thagers Helgen-

levninger vare skrinlagte der 1117. Maaske
har K. grnndlagt Pnemonstratenser-Abbediet
i Berglum, der senere blev Bispestede for Ven-
delbo Stift. Han faldt i Slaget ved Fodevig 4.

Juni 1134, paa Kong Niels's Side.

Kjerschow, Peder Christian Hersleb, f. paa
Rede 29. Juli 1786, Student 1804, cand. tbeol.

1808, sluttede sig i Kbhvn til FaHteren S. B.

Hersleb og dennes Ven Grundtvig, kom 1810

hjem til Norge og blev Lerer ved Krigsskolen

,

1814 resid. Kap. til Slotsmenlgheden og 1823
Spr. til Aker, 1830 Biskop i Tromsa og 1848
1 Bergens Stift, resignerede 1857 og dede 14.

Nov. 1866. Han optraadte 1 sin Ungdom 1 Kri-
stiania som Forktemper for den gamle Ret-
troenhed, horte med Hersleb, Stenersen og
Wezels til cGrundtvigianerne< og regnedes med
Rette blandt Norges dygtigste Prester, men
han kom overanstrengt ind i BIspeembedet og
blev her lidet aktiv. I det nordlige Stift var
han en Stette for Stockfleth i dennes fortjenst-

lige Arbejde for Finneraes Omvendelse og Op-
lysning. Hans specielle Interesse var Kirke-
sangen. D. T.

Kjege, Peder Nielsen, Psalmedigter, fore-

kommer 1648 som Herredsskriver i Baag Herred
i Fyn. Han har sikkert boet 1 Assens, hvor
han senere var Raadmand og Ulsidst Byfoged,
i hvilken Stilling han dede 1695. Medens hans
Embedspllgter saaledes henviste ham til at

granske Loven og de kgl. Forordnlnger, ferte

hans Hjertes Trang ham til at sysle med gude-
lig Poesi. Selv hans Tingbeger har Spor deraf,

og 1693 udgav han, tildels I Hans Christensen
Sthens Maner: >Vandre-Bog udi Rim, inde-

holdende Morgen- og Aftenpsalmer til hver Dag
i Ugen, serdeles og andre adskillige Banner og
Sange paa alle Festdage, saa og udi allehaande
Anliggende at lsse og sjunge<, de> iblandt den
endnu kendte og yndede Sang: >De hellig tre

Konger saa hjertensgladc (Psbog for K. og Hjem
Nr. 158) efter et seldre Forbillede. H. F. R.
Klagesangene (dsk og norsk Overs.: »Be-

gnedelsernes Bog<) er en Samling af 5 Sange.

De 4 ferste er digtet i, hvad man har kaldt
Klagesangsrytmen : hver Llnie bestaar af et

noget lcengere Led, efterfulgt af et kortere.

Fremdeles er disse 4 alfabetiske : Begyndelses-
bogstaverne for hver 3. Verslinie i Sangen ud-
ger tilsammen det hebr. Alfabet; 1 Kap. 3 be-
gynder samtllge 3 Linier med vedkommende
Bogstav. I Synagogen var K. Laesestykket paa
Mindedagen for Jerusalems Odeleggelse (den

9. Ab). — I 2 Kren. 35, 25 synes omtalt K.

og deres regelmsessig tilbagevendende Anvend-
else i Menigheden; men her opfattes de i saa

Tilftelde som Klage over den fromme Kong
Josias's frygtelige Nederlag og Dad (maaske fordi

man umulig kunde ttenke sig, at K. 4, 20 kunde
sigte til andet end en from Konge); kun 6n
af dem forudssettes digtet af Jeremja. Den
senere jod. Overlevering naevner Jeremja som
hele Bogens Forf. Derfor blev den I den alez.

Overs, ogsaa flyttet fra sin oprindellge Plads i

Kanon og stillet sammen med Jeremja; og som
Indledning er tilfejet: >Og det skede, efter at

Israel var fart i Fangenskab og Jerusalem lagt

ade, sad Jeremja gradende og klagede denne
Klagesang over Jerusalem og sagdec. — Ind-

holdet viser, at Sangene sigter til Jerusalems
0delseggelse, men ikke kan vsere forfattede af

Profeten Jeremja, saasandt denne har ment i fuldt

Alvor sine strenge Ord over Kong Sedekia (mod
K. 4, 20) og om Folkets Synd. Skylden for

Odeheggelsen ttlskrives nemlig 1 2, 14; 4, 13f.

vesentlig Profeterne og Pnestern'e, i 5, 7 til

med »vore Ftedre<. Jeremja flk ogsaa lige til det

sidste »Syn fra Herren* (mod 2, 9). Sangene
synes dlgtede af forskellige Forf. ; de bruge ikke
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808 Klemens — Klementinerne.

Udg. af W. Dindorf i 4 Bd., Oxf. 1869. O.
Stahlin er sysselsat med en ny Udg. for Ber-

Hner-Udgaven af de gr. Kirkefaedre).

Klemens fra Rom, hvem de gamle Fortegn-
elser over rom. Biskopper naevner som den 3.

eller 2. efter Petrus, er ifelge en uforkastelig

Overlevering (has Hegesip, Dionysios af Korinth,
Klemens Alexandriner, Origenes) Forf. af det
saakaldte 1. Klemensbrev, Romermenighe-
dens Brev til Korinthiermenigbeden. Denne
maerkelige Skrivelse, som for os foreligger i to

gr. Haandskrifter samt i en syr. og en lat.

Overs., maa ifelge ydre og indre Grunde vaere

forfattet i Slutn. af Oomitians Regering (mellem
Aarene 93 og 95) eller senest i Nervas Tid
(96—97). I Korinth blev den endnu under
Biskop Dionysios (o. 160) stundum oplaest ved
Menighedsgudstjenesterne, og ifelge Eusebios
var det samme ogsaa paa hans Tid Tilfaeldet

i mange Kirker; Brevet blev derfor ogsaa paa
sine Steder sammenstillet med de nytestl.

Skrifter. Det er foranlediget ved Stridigheder,

som var opstaaet inden Korinthiermenigheden
og havde fort til Afsaettelse af nogle korinthiske
Presbytere, skent Oppositionen kun udgik fra

nogle enkelte Brushoveder. Overfor denne
Uorden griberRomermenigheden, som det synes
uopfordret, ind med et alvorligt og myndigt
Formaningsord og aabenbarer derigennem ferst

og fremmest sin beundringsvaerdige Sans for

en fast Orden i Menighedsforholdene, men
samtidig ogsaa noget af sin senere imperatoriske
Karakter. En klar og oversigtlig Bygning viser

Brevet ikke. Fra Formaniuger af mere alminde-
lig Art skrider det efterhaanden frem til en
ligefrem Behandling af Forholdene i Korinth,
og hvad det advarer mod, er isaer Skinsyge og
Splid, hvad det tilskynder til, er fornemmelig
Ydmyghed og Lydighed. Herunder henvises
stadig til ophojede Forbilleder, saerlig fra den
gltestl. Historie, ligesom overhoved en stor Del
af Brevet bestaar af Anforsler fra G. T. Af
denne Grand har man tildels formodet, at

Forf. er en Kr. af jod. Byrd; men at et saa-

dant Kendskab til den gltestl. Skrift var uop-
naaeligt for en Hedningekr., lader sig ikke be-
vise. Hvad Forf.'s Krdmsopfattelse angaar, da
vil det naeppe kunne nasgtes, at den opviser
et Drag afbegyndende >Moralisme«. Skent det
ikke mangier paa paulinsk-formede Udsagn
om Frelsen og dens Grand, kan man vanske-
lig overbevise sig om, at Paulinismen er virkelig

tilegnet og gennemfert; den paulinske Betragt-

ning krydses af en anden, som stiller Guds
Herskervilje, hans Love og Bud, i Forgrunden
og i tilsvarende Grad betoner Menneskets saede-

lige Selwirksomhed. I Forf.s Fremhaevelse af
Laegfolkets skyldige Underordning under Menig-
hedens Embedsmsend, der parallel iseres med
de gltestl. Praester og Leviter, skjuler sig ogsaa
en Spire til det rom. Embeds- og Kirkebegreb.
Samtidig rober imidlertid Brevet en alvorlig

og mandig Fromhed, og ligesom det giver vserdi-

fuldt Indblik i Romermenighedens og Korinthier-
menighedens Forhold ved Slutn. af 1. Aarh.,
saaledes er det overhoved en vigtig Kilde til

Kundskab om Gennemsnitskrdmmen i efter-

apostolisk Tid. — At Kl. ikke har vseret Biskop
i Rom (i Overleveringens Mening), fremgaar
med Sikkerhed deraf, at det monarkiske Epi-

skopat paa Brevets Tid endnu ikke har vaeret

indfert i Rom ; derimod er der intet til Hinder
for, at Forf. har vseret en af Menighedens
Presbytere. Ugrundet og uholdbart er det, naar
Origenes o. a. identificerer ham med den Fil.

4, 3 omtalte Klemens; men naar Irenseos be-

tegner ham som en, der havde set de salige

Apostle, da kan dette medfere Rigtighed (jvfr.

5, 1. 44, 3). I Klementinerne (se d. Art.) op-
trseder Kl. som en Mand af senatorisk JEt, ja
som en Slaegtning af Kejserhuset, og i Tilknyt-

ning hertil har man i nyere Tid tildels for-

modet, at han skulde vaere identisk med Kon-
sulen, Titus Flavius Clemens, en Faetter af Do-
mitian, som 95 blev henrettet af Kejseren.

Dette er dog ganske usandsynligt ; det er ikke
engang sikkert, at T. F. C. var Kr., og at Kl.

var Konsul og Martyr, kender den kirkelige

Overlevering intet til. Som Overleveringen og
Sagnet i hej Grad har beskaeftiget sig med Kl.s

Person, saa er han ogsaa blevet tillagt en hel

Raekke Skrifter, som ikke hidrerer fra ham.
Til disse (rarer det saakaldte 2. Klemens-
brev, i Virkeligheden den aeldste kr. Praedi-

ken, vi kender, og ved Sidcn af Hermas's
Hyrdebog (S. 410) det tydeligste Vidnesbyrd
om det moralistiske Drags Indtraengen i den
efterapostoliske Tids Krdm. Skriftet hidrerer

maaske fra Korinth, og er (trods Harnack,
Chronologie S. 438 f.) naeppe yngre end o. 140.

I Overleveringen moder det os forbundet med
I. Kl., og ligesom dette har det tildels vaeret

anvendt som kirkeligt Laeseskrift ved Siden af

nytestl. Skrifter (I. B. Lightfoot, The Apostolic

Fathers, Part I, S. Clement of Rom, I—II,

1890; Wrede, Untersuchungen zum ersten Cle-

mensbrief, 1891 ; norsk Overs, af 1. Kl. i

Vidnesbyrd fra Kirkefaedrene, 1881, ved J.

Jansen). L. B.

Klemens I—XIV, Pa ver, se Clemens (I, 520).

Klementinerne eller den psevdoklementinske
Literatur er den haevdvundne Betegnelse for

en Del af de Skrifter, som med Urette gaar
under Klemens af Roms Navn, nemlig 1) de
saakaldte Homilier, 20 i Tallet, som baerer

Overskriften >Klemens's Udtog af Peters Rejse-

praedikener< og for os foreligger i 2 gr. Haand-
skrifter (Udgaver ved Dressel 1853 og de Lagarde

1865) samt delvis i syr. Overs, (de Lagarde 1861)

;

2)de saakaldte Rekognitioner (Genkendelser)

i 10 Beger, som kun foreligger i en lat. Overs, af

Rufln (udg. af Gersdorf 1838) samt delvis i syr.

Overs, (de Lagarde 1861); endellg 3) det saa-

kaldte Epitome, der foreligger i 2 Former,
men blot udgor et med fremmede Tilskud be-

riget Udtog af Homilierne (udg. af Dressel

1859). Saavel Homilierne som Rekognitionerne
behandler i Hovedsagen det samme Stof, om
end med forskellige Afvigelser, og de er begge
rellg. Romaner, dog saaledes, at i Homilierne
det didaktiske, i Rekognitionerne det roraan-

tiske Element er overvejende. Fabelen er 1

Korthed felgende: Som en hedensk Sandheds-
seger, der 1 Rom har faaet here om Jesus,

foretager Klemens en Rejse til Orienten, traeffer

i Alexandrien Barnabas og bliver af ham
Kaesarea Cart sammen med Peter, som just

skal have en Disputation med Simon Mager;
fra nu af bliver han Peters Ledsager under
hans Forfelgelse af Mageren og bliver saaledes
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bekendt med Peters Rejsepradikener, ligesom
han selv indvies i Apostelens Lere og t hans
Foravar for denne overfor Simon. Paa Rejsen
fortseller ban Peter om sine Familieforhold

:

da han endnu kun var 5 Aar gl., flygtede hans
Moder fra Rom med 2 aeldre Bredre af ham,
uden at man siden har hart noget om dem,
og senere er ogsaa hans Fader, som rejste ud
for at lede efter dem, forsvundet; men snart

kommer det til en Raskke lykkelige Genkend-
elser: paa 0en Arados finder Peter Moderen
som Betlerske, 2 af Apostelens Ledsagere viser

sig at v«re de savnede Bredre, og ved Mo-
derens Daab i Laodikea kommer ogsaa Faderen
til Rette. Den Lsere, som udvikles indenfor

denne Fortaelllngs Ramme, er ikke ensartet,

men opviser dog tydelige Grundtrok af en
ejendommelig gnostisk Jedekrdm, som minder
om Elkesalterne (I, 748). Krdmmen fremstilles

som identisk med den rene Mosaisme, der
igen falder sammen med Uraabenbaringen ved
Adam ; i Adam, Mose og Kristus har den samme
>sande Profet< aabenbaret sig. Overfor G. T.

eves samtidig en ejendommelig Kritlk, og der
indsvejses i den lutrede Jededom en Raekke
gnostiske og mysteriese Elementer. Som alle

Biskoppers, ja den hele Kirkes, Overhoved frem-
stilles Jakob, Biskoppen i Jerusalem (Jvfr. de
2 Breve til Jakob fra Peter og Klemens, hvor-
med Homilierne indledes), og sandsynligvis

indeholder Skildringen af Simon Mager et til-

sleret Angreb paa Apostelen Paulus. — Den
psevdokl. Literatur stiller Forskningen et ind-

viklet literserkritisk Problem, hvis Lesning for-

ndstetter bedre Udgaver af Skrifterne end de
nu foreliggende; og ferst naar den literasr-

kritiske Undersegalse har fert til faste Resul-

tater, vil Kl. med Sikkerhed kunne anvendes
som Kilde til den gnostiske Jedekrdms Hi-

storic Var man tldligere vsesentllg enig om
at henfere Kl. til 2. Halvdel af 2. Aarh., saa

er der for Tiden en voksende Stemning for

ferst at hidlede dem fra 3. Aarh., men dette

dog saaledes, at der som Grundlaj for Kl. i

deres nuvserende Form antages et eller flere

ssldre Kildeskrifter (J. Lehmann, Die clement.
Schriften 1869; Harnack, Dogmengesch. I

3
,

293 f. ; A. F. Hort, Notes to the Study of the

CI. Recognitions 1901). L. B.

Klemmebreve. Ved dette Navn betegnes
egentlig kun i Almindelighed Breve forsynede
med >Rigens Klemme<, det store hasngende
kgl. Vokssegl, der anbragtes i en Rem under
Kongebreve udfaerdigede paa Pergament. En
sterlig Betydning fik K. ved at betegne de af

Christian HI 1555 udfaerdigede, med Rlgens
Klerarae forsynede talrige Pergamentsbreve,
hvorved Kongen segte at raade Bod paa de
Klager, der led over, at Prsesterne paa mange
Steder i Landet savnede det nedvendige til

deres Underholdning. Da en af de Udveje, der
fnlgtes, var at sammenhegge Sogne og ned-

bryde Kirker, lavede man i en senere Tid den
Forklaring af K„ at det var Breve, hvorved
Sogne klemtes sammen. Den fuldsttendigste

Samling af saadanne Breve Andes i Danske
Kirkelove I udg. af Rerdam. //. F. R.
Klemming, Gustaf Edvard, f. i Stockholm

5. Sept 1823, Student 1 Upsala 1841, bestod
Kancelli-Eksamen 1846, indtraadte I det kgl.

Biblioteks Tjeneste 1856, blev Bibliotekar 1865,
Dr. phil. h. c. ved Jubelfesten i Lund 1868,
Overblbliotekar ved det kgl. Blbliotek i Stock-
holm 1877, tog sin Afsked fra denne Stilling

1890 ; ded 31 . Aug. 1893. K. var en af de ypperste
Bogkendere og Udgivere af Aktatykker I Norden.
Om Antallet af hans udgivne Arbejder se Aksel
Andersson, Bibliographia Klemmingiana (1890).

Blandt hans Skrifter kan her anferes : >Sveriges

aldre liturgiska literature (1879); »Birgitta-

literaturc (1883); tLatlnska Sanger* (4 Bind,
1884—87), indeholdende en meget mserkelig
Samling lat. Hymner fra Middelalderen, fundne
indstreede i Ritualer og andre Kilder. Af det

svenske Oldskriftselskabs Skrifter redigerede og
udgav K. 28 Bind. O. A.

Kleofas (Kleopas), en af Jesu Disciple, os
kun bekendt fra Lk. 24, 18. Navnet er af-

kortet af Kleopatros (som Antipas af Antipatros)

og forskelligt fra Klopas i Joh. 19, 25.

Kleopatra (o : i Datter af en beremt Faderc),

et gl. Kvlndenavn, isaer bekendt fra Ptolemse-

ernes og Selevkldernes Fyrsteslaegter.

I Biblen hentydes Dan. 11, 17 til Antlokos
d. st.s Datter K., der 193 f. Kr. blev gift med
Kong Ptolemteos Epifanes. — Deres Datter K.

segtede Aar 173 sin Broder, Ptolemseos Filo-

metor (Tillteg til Ester 11, 1) og senere en
anden Broder, Ptolemteos Fyskon. Han be-

gunstigede Jederne i iEgypten og opmuntrede
til at bygge Templet i Leontopolis. — K.s og
Ptolemteos Filometors Datter K. var gift med
de 3 syr. Konger: Alexander Balas (Aar 150;
1 Mak. 10, 57. 58), Demetrios II (1 Mak. 11,

12) og Antiokos Sidetes.

Klerikere og Kleros, se Prest.

Kletos, rom. Biskop, se Anaklet (I, 78).

Klettenberg , Susanna Katharina von.Goethes
•schone Seele<, fedtes 1 Frankfurt 19. Dec. 1723.

19 Aar gl. blev hun forlovet med den senere

meget bekendte Jurist, Hofraad Dr. Joh. Dan.
Olenschlager, men Forbindelsen blev haevet 1747,

fordi S. v. K. fandt, at hendes Forlovede var
for stsrkt hildet i den store Verdens GUeder.

Den Gang stod hun under den Halleske Pie-

tismes Indflydelse, og i de felgende Aar havde
navnlig Omgangen med Hofraad Fr. Karl von
Moser stor Betydning for hende. Hun skrev

Dlgte, der afspejle hendes Lsengse] efter Hvilen
i Gud, og hun slnttede sig efter en Omvendelse,
der i visse Maader minder om Kirkefaderen

Augustins, til en Kreds af fromme, af Herrn-
hutismen paavirkede, Msend og Kvlnder, der
holdt gudelige Forsamlinger i Frankfurt, som
lededes af Pnesten, J. Ph. Fresenius(S. 119). 1768
traf Goethe hende, og han felte sig stasrkt tiltait

af hendes Fromhed; om han end ikke selv blev

en Kristen, fik han gennem hende en varig For-

staaelse for kr. Fromhed. Hun studerede ogsaa

Alkymi med den vordende Digter. 1769 rejste

Goethe til Marienborn for at lere Bredremenig-
heden der at kende, og da han 1770 tog til

Strassburg, omgikkes han ferst der med nogle

Pietister. 1771 var Goethe atter i Frankfurt og
sluttede sig paany ivrigt til »seine Kletten-

berg*; han kaldte Frankfurt >det nye Jeru-

salem, hvor alle Folk gaa ud og ind, og hvor
de retfterdige bo«. S. v. K. dede 13. Dec. 1774.

Hendes »BekendeIser< og Breve udgere Kernen
i »Bekenntnisse einer schonen Seele< i »Wil-
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altsaa Jesa Onkel paa fsedreue Side. En af

K.s Sanncr var den Simeon, der efter Jakob
den retnerdiges Ded lsenge ledede Menigheden
i Jerusalem. L. G.

Klokker er en Opfindelse, som herer hjemrae
indenfor den kr. Kirke ; hverken Joder eller Hed-
ninger kendte saadanne. Naardetalmindeligtan-
gives, at Biskop Paulinus af Nola i Campanien (d.

431) skulde vaere Opfinderen, er dette et uhjemlet
Sagn. For o. 600 kan Brugen af K. ved Guds-
tjenesten med Sikkerhed ikke paavises. Ved
denne Tid Andes de i Rom. Fra England kom
de til det frankiske Rige, og paa Karl d. st.s

Tid er K. almindclig udbredte i Vesterland;

langsommere fandt de Indgang i 0sten. Til

Norden kom K. samtidig med Krdmmen.
Ansgar flk Tilladelse til at benytte en Klokke ved
Kirken i Slesvig; samme Tilladelse nsevnes

udtrykkelig for Ribe Kirkes Vedkommende,
>skont det tidligere bavde vteret Hedningerne
en Vederstyggelighed<. Fra Midten af 12. Aarh.
have vi i Danmark Regler for Klokkeringning
og for K.s Brug. Som Tiden skred frem, blev
K. af storre og starre Oimensioner, og deres

Brug mangfoldiggjordes. De gaves Indskrifter

(Vivos voco, Mortuos plango, Fulgura frango,

jvfr. Schillers > Lied von der Glocke<), flkNavn
(fra 10. Aarh.), og meget tidligt forekommer en
Klokkedaab, en hojtidelig Indvielse, for de
toges i Brug. Karl d. st. udstedte Forbud der-

imod; men Skikken traengte dog snart paany
igennem, og en Indvielsesritus er foreskrevet

i Romerkirken(se Afsnittet >Benedictio campanse
novse« i Rltuale Romanum). Der skulde ringes til

Ben Morgen og A ften ; Aftenklokken hed oprinde-

lig Ave-Mariaklokken ; Bedeklokken efter Ref.

Fredsklokken. Kirkerne kunde have mange
K. ; men dette gav Anledning til et sergeligt

Kirkerov, idet Kongebreve i 16. og 17. Aarh.
befalede K.s Udlevering til Omstobning til

Skyts, ligesom de almindeligt gjordes til Krigs-

bytte og bortfortes. Foruden den daglige Ring-
ning og Ringningen paa Helllgdagene lod Kir-

kens K. ogsaa ved Bryllupper samt ved Dods-
fald og Begravelser. Overtroen tillagde Klokke-
ringningen Magt over alle Vsetter. K. ere ogsaa
benyttede til Allarm ved Ildebrand og ved
Krigsberedskab ; ved sidstnaevnte bestemmer
Anordn. 26. Maj 1893, at der skal ringes uaf-

brudt i 3 Timer med samtlige Landets Kirke-
klokker. — Foruden K. i Kirkens Taarn eller

anbragte i et Klokkehus ved Kirken fandtes

fra gammel Tid af ogsaa smaa Klokker an-
bragte i Kirkens Kor. Deres oprindelige Be-
stemmelse var at bruges ved Forvandliugen i

den katolske Messe (derfor paa Tysk »Wandel-
glocke<). Deres Brug ved Nadveren bibeholdtes
tildels efter Ref., i det mindste i 16. Aarh. I

Kirkeritualet af 1685 forekomme de som Signal

til Prsesten at bestige Predikestolen (»Efter

Evangelium er udsunget for Altret, ringes udi
Preedikestolen med de smaa Klokker, ligesom
saedvanligt er«). Efter at ogsaa dette er gaaet
af Brug, ere de endnu indtil Slutn. af 19. Aarh.
— i det mindste nogle Steder i Ribeegnen —
benyttede til at ringe de paa Kirkegaarden
tovende Kirkegsengere ind, umiddelbart ferend
Gudstjenesten skulde begynde.

Tidligere paahvilede det i Danmark Kirke-
bylsereren at besarge Kirkeklokkernes Ringning

Morgen og Aften samt ved stedvanllg Guds-
tjeaeste. Denne Forpligtelse er bortfalden ved
Skoleloven af 24. Marts 1899, idet disse For-
retninger nu beserges ved Sogneraadets For-
anstaltnlng for Kommunens Regning.

Klokkemalmet, hvoraf K. stobes, er en Le-
gering af Kobber og Tin. At iblandet Solv
skulde give en flnere Klang, er en fuldsUendig
Fabel. Stebestaals-Klokker, som i de senere

Aar ere indforte fra Tyskland ogsaa til Kirke-

brug, give ikke den skenne, dybe og fulde

Tone som Malmklokker og ere ogsaa udsatte

for at edelaegges af Rust. I Cirk. 13. Marts
1886 har det dske Kirkeministerium derfor ud-
talt, at Tilladelse til Ombytning af Malmklokker
med K. af Stobestaal ikke kan ventes meddelt
uden i alt Fald under ganske ekstraordincre
Omstamdigheder (H. Otte, Glockenkunde, 2.

Aufl., Leipz. 1884; C. Nyrop, Om Danmarks
Kirkeklokker og deres Stoben, i Kirkehist. Saml.
3 R. IV). A. J.

Klokkere (Campanarii) kaldes oprindelig de
Kirkcbetjente, som forested Klokkeringningen.

Paa Karl d. st.s Tid holdtes denne Bestilling

saa hejt i Agt, at den varetoges af Abbeder
og Prrester. Senere bllver Navnet tildels syno-

nymt med Degn, og K.ns Gerning den samme
som Degnens, idet Ben&vnelsen K. dog mest
holdt sig til Kobstederne. Navnet forekommer
i D. L. 2—5—19 og 2—22—42 uden nogen
bestemt Definition ; men i Tidens Lob har det
faestnet sig som Beneevnelse paa dem, der i

Kebstaederne beklsede et med Degneforretningen
forenet Skolelsererembede (ogsaa Kor degn).
Kun for Kbhvns Vedkommende er Klokker-
gerningen ikke forenet med noget Laererembede.
De beskikkes af Kirkens Patronat efter Ind-

stilling af Kirkeinspektionen. A. J.

Klopp, Onno, Historiker, Konvertit, f. i Leer
1822, blev 1845 Lterer i Osnabrfick, senere I

Hannover, hvor han traadte i nsermere For-

hold til den blinde Kong Georg. Da Hannovers
Annexion fandt Sted, skrev K. flere Skrifter

mod Preussen, >Tysklands Arvefjende<. 1874
gik han over til den rom. Kirke. 1864 havde
han begyndt en Udgave af Leibniz's Vserker,

men den blev ikke fuldfert, fordi Preusserne
neegtede ham Adgang til Arkivet i Hannover.
Senere skrev han >Der dreiszigjahrige Krieg

bis zum Tode Gustav Adolphsc (I— II, 1891—
93, som 2. Udg. af »Tilly 1m dreiszigjahrigen

Kriege<) og >Der Fall der Stuarts und die Suc-

cession des Hauses Hannover in Gross-Bri-

tannien und Irland im Zusammenhang der
europ. Angelegenheiten von 1660

—

1714* (I—
XIV, 1875—88). I det forste Vaerk trader hans
rom.-kat., i det sidste hans welfiske Sindelag
staerkt frem. D. 10. Aug. 1903.

Klopstock, Friedrich Gottlieb, tysk Digter,

blev fedt i Quedlinburg 2. Juli 1724. Hans
Fader, der beklsedte en ringe juridisk Stilling,

var af en overspsendt, svaermerisk Natur og
gav sig meget af med Aandemanen. Det har
nseppe vseret uden Indflydelse paa Sennen.
Allerede paa Gymnaslet i Schulpforta, knap
16 Aar gammel, gjorde han Udkast til sit

klassiske Epos >Messiaden< og nedskrev de
ferste Sange i Prosa, da intet Versemaal fore-

kom ham ophojet nok Iige over for det hellige

Tema. Han begyndte at studere Teologi i Jena
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og Leipzig, men Digtekunsten optog bam dog
meat. Miltons >Tabte Paradis« satte ham i

Henrykkelse, og Biblen var nans stadige Laes-

ning. I Leipzig kunde ban 1748 for et Par
naere Venner (deriblandt J. A. Cramer) oplaese

de 3 forste Sange af >Messiadem, nu udar-
bejdet i Heksametre. Vennerne fik ham til at

ndgive Brudstykket (anonymt) i Tidsskriftet

»Bremer Beitragec, og over hele Tyskland frem-

kaldte Digtervasrket en msegtig Bevaegelse. Praest-

erne begyndte at deklamere deres Prsdikener
i Heksametre som Eftervirkning af Laesningen

af >Messiaden<; og idet nu K. fortsatte sin

Digtning med Oder og lyriske Digte, steg bans
Beremmelse yderligere: nan blev en Fyrste

blandt Digterne. K.s Fremtraeden betegner et

helt nyt Afsnit i den tyske Literatur, hvorved

det franskes Overherredomme og aandlese

Efterligning blev brudt Felelseslivet faar Fri-

hed til at udfolde sig; og de tvungne, skole-

mtessige Rim og Versformer afloses af fuld-

sttendig rimfrie Vers. Som enhver Omvaelt-

ning og Nydannelse finder begejstrede Venner,
steder Forandringen ogsaa paa bitter Modstand

;

dette undgik den K.ske Digtning heller ikke.

Men idet K. ved sin mtcgtlge, undertiden svim-

lende Fantasi staar i skarp Modsaetning til den
snaeversynede Pietisme og den dode Ortodoksi,

lader det sig ikke naegte, at han — ganske
vist imod sin VUje; thi til sin sidste Stund
var han en oprigtig troende Kr. — bliver

en Banebryder for Rationalismen. De hejt-

flyvende Fraser fore til, at man over Formen
glemmer Indholdet; og Hulheden, den falske

Patos, saetter staerke Spor i Tidens Praediken

og Psalmedigtning, hvor Sprogformen bliver

alt ; selve Indholdet intet. K.s Indflydelse viser

sig ikke mindst i Danmark, hvor han gennem-
levede sin kraftige Manddomsalder. Efter at

han bavde forladt Leipzig og en kort Tid vaeret

Huslaerer i Langensalza, modtog ban paa en
Rejse i Schweiz 1751 Opfordring fra Greve J.

H. E. Bernstorff til at komme til Danmark,
hvor Kongen (Frederik V) vilde skaenke ham
en Aarpenge, at han i Ro og uden Bekymring
for sit Udkomme kunde fuldende sit store

Digtervserk. I Kbhvn og Omegn og ved Hoffet

paa Fredensborg levede han derefter til 1770,

da han efter Bernstorfls Afskedigelse fulgte

denne sin Beskytter til hans Godser i Holsten,

og Aaret efter tog fast Ophold i Hamburg.
Understettelsen fra Danmark beholdt han. 1773
fuldendte han >Messiaden<. 2 Aar efter ind-

eed Markgreven af Baden ham til Karlsruhe,

hvor han dog kun forblev et Aarstid. Han
laengtes tilbage til Hamburg, og her boede han
nu til sin hoje Alderdom som den fejrede

Digter. Han dode 14. Marts 1803 og stedtes

til Hvile som en Fyrste paa Kirkegaarden i

Ottensen. En opslagen Messiade, daekket med
Laurbaergrene, laa ovenpaa hans Kiste. Hans
Psalmer (>Geistliche Lieder<, 2 Dele, trykte i

Kbhvn 1758—69) skattedes hajt af Samtiden
og drog Skole efter sig; men ved at >moder-
nisere< adskillige gamle Kaernepsalmer har han
vist Vejen for deu efterfelgende forfaerdelige

Udvanding af Kirkens Psalmeskat. Hans sam-
lede Vaerker ere flere Gange optrykte, 1. Gang
Leipz. 1798—1817 i 12 Bd. ; senere supplerede
med 3 Bd. Breve m. m. (Munker, K., sein Leben

u. seine Schrlften, 1888; D. F. Strauss, Gesamm.
Schriften, X; Renning, Rationalismens Tlds-
alder). A. J.

Klosterlasse, hvis egentlige Navn var Laurits
Nilsson (Laurentius Nicolal), var fedt i Oslo
1 538 og var muligens en Broder af Biskop Jens
Nilssen (se d. Art.). Efter at have besogt >Vor
Frue< Skole 1 Kbhvn kom han, nvist hvordan,
i Jesuiternes Haender, gennemgik deres Kolle-

gium 1 LAwen, blev Praest, Magister og om-
sider (1575) Professus. Efter paa forskellige

Maader at have vist sig brugbar betroedes han
i 1575 det van.skelige Hverv at aabne og lede

Modreformationens Angreb paa den svenske
Klrke, hvortil Kong Johan Ill's Optraeden havde
givet Anledningen. Ankommen til Stockholm
s. A. lykkedes det ham ved klog Forstillelse

at vinde baade Kongens og Gejstlighedens Tillid

i den Grad, at man overdrog ham Ledelsen af
Praesternes Uddannelse, idet han blev Lektor
og senere Rektor ved den nye Prtesteskole paa
Graamunkholmen i Stockholm, som for en Tid
bragte selve Upsala-Unlversitetet I Forfald. I

Striden am Johan Ill's Llturgi optraadte han
som dennes ivrigste Forsvarer og vandt derved
stedse mere Kongens Gunst. Men da han om-
sider blottede sig for meget, rejste der sig

inden Gejstligheden en Reaktion, som tvang
K. og de andre Jesuiter, deriblandt Possevino,

(se d. Art.) til at forlade Landet 1580. Efter
siden at have virket ved flere tyske Jesuit-

anstalter vendte K. i Beg. af 17. Aarh. fra

Braunsberg af atter sine 0jne paa Norden,
denne Gang paa Danmark og Norge. Han ud-

gav et Par polemiske Skrifter paa Dansk og
Latin (deriblandt >Confessio christiana<) og
lndfandt sig 1606 person lig i Danmark, mulig
agtende sig til Norge; men han blev anboldt,

forhert af Konsistoriet i Kbhvn og paa Chri-

stian IV's Foranstaltning sendt tilbage til Tysk-
land. Senere traeffer vi atter K. i Braunsberg
og i 1621 i Riga, hvor han havde et skarpt
Sammenstod med Gustav Adolf. Denne sendte
ham til Vilna i Littauen, hvor han dode i hoj

Alder 5. Maj 1622 (A. Brandrud, Klosterlasse,

Kra. 1895; A. Perger, Jesuiterpateren Laurits

Nielssen, saakaldt Klosterlasse, Kra. 1896). A. B.

Klostermann, Heinrich August, protest. Teo-
log, f. i Steinhude i Schaumburg-Lippe 16. Maj
1837, blev 1864 Privatdocent i GotUngen, 1868
teol. Prof, i Kiel. Han har bl. a. skrevet >Das
Markusevang.t (1867), >Unters. zur alttestl.

Theol.< (1868), >Korrekturen zur bisherigen

Erklarung des R6merbriefs< (1881), >Zur Theol.

der bibl. Weissagung und zur Charakteristik

des Hebraerbriefsc (1889), i Stracks og Zocklers

Kommentar Fortolkn. til Samuels-Begerne og
Kongernes Beger, >Gesch. des Volkes Israel bis

zur Restauration unter Esra und Nehemiac
(1896) og i >Nene kirchl. ZeitschrifU en Raekke
>Beitrage zur Entstehungsgesch. des Penta-
teuchs<.

Klostre, Klosterlefte og Klosterskoler,
se Munkevaesen og de enkelte Munkeordener.

Klotz, Stephan, Generalsuperintendent, f. i

Lipstadt i Westfalen 13. Sept. 1606, studerede

i Marburg og Rostock, hvor han blev Magister.

1629 optraadte en Jesuit under Ledsagelse af

kejserlige Hellebardister imod ham ved en
Disputats, men St. Kl. holdt sig bravt. Han
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blev derpaa kaldet ferst til Praest og 1632 til teol.

Prof, i Byen. 1636 udnsevnte Christian IV ham
til Generalsuperinteudent i den kgl. Del af

Hertugdemmerne med Bolig i Flensborg. 3

Aar senere blev han tillige Spr. ved Nikolaj-

Kirken og Provst for Flensborg Provsti. Kl.

var en ivrig Ortodoks, der haardt angreb den
laerde Holger Rosenkrantz (se d. Art.) og den
saakaldte Synkretisme (I, 447), og han ud-
virkede (1647), at Praesterne i Seaderjylland

bleve forpligtede paa Konkordieformlen. Under
Frederik III, som Kl. havde laert at kende fra

den Tid, han som Prins boede paa Flensborg-

hus, flk han endna sterre Indflydelse, og han
brugte sin hierarkiske Magt med stor Vilkaar-

lighed og Hensynsleshed. Skont Beboerne af

Flensborg Provsti talte Dansk, Plattysk eller

Frisisk, flk han det hejtyske Sprog indfert i

Flensborg Provsti, og mange indvandrede Tyskere
flk Anssettelse i Kirke og Skole. Han skal

ogsaa have naeret Frederik Ill's Enevoldslyster,

og 1657 holdt han en Praediken for Kongen og
Hoffet (over 1 Kong. 22, If.), der seggede til

Krig mod Sverig. Men da Fjendehaeren kom
til Senderjylland, forlod Kl. sin Menighed for

at frelse sig selv. Det var en af de Skrebe-
ligheder, som hans ivrige Modstander, Svaer-

meren Fr. Breckling (I, 382), siden bebrejdede
ham. 1667 blev Kl. kaldt til Kbhvn som
>Kirkeraad< og tysk Hofpraedikant, uden dog
at skulle opgive sin Generalsuperintendentur,

og man ventede, at han vilde blive ^Erkebiskop
Svanes Efterfelger. Men ban dede for Svane,
13. Maj 1668.

Klaeder, liturgiske, se Praestedragt.

Knapp. 1) Albert K., Praest og Psalme-
digter, f. i Thuringen 25. Juli 1798. Efternogen
Skolegang i sin Fadeby optoges han 1814 i det

teol. Seminar i Maulbronn. Da han her havde
fuldendt sine Studier, blev han 1820 Vikar i

Feuerbach og stiftede de> Bekendtskab med
Ludvlg Hofacker og blev ved hans Paavirk-

ning mere afgjort vundet for Kristus. I de
naermest felgende Aar var han Praest paa Here
Steder og forflyttedes 1836 til Stuttgart, hvor
han i de forskellige Praesteembeder, han der be-

klaedte, virkede til megen Velsignelse. D. 18.

Juni 1864. Han var en frugtbar, omend ikke
meget begavet Psalmedigter med udpraeget Sans
for smuk Form. I sine jEndringer af gamle
Kirkepsalmer har han altfor meget gjort sin

subjektive Smag gaeldende og givet dem >en
forbedret Forme, som ikke har vundet Kirke-
folkets Bifald. Det betydeligste Vaerk, han ud-
gav, er »Evangelischer Liederschatz, 2 Bd.,

1837, 2, Opl. 1850, 3. Opl. 1855. /. N. S. —
2) Georg Christian K., f. 1753 i Halle, Sen
af Direkteren for de Franckeske Anstalter de>,

Prof. Johann Georg K., blev selv 1782 Prof,

i Halle og 1785 Direkter for de Franckeske
Anstalter og 1789 Inspekter for den lat. Hoved-
skole. D. 1825. Han var en af de sidste Ud-
lebere af den Halleske Pietisme, aeret for sin

personlige Fromhed. K. har udgivet en Tekst-
udg. af N. T. paa Grsesk og flere hist, og ekseget.

Afhandlinger, der ere samlede i Scripta varii

argumenti (2. Opl. 1823). Hans Svigersen Thilo
udgav efter hans Dod hans Forelaesninger over
Troslaeren (1836).

Kneipp, Sebastian, rom.-kat. Priest og Natur-

laege, f. 17. Maj 1821, d. 17. Juni 1897. Han
var til sit 21. Aar Vsever, studerede saa rom.-
kat. Teologi og praesteviedes 1852; fra 1855
var han Kapellan, fra 1881 Spr. i Worishofen
red Turkheim i Baiern, en lille Landsby, som
ved hans Vandkur, hvis Gavnlighed han havde
prevet paa sig selv og derefter, ofte med Held,
anvendte paa andre, flk sterre og sterre Til-

stremning, saa at den nu kan huse henved et

Par Tusinde Kurgaester paa en Gang — et

hejere Tal end Indbyggerne selv naar op til.

Sine store Indkomster brugte ban til Opret-
telse af Stiftelser, isaer for syge Bern. Kneipps
Vandkur, — for hvilken baade som Hel-
bredelses- og Forebyggelsesmiddel han ivrede
ved talrige Foredrag og Skrifter, der gennem
Oversaettelser har naaet vidt ud — er en Afart
af den Naturhelbredelse, der som berettiget,

om end ensidig. Protest mod en tidligere Laege-

kunsts overdrevne Indgriben med staerke Laege-

midler har udviklet sig i det 19. Hundredaar;
sserlig maa den betragtes som en Underart af
den Vandkur, en jaevn Landmand Vincenz
Priesznitz (1799—1851) havde udviklet i en
stserkt besegt Anstalt paa Grafenberg i Schle-
sien, og som ogsaa har fundet Efterligning 1

mange andre Lande, bl. a. 1 Norden. En i Silke-

borg oprettet Kneippkur-Anstalt bestaar siden

1897 som >Silkeborg Badesanatorlumc. iV. D.
Knidos, Sestad i Karien, yderst i Lllleasiens

Sydvesthjerne. Ved K. endte altsaa Kystfarten
langs Lilleasiens Sydkyst (Ap. G. 27, 7). Praxi-

teles's beremte Afrodite-Billede var Byens Stolt-

hed. Om jed. Indbyggere i 2. Aarh. f. Kr.

vidner 1 Mak. 15, 25.

Knipperdolllng, Bernhard, en velhavende
Borger i Mflnster, aabnede 1534 sit Has for

Gendeberne, bl. a. for Jan Bockelson (I, 343).

Den gaengse Fortaelling om, at han skal have
vaeret i Stockholm, savner ethvert Bevis (H.
Lundstrdm, Undersokningar och Aktstyckan,
Upsala 1898, 1 3 f.). Under det saak. >Tusind-
aarsrige< i Mflnster blev K. ferst Borgmester
og siden >Kong< Johans Statholder. 22. Jan.
1536 blev ogsaa han pint til Dede med gledende
Taenger, og hans Lig blev haengt op i et Jsern-

bur paa St. Lamberts-Kirkens Taarn.
Kneff (eller Knopff), Christoffer, Hofprredi-

kant, f. i Friedland i Preussen, gik i Skole i

KOnigsberg og studerede siden i Wittenberg.
1560 biev han Hofpraedikant hos Enkedron-
ning Dorothea paa Koldinghus. I denne Stil-

ling blev han 1564 forlenet med et Kanonikat
i Viborg, som han dog maatte afstaa, da han
1567 fratraadte Tjenesten hos Enkedronningen.
Kort efter blev han imidlertid tysk Hofpraedi-

kant hos Kong Frederik II, hvis Yndest og
Tillid han i Tidens Leb vandt i hej Grad.
1567—68 fulgte han Daniel Rantzau som Felt-

priest paa hans masrkvaerdige Vinterfelttog op
i Hjertet af Sverig, af hvilket Tog K. har givet

en hejst anskuelig og interessant Skildring
(trykt i Rerdams Hist. Kildeskr. 2. R. I). 1572
blev han af Niels Hemmingsen kreeret til Bac-
calaur i Teologien og flk samtidig Magister-
graden. Han aflagdes med flere Kapitelsprce-

bender, og 1576 blev han efter Kongens Onske
valgt til Praelat (Kantor) i Roskilde Kapitel.

Det tilskrives vaesentlig hans Indflydelse, at

Frederik II 1580 saa bestemt afviste Kon-
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kordieformlen. Som Hofprsedikant fulgte han
Kongen paa hans hyppige Rejser, og der var
anvist ham Bolig i Provstegaarden i Holding.
Da Kongen havde gjort et Udvalg af Davids
Ps. og andre Bibelsprog, som han sserlig yndede,
udarbejdede K. en Forklaring til dlsse (trykt

1586 og 1693), og da det i FrederikH's sidste

Aar laa denne meget paa Hjerte at faa den
danske Bibel udgivet paa ny i revideret Skik-

kelse, var K. den, til hvem Biskop Povl Mad-
sen og Professorerne, hvem Arbejdet var be-

troet, sserlig henvendte sig for at rarame Kon-
gens 0nsker m. H. til Revisionen. Da Kongen
dede 1588, holdt K. med kraftig Veltalenhed

den tyske Ligprsediken over ham (Kbhvn 1S88
og Wittenb. 1589). Han forblev i Stillingen som
Hofpraedikant under Christian IV's Mindreaarig-
hed; men 1596 traadte han tilbage oghenlevede
sine sidste Aar ved sit Praelatur i Roskilde, hvor
han 22. Dec. 1611 dede i en hej Alder. H. F. R.

Knoodt, Peter, gammelkat. Teolog, f. i Boppard
1811, studerede i Bonn og Tubingen og senere
i Wien for at lsere Anton Gunthers Filosofl (S.

81 2) at kende ; han prsesteviedes 1835 og blev 1845
Prof, i Filos. i Bonn. Som Tilhienger af Gun-
ther havde han Vanskelighed ved at hsevde sig

over for .^Erkebiskoppen af KSln, der forfulgte

Guntherianerne. 1870 var han en af de Bonner-
Professorer, der protesterede mod Ufejlbarheden,

og senere blev han Generalvikar hos den gammel-
kat. Biskop Reinkens. Som saadan stemte han
for Afskaffelsen af det tvungne Celibat. Han
dede 1889. Han har udgivet en Biografl af A.

GAnther (I—II, Wien 1881) og Here mindre
Skrifter, bl. a. en Kritik af Thomas-Encykli-
kaen (1880).

Knop, Olnf (J a cob sen), sv. Biskop, var
fedt i Roskilde og studerede (1398) i Erfurt
og senere ved det nys oprettede Universitet i

Leipzig. 1421 blev han Biskop i Vesteras.

1 425 var han i en dipiomatisk Sendelse i Rom.
Skent dansk fedt sluttede han sig til det na-
tionale Parti i Sverig og var med i de Begi-

venheder, der forte til Erik af Pommerns Af-

saettelse. D. 1442.

Knorring, Frans Peter von, flnsk Prsest og
Forfatter, f. 1792 i Kumo. Hans Fader var
Oberstlojtnant Henr. Gustaf v. K. K. blev

Student i Abo 1810, studerede ogsaa i Upsala
og Dorpat, blev 1817 udnsevnt til Lektor ved
det flnske topografiske Korps i Haapaniemi;
sammen med dette Qyttede han 1819 til Kadet-
korpset i Fredrikshamn. Han blev prsesteviet

1827 og blev Prsest ved Kadetkorps-Menigheden,
blev 1833 udnsevnt til Spr. i Finstrom paa
Aland ; 1857 blev han Dr. theol. og 1863 Kon-
traktsprovst, hvorefter han dode 29. Maj 1875.

Hans mangesidige Interesser og Begavelse be-

virkede, at han udgav Arbejder om vidt for-

skellige Emner, saaledes >Krigsmannaskolor i

Finland< 1832, »Gamla Finland eller det fordna
Wiborgska gouvernementet< I, 1833, et endnu
den Dag i Dag meget benyttet historisk-

topograflsk Arbejde om den Del af Finland,

som 1743 afstodes af Sverig; >Sprakljuden<
1844; >F6rslag till folkskolor samt beskrifning
om Alands undervisningsverk< 1857; >Om
helsovard< 1865; >Inre hushallningslara« 1866.

Paa Folkloristikens Omraade udgav K. »F6r-

domar hos Alands Befolkning<. A. N.

Knox, John, f. 1505 i Gilford ved Hadding-
ton i Skotland, var af jsevn Herkomst, men
kom 1522 til Universitetet i Glasgow, hvor
John Mayor var en af hans Laerere. Han tog
antagelig Baccalaureus-Graden, men ikke nogen
hej ere Grad; han flk Afsmag for Skolastiken,

men kom aldrig helt ud over dens Metode.
Om hans Liv 1523—44 vides ntesten lntet,

kun at ban blev prsesteviet, og at ban virkede
som Notar i Bispedommet St. Andrews, maaske
tillige som Prsest ved et Kapel. 1544 flnde vi

ham som Laerer for nogle Familiers Senner
paa Landet, hvor han sluttede sig til Prote-
stantismen.

Fransiskanerne og Lollarderne havde vseret

Forlobere for Ref., John Mayor, Hector Boece
og David Lindsay havde blottet Kirkens Brost,

Luthers Skrifter havde vakt et staerkt Rore,
Hamilton var bleven brsendt som Ksetter (se

S. 339 f.), og Bevsegelsen havde bredt sig i

Landet, men var som i England svinget i

schweizersk Retning. Denne Form af Protestant-

isme lserte K. at kende, da han traf sammen med
G. Wishart, der var flygtet for Forfolgelse,

men snart efter blev bnendt (1546). Nogle af
Martyrens Venner myrdede hans Forfolger,

Kard. Beaton, og holdt sig tilligemed deres
Parti, o. 150 Personcr, indesluttede i det be-
faestede serkebiskoppelige Slot i St. Andrews.
Arran, der regerede paa Marie af Lorraines
Vegne, belejrede forgaeves Fsestningen en Tid
og sluttede derefter en Overenskomst med dens
Forsvarere. Disse kaldte nu K. til Prsest, og
han kunde virke frit, ogsaa i Byen, og samle
en lille Menighed om Nadveren efter evang.

Ritus. Men Arran ventede kun paa Hjaelp af

Franskmsendene, og i Sommeren 1547 maatte
Protestanterne overgive sig og lade sig fore

paa Galejer til Frankrig, hvor dog Farigen-

skabet var mildt. I Febr. 1549 blev K. fri-

givet, sandsynligvis ved Edvard VI's Meegling,

rejste til England og virkede 1549—50 som
Prsedikant i Berwick, fra 1550 i Newcastle,

fra 1551 som en af Kongens 6 Praester. Han
tog Del 1 Revisionen af >Book of Common
Prayer* og har Ord for at vaere Ophavsmand
til >den sorte Rubrik<, der laerer, at Knselingen

ved Nadverbordet ikke betyder Tilbedelse af

Bredet og Vinen. Baade et Tilbud, om Bispe-

stolen i Rochester og et andet om et Sogne-
embede i London afslog han, fordi han fandt

den eng. Liturgi for konservativ. Han vedblev

dog at pnedike flere Steder i England, ogsaa

efter Edvard VI's Ded, og hans Indflydelse bi-

drog meget til Puritanismens Udvikling i den eng.

K. ; men 1 554 Oygtede han, rejste gennem Frankrig

og traf i Geneve Calvin. Aaret i Forvejen havde
han asgtet Marjory Bowes (d. 1560). Hanudsendte
nogle Traktater, hvori han voldsomt angreb Mes-
sen og Dronning Marias jEgteskab med Filip II.

De eng. Flygtninge i Frankfurt a. M. kaldte ham
som Prsest, men der opstod Strid mcllem Cox-
ianerne (Anglikanerne med Dr. Cox i Spidsen)

og Knoxianerne, og K. maatte forlade Byen.
Efter et kort Ophold i Skotland var han 1556
—58 Prsest for den eng. Menighed i Geneve,

stod i nsert Forhold til Calvin og tilegnede sig

helt hans teol. og kirkl. Anskuelser. Hans
Skrift om Kvinders Regimente (1558) var rettet

mod Dronning Maria; hun dede kort efter,
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men ogsaa hendes Efterfelger, Elisabet, falte

sig saaret og var derfor trods sine protest.

Sympatier kelig overfor Ref. i Skotland. Da
K. 1559 vendte bjem, vandt nans Forkyndelse
megen Tilslutning, men medte ogsaa staerk

Modstand. Forgteves segte dog Regentinden
at undertrykke Bevaegelsen; det protest. Parti

vandt Arran og afsatte heude 21. Okt. 1559.

Da man i England saa, at Skotterne gjorde
Alvor af at bryde med Frankrig, sendtes en
Flaade og en Her til Hjselp. 10. Juni 1560
dode Maria, og Fjendtlighederne afsluttedes der-

efter med en Traktat, ifelge hvilken de fr.

Tropper skulde forlade Landet. 1. Aug. medte
det skotske Parlament, og det blev overdraget
K. og nogle af hans Medarbejdere at affatte

en Bekendelse, og det gjorde de i Lobet af 4
Dage. Ved Lov afskaffedes Papismen, og der
dannede sig en Synode (General Assembly),
som vedtog den af K. og bans Medarbejdere
efter Forbilledet i Geneve udkastede Kirke-

forfatning (First Book of Discipline) ; 1564 ind-

fertes en liturgisk Haandbog (Book of Com-
mon Order).

Da Maria Stuart 1561 var ankommen til

Skotland, begyndte den kirkl. Konflikt paany.
Med sin ssedvanlige Voldsomhed talte K. i sine

Prtedikeuer mod Messen, Festerne og Dansen
ved Hoffet og Dronningens Planer om jEgte-

skab med en Papist. Gentagne Gange lod Maria
ham derfor kalde til sig og bebrejdede ham,
at ban fik Folket til at sastte sig op imod
hende, og at han blandede sig i hendes per-

sonlige Forhold ; K. aensede imidlertid hverken
hendes Formaninger eller hendes Taarer, men
sagde stadig lige djaervt sin Mening, saa at

hun tilsidst maatte vise ham bort. 1563 for-

styrrede nogle Protestanter den rom.-kat. Guds-
tjeneste i Holyroad, som blev afholdt under
Dronningens Fravaerelse, skent den kun var
tilladt under hendes Naervaerelse, og hun for-

langte, at de skulde straffes derfor. Da to af
Hovedmsendene blev anklagede, segte K. ved
en Rundskrivelse at samle Protestanter fra hele
Landet i Edinburgh til Forsvar for dem; han
blev derfor selv staevnet for Hejesteret, men
fik Flertallet af Dommerne paa sin Side og
blev frikendt. Det forogede Dronningens Uvilje

imod ham, at han midt under den Kamp, han
blev ved at fere mod Hoffets Forlystelser,

segtede en Barons 16aarige Datter. Da Maria
Kgtede Darnley, satte ban sig ikke imod det,

idet han haabede at kunne vinde den unge
Konge; men da denne herte en Preediken af

ham, hvori han talte om Akab og Jesabel med
kendelig Hentydning til Hoffet, forlod han
Kirken i Vrede, og det blev K. forbudt at prae-

dike i Edinburgh, naar Kongen og Dronningen
var der. K. mente, at Rizzio fortjcnte at
henrettes, men billigede nseppe, at han blev
myrdet. Under hans Ophold i England 1567
blev Darnley myrdet, og efter sin Hjemkomst
tog han til Orde mod Dronningen og Both-
well. Efter Marias Tronfrasigelse prscdikede
han ved hendes lille Sens Kroning, og han
stod i neje Forbindelse med hendes Halv-
broder, Regentcn Moray, indtil dennes Mord
1570, hvorimod de felgende Regenter. Lennox,
myrdet 1571, og Mar, d. 1572, ikke lod ham
faa megen Indflydelse paa Politiken. Efter et

apoplektisk Slag i 1570 var K. iavrigt ned-
brudt, men med ubejelig Energi blev han ved
at arbejde og kaempe, indtil de sidste Kraefter

svigtede ham. Da General-Assembly 1572 sam-
ledes i Perth, sendte ban den en Afskeds-
hilsen, hvori han paalagde den at veerne om
Kirkens Selvsbendighed, og fra sit Dedsleje lod
han sig bcere til Kirke, bvor han endnu en
sidste Gang praedikede med vaeldig Kraft. Han
dede 24. Nov. 1572.

K. var en oprindelig Personlighed, i hvem
den skotske Folkekarakter fik et typisk og
kraftigt Udtryk. Ved sin Uafhaengighedstrang,
sit Mod, sin Handlekraft og sin Fasthed blev
ban sit Folks kirkl. og polit. Ferer 1 en Epoke
af afgerende Betydning. Som Teolog stod han
ikke i ferste Raekke blandt Reformatorerne;
hans eneste egentlig teol. Arbejde var en Af-
handling om Praedestinationen, udk. i Geneve
1560. Det var som Praedikant, Organisator og
Styrer, han fik sin sterste Betydning. Det
skyldtes vaesentlig hans Optraeden, at Skotland
kom ud af den unaturlige Afhaengigbed af
Frankrig og i nsermere Forbindelse med Eng-
land; han gennemferte Ref. og gav den re-

formerede Kirke en Forfatning, der tillader den
selv at styre sine indre Anliggender. Hans
Skildring af den skotske Kirkes Ref., der er
Hovedkilden til hans Livs Historie, er en tro
Afspejling af hans Karakter i hele dens Ejen-
dommelighed, dens Kraft og dens Ensidighed.

(K.s Vasrker, ny Udg. i 6 Bind med vterdifulde

Noter ved D. Laing, Edinb. 1864; Th. MCrie,
The Life of J. K., 7. Udg. 1872; P. Lorimer,

J. K. and the Church of England, Lond. 1875;
P. Hume Brown, J. K., I—II, Edinb. 1895). C.E.F.

Knud den store, f. o. 995, Konge i England,
Danmark og Norge, var Sen af Svend Tveskjseg

og Gunhild. Da Faderen dede 1014 valgte

Haeren i England K. til Konge, men han
maatte efter en haard Kamp dele Herredemmet
med iEthelreds Sen Edmund Jaernside 1015,

indtil dennes kort efter felgende Ded gjorde
ham til hele Englands Konge. K. segtede iEthel-

reds Enke, Emma, og segte i England at grunde
et nationalt Kongedemme, hvorfor den danske
Flaade hjemsendtes, og de indvandrede danske
Stormaend efterhaanden erstattedes med Angel-

sachsere. >KongEdgars Love« skulde vedblivende
gaelde. Rigets Graenser udvidedes ved Kampe
i Wales, Cumberland og Skotland. Efter sin

Broder Haralds Ded 1018 blev K. ogsaa Konge
i Danmark. 1023 haevdede han sit Herredemme
over flere slaviske Folk ved Osterseens Syd-
og 0stkyst, og 1028 hyldedes han som Konge
i Norge (se Art. Olaf den hellige). I Norge blev
hans Sen, Svend, Landestyrer, men snart igen

fordreveu. K. >den storec eller >den rige< (o:

maegtige) vandt dog storre Ry ved sin dygtige

Regering end ved sine Krige. Han stettede sig

i alle Forhold til Kirken og segte at befeeste den
borgerlige Orden ved neje at knytte den til

den kirkelige. Med rund Haand hjalp han
Kirker og Klostre, omordnede Bispedemmer og
indkaldte mange engelske Klerke. Muligvis

oprettede han ogsaa i Danmark et lignende

Korps af Hirdnuend, som det han i England
havde stiftet under -en saerlig Lov (Vederlags-

retten). 1027 foretog han en Rejse til Rom og
overvserede ved den Lejlighed Conrad H's Kro-
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ning i Peterskirken. Conrad afstod ham >den
danske Markc ved Ejderen. Hans kraftfulde og
heftige Sind illustreres ved Drabet af hans upaa-

lidelige Svoger Ulf i RosklldeTrefoldighedskirke,

hans ydrayge Fromhed ved Fortsellingen om
Kongen, der ifert sit Kongeskrud vlste sine Hof-

m«end, at Havets Belger kunde han dog ikke
tvinge. K. dede i Shaftesbury 12. Nov. 1035 og
begravedes i Winchester. Kn. H.
Knud den hellige, f. o. 1040, var nsestseldste

Sen af Svend Estridson og Konge i Danmark
1080—1086. I sin Ungdom deltog han i de to

Tog mod Vilhelm Erobreren og i Tog mod
Esterne. Ved sin Faders Dad 1076 segte han
at blive Konge, men naaede det ferst ved Ha-
rald Hens Dod 1080. Som Konge segte han at

grunde en sUerk Kongemagt. Mod Overgreb
fra Stormtendenes Side gik han skaanselslest

frem og viste stor Iver for at bringe Lsegfolket

ind under Kirkens Magt og aandelige Ind-

flydelse. Personlig var han en fuldtro Kirkens
Mand, bejede sig for Kirkelovene, fastede strengt

og lod sig endog hudflette af sine Kapellaner

og gav store Gaver til Kirken og de fattige.

Kirkerne i Roskilde, Dalby, Odense og Viborg
modtog saaledes store Gaver af ham, og ved
Lunds Bispekirke oprettedes ved hans Gav-
mildhed et Domkapitel 1085. Kirkens stigende

Magt blev tillige en Stette for Kongemagten

;

men K.s hensynslese Iver for at bringe Kirkens
saedelige Bud til Gyldighed, fremkaldteen skaebne-

svanger Modstand hos Lsgfolket. Da saa For-

soget paa at faa et nyt Tog imod England ivterk-

sat var mislykket 1085, og K. efter dette gik
endnu skrappere frem for at bringe sine Ideer

til Gyldighed, gjorde Vendelboerne Oprer, og
Opreret bredte sig hurtig videre. K. maatte
flygte. Overrumplet i Odense, flygtede han ind

i Albanikirken, men drebtes her, mens han
knselede for Altret, 10. Juli 1086. Men K.s Id6

om Foreningen af et staerkt Kongedemme og
en stterk Prsestestand levede videre og virke-

liggjordes i Valdemarernes Tid. Stemningen
mod K. slog snart om under den folgende

Tids Ulykker. Allerede 1101 kanoniseres han
af Paven, og endnu staar St. Knuds Kirke i

Odense, bygget over K.s Helgenskrin, som et

synligt Minde om Danmarks Kongehelgen. Den
engelsk fedte Munk JElnoth skrcv i Begynd-
elsen af det 12. Aarh. hans Helgenkrenike (H.

Olrik, Konge og Prsestestand i den danske Mid-
delalder, 1892,IogHist.Tidsskr.6.R.IV). Kn.H.
Knud Gyldenstjerne, seGyldenstjerne(S. 311).

Knud Lavard, dansk Hertug, var Sen af
Erik Ejegod og Dronning Bodil og blev op-
fostret af Skjalm Hvide og senere af den sach-

siske Hertug Lothar. Efter Kong Niels's Tog
mod sin Sestet-sen, den vendiske Fyrste Henrik,
blev K. Graensejarl (1115) for at forhindre Henriks
Plyndringer. Dette lykkedes fuldtud. Fjend-
skabet med Henrik forvandledes til Venskab,
K.s Magt og Indflydelse steg ved en klog Styr-
else, han erhvervede sig Tilnavnet Lavard (et

angelsachsisk Ord = det engelske Lord, Herre),

og da Henrik dede 1127, forstod han at be-
nytte Forholdene, traadte i Forbindelse med
Lothar, der var bleven tysk Konge, modtog af
denne Forlening som Vendernes Konge eller

Knjses, og dannede efterhaanden et stortGrsense-
rige mellem Danmark, Tyskland og Vendland.

Kiike-Lekaikon for Norton. IL

Men de danske Prinser saa med Misundelse her-
paa, og en Sammensvaergelse dannedes imod ham.
Dens Hovedmsend vare Henrik Skatelaarog Kong
Niels's Sen Magnus; og denne sidste drabte
K. paa forrsederisk Vis ved Medet i Haralds-
sted Skov 7. Jan. 1131. K. begravedes i Ring-
sted, og snart hertes om Jsertegn ved hans
Grav. Da hans Sen Valdemar var bleven Konge,
kanoniseredes han 1169, og hans Ben skrin-
lagdes ved Festen i Ringsted 1170, hvor hans
Sennesen, den lille Knud, kronedes til Konge
(H. Olrik, K. L.s Liv og Gerninger, 1888). Kn. H.

Knudsen. 1) Christoffer K., norsk Prest,
f. 4. Okt. 1843 i Drammen, Student 1861, cand.
theol. 1867, Kateket i Mandal 1868—76, da
ban blev Sekretier ved Missionsselskabet i Sta-

vanger, 1879 blev han Spr. til nedre Eker,
1886 res. Kap. til Bragernes, 1896 Spr. til

Nettera, som han ikke tiltraadte, 1897 til Fa-
gerborg Menighed i Kristiania, som han heller

ikke tiltraadte, hvorimod han 1898 blev Spr.
til Tensberg. Han var i mange Aar Medlem
af Formandskabet 1 Drammen og har reprse-

senteret denne Stad paa Stortinget siden 1895.

Som begavet Taler, vel studeret Teolog og
dygtig Mand har han evet Indflydelse, hvor
han har vseret sat. I Missionsforsamlinger og
andre kirkelige Meder bar han ved sin Dyg-
tighed i Debatten indtaget en fremragende Stil-

ling, og paa Stortinget bar han oftere optraadt
i konservativ Retning. Han har leveret nogle
mindre Skrifter dels af opbyggeligt, dels af
praktisk teologisk Indhold. D. T. — 2) Hans K.,

dsk Praest, f. 11. Jan. 1813 i Kbhvn, Student
1830, teol. Kand. 1836, gik 1837 som Prtest

og Missionaer til Trankebar. 1843 vendte han
paa Grund af Sygdom hjem og var da Spr. 1

Gjerlev og Enslev 1846—53 og i Bregninge
1853—65. 1865 nedte en Underlivssygdom ham
til at sege Afsked, men da hans Helbred blev

bedre, virkede han som Praest ved Diakonis.se-

stiftelsen 1869—72. 1872 stiftede han >Sam-
fundet, som antager sigvanfere og lemhestede
Bern<, der siden har udfoldet en velsignelses-

rig Virksomhed ved en Poliklinik og en Skole
for vanfere. Nn har det sin egen Bygning i

Kbhvn (Toldbodvej Nr. 34). H. K. dede 16.

Febr. 1886. Han har bl. a. skrevet: »Grundt-

vigianismen, Papismen og Kirkeunionen< (1854),

>Vor Herres Jesu Christ! Lignelser« (1868),

>Vor Herres Jesu Christ! 3 Beseg i Bethanienc

(1874) og >Om Jesu Christ! Person og Liv<

I—III (1880—86). Fr. N. — 3) Hans K. Vejle,

dsk Biskop, se Vejle. — 4) Hans Christian
K., Missionter, f. i Bergen 18. Maris 1816 af

herrnhutiske Forseldre, viste tidlig Anheg til

Tegning, og det antoges, at han kunde have
drevet det til noget som Maler, men hans hele

Hu stod fra hans Barndom til at blive Mis-
sionaer, og det lykkedes ham i hans 18. Aar
at komme ind i det rhinske Missionsselskabs

Skole i Barmen. Han flk her Ezamen 1839,

drog saa hjem til Norge og rejste om i den
sydlige Del af Landet, holdt Missionsmeder og
flk paa adskillige Steder oprettet Missionsfore-

ninger. Hans Iver for, at Norge kunde faa en
selvsttendig Missionsvirksomhed I Gang, er hans
Fortjeneste. Ordineret i Maj 1841, drog han
Hesten s. A. til Syd-Afrika, opholdt sig paa
forskellige Stationer i Namaqvalandet til 1847,

52
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tryk paa mange. Men hans ensidige Laere om
Frelsen, med den staerke Fremhaevelse afNaaden
og Polemiken mod falske Helliggerelsesbestraeb-

elser og pietistisk Selvretfaerdighed, vakte Mod-
stand, og hans stserke ref. Tendens voldte Re-

geringen i Berlin iEngstelse paa Unionens Vegne.

Derfor lykkedes det ikke hans Venner i Rhiu-
provinsen at skaffe ham Ansaettelse de>, men
det blev tvaertimod forbudt ham at bestige

Provinsens Praedikestole. Efter Udstedelsen af

dette Forbud vendte han tilbage til Utrecht,

hvor han levede i stor Tilbagetrukkenhed, men
i stadig Forbindelse med sine hollandske og
tyske Venner, som jsevnlig overvaerede de Bibel-

laesninger, han hver Sandag holdt i sit Hus.

Han udgav en udforlig Fortolkning til Rom.
7 og en Udlaeggelse af Mt. 1 (1844), der ved
nogle Udtryk vakte Mistanke om, at han taenkte

sig, at der i Kristi menneskelige Natur havde
vaeret et syndigt Anlaeg. 1845 rejste han atter

til Rhinen, og kort efter fulgte han en Op-
fordring fra Elberfelds ref. Separatister, som
folte sig i he] Grad trykkede af den preuss.

Ordning af de kirkl. Forhold, om at vaere deres

Prsest. 1848 ordinerede et ref. Presbyterium,
som var valgt der, K. til sin Praest, og 1849

fik de ref. Separatister deres egen Kirke. K.

sogte dog paa alle Maader at gore Kloften

mellem Separatisterne og de evrige ref. Kr.

mindre og mindre; han lod sig optage som
Medlem af den ref. Menighed i Elberfeld, be-

tragtede sig som et Led af den nederl. Lands-
kirke, vedkendte sig den belgiske Konfession

og fulgte paa vaesentlige Punkter den i Elber-

feld brugelige Liturgi; dog udelod han Tros-

bekendelsen ved Daaben. Han styrede med
stor Fasthed Menigheden der til sin Dad (5.

Marts 1875), ofte miskeRdt af Modstandere, over
al Maade aeret af sin Menighed, der kun vilde

opbygges af Biblen og af hans Praedikener og
opbyggelige Skrifter. Hans Disciple tale i hoje

Toner om hans Menighed som en Stad paa
Bjerget og et enestaaende Eksempel paa en
fri Menighed, der bejede sig under Ordets Tugt
og lod den indbyrdes Kaerlighed have frit Lab.
K. grundede en lille ref. Skole, der ved Prof.

J. Wichelhaus's Hjselp udbredte sig til Halle,

og baade i Holland, 0sterrig og Amerika kan
man paavise Virkninger af den maegtige Prae-

dikant, der efter sine Tilhaengeres Mening var
den eneste, som uden Afslag, i fuld Kraft og med
den dybeste Forstaaelse, forkyndte Retfaerdig-

gorelsen af Troen (A. Zahn, Abriss der Gesch.
der evang. K., Stuttg. 1886, 52 f. ; Ritschl, Gesch.
des Pietismus 1, 593 f. ; Zur Erinnerung an H.
F. K., Elb. 1875).

Kohler, Christian og Hieronymns, ere Stif-

tere af den saakaldte Bruggler-Sekt. Begge Bre-
drene, der stammede fra Bruggeln i Schweiz,
optraadte o. 1745 blandt de opvakte paa Stedet
og roste sig af hoje Aabenbaringer, der bragte
dem til at tage Ordet for en vidt gaaende Pante-
isme, Kiliasme og kodelige Forvildelser. De
kaldte sig selv de to Vidner i Joh. Aab., og
en Skoge, Elisa Kiersling, skulde vsere Kvinden,
der vilde blive Moder til Frelseren. De talte

om >den gamle Gud<, der havde overgivet Re-
gimentet til dem, og haevdede, at de havde Magt
over alle de kvindelige Medlemmer af deres

Sekt. 1750 bleve de forviste paa 6 Aar, men

1752 blev Hieronymus K. faengslet i Biel og
haengt som Gudsbespotter. Christian blev ogsaa
sat fast, og han dede i Faengslet (Kyburg, Das
entdeckte Geheimniss der Bosheit der Bruggler-

Sekte, I—II, Zflrich 1753).

Kohlhase, Hans (ikke Mikael), var ferst en
anset Berliner-Kebmaud, men blev tilsidst en
Rover, der drev sit Uvaesen i Egnen om Witten-
berg og 1540 endte sit Liv paa Hjul og Stejle

(Luthers Briefe ved de Wette V, 272). Da han
vendte sig til Luther, formanede denne ham
i et Brev (de Wette IV, 567 f.) til Fred (Burk-
hardt, Der hist. H. K. und Kleists, Michael K.
1864).

Kok (Koch), Johannes Georg Elias, dsk
Praest og Sprogmand, fodtes i Gartnerboligen
paa Ledreborg 24. Febr. 1821, blev teol. Kand.
1848 og s. A. pers. Kap. hos Spr. ved Frue
Kirke i Aarhus. 1849 blev han konst. Adjunkt
ved Aarhus Katedralskole, 1851 Spr. i Burkarl
i Tender Provsti. Da han 1864 var bleven af-

sat af Preusserne, rejste han til Kbhvn og blev
1867 konst. Praest ved Aim. Hospital og Abel
Katrines Boder, 1872 konst. Praest i Citadellet.

1882 fik han Titel af Professor med samme
Rang som Provsten for Holmens Provsti, et
Embede, som han forgaeves havde sogt. Han
dede 20. Jan. 1887. Han er Forf. til: >Det dske
Folkesprog i Senderjylland« I— II (1863—67)
og >Danske Ordsprog og Talemaader fra Sender-
jyllandf (1870), der udgar Vaerkets 3. Del; >Det
hi. Land og dets Nabolande< (1878), der ind-
viklede ham i en Fejde med Overrabbineren,
Dr. A. A. Wolff. Desuden udgav han en Del
af sine egne Praedikener og Lejlighedstaler, en
>Evangelisk HuspostiN (1874) med Bidrag fra

forskellige Praedikanter af Martensens Skole,

og etTillaeg til Konvents-Psalmebogen, der var
et Modtraek mod det af Roskilde Konvent selv

udarbejdede Tillaeg, som han fandt for grundt-
vigsk.

Kokma-Literatur. Det hebr. Ord kokma
(hokma) betyder Visdom, hvormed i G. T.

menes praktisk Llvsvisdom; denne er helt

igennem religiest bestemt, hviler paa den gltestl.

Aabenbaring : vfs er den, som formaar i Liveta

forskellige Forhold at erkende Guds Veje og
selv at virkeliggare Guds Vilje. Ved K. forstaar

man de gltestl. Skrifter, hvis Hovedemne er
Fremstillingen af Visdom men. De ere: Ord-
sprogene, Ijobs Bog, Praedikeren, nogle Psalmer
f. E. Ps. 37. 49. 73 samt blandt Apokryferne
Siraks Bog og Visdommens Bog. I det hele

og store tilhere ogsaa den kanoniske K. den
yngre Tid, selv om der navnlig i Ordsprogene
kan vsere seldre Elementer bevarede. Se for-

evrigt de enkelte Skrifter. /. C. J.

Kola (Judit 15, 4), ubekendt Sted.

Kolaja. 1. Fader til en falsk Profet Akab
(Jer. 29, 21). — 2. En Benjaminit (Neh. 11,7).

Kold, Christen Mikkelsen, dsk Friskole-

mand, fodtes i Thisted 29. Marts 1816, blev
naeppe 13 Aar gl. Biskolelaerer i Faartoft og
senere Huslaerer paa en Gaard. Efter 1836 at
have taget Skolelserer-Eksamen ved Snedsted Se-
minarium, hvor han havde faaet en kr. Vsekkelse
ved P. K. Algreen (I, 55), blev han Huslaerer
hos Provst Serensen i Solbjerg paa Mors og
1837 konst. Skolelaerer i BsterJolby; men fast

Ansaettelse fik han ikke, fordi han havde taget
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Del i de gudelige Forsamlinger paa 0en. I

3Vi Aar var han derpaa Huslaerer i Sonderjylland,
hvor han herte Praesten L. D. Hass (S. 355)
at kende, og gennem ham modtog han Paa-
virkning i grundtvigsk Retning. Da Hass (1842)
rejste som Missionter til Smyrna, fulgte K.

med som hans Tjener; senere blev han Bog-
binder derovre. 1847 vendte han hjem ; fra

Triest gik han til Thisted med sit Tej paa en
Trsekvogn. 1848 var han med 1 Krigen som
frivillig, og efter den beslnttede han, under
stark Paavirkning fra Grundtvig, ister fra dennes
Verdenshistorie, at ville arbejde for >at faa

Folk til at tro paa Guds Kterlighed og Dan-
marks Lykke<. Som Huslierer hos Birkedal i

Ryslinge samlede ban nogle Benderkarle til en
fri Undervisning, og snart kunde han ved gode
Venners Hjtelp kebe en Grand og bygge >en
hojere Folkeskole«. I Nov. 1851 aabnede han
Skolen med A. K. Povlsen Dal som Medlaerer.

1853 flyttedes Skolen til Dalby ved Kerteminde;
der havde han allerede 1852 aabnet en Fri-

skole. Tilstremningen var saa stserk, at han
maatte ttenke paa en ny Bygning. 1862 op-
Carte ban da paa Hjallese Mark i Dalum Sogn
en ny Hojskole, for Karle om Vinteren, for Piger
om Sommeren ; den forestod han til sin Dad (6.

April 1870). Gennem K. bleve mange af Grundt-
vigs Skoletanker forte nd i Virkeligheden, og
Grundtvig priste ham som Aandens ypperste
Skolemester i Norden. >Ferst Oplivelse, saa Op-
lysning<, var den Vej, han gik, og han virkede for

Liv og Lys dels ved at bruge Historien, Moders-
maalet og Sangen, dels ved en folkelig Filosofl,

som han havde dannet sig gennem sin rige Livs-

erfaring. K. har ikke alene Betydning i den
dske Hejskoles Historie, men han blev tillige

Skaber af den saak. >Friskole<, og saadanne,
frie (a: private) Skoler opstod der efter 1852

i de Egne, hvor den grundtvigske Bevsegelse

traengte frem, isser paa Mors og Fyn. K. har
udviklet sine Tanker om Berneundervisning i

Afhdl. >Om Berneskolen* (udg. af H. Holm,
Kbhvn 1877), og »Friskolernes< Brug af >det

levende Ord< har faaet stor Indflydelse paa
hele den dske Folkeskole, hvor den mundtlige
Undervisning efter K.s Dage har faaet langt

storre Betydning end tidligere. K. var i sin

ntermeste Kreds agtet og seret som en Profet.

Mange bekymrede sogte Trest hos ham, og
paa aarlige Friskolemeder havde han Lejlighed

til at paavirke mange baade i kristelig, folkelig

og pedagogisk Retning. Ikke faa af de dske
Politikere have hos ham faaet en Paavirkuing,

der har efterladt uudslettelige Spor (Fr. Ny-
gard, K. K. I—II, 1895; V. Birkedal, Person-

lige Oplevelser II, 188 f.; K. Berntsen, Blade i

Mindekransen om Hejskoleforstander K. M. K.,

1870; M. Eskesen, Samliv med K., 1883).

Kolde, Theodor Hermann Friedrich, protest.

Kirkehistoriker, f. i Friedland i Schlesien 6.

Maj 1850, studerede i Breslau og Leipzig, blev

1876 Privatdocent i Kirkehist. i Marburg, 1879
Prof. extr. der og 1881 Prof, i hist. Teol. i

Erlangen. Han debuterede med et Skrift om
sin Slaegtning, Kansleren Brack, og dennes Be-

tydn. for Ref. (1874). Senere har han bl. a.

udgivet: >Die dcutsche Augustiner-Congrega-
tion und Joh. von Staupitz< (1879). >Friedrich

der Weise und die Anfange der Ref.< (1881),

>Analecta Lutherana< (1883), > Martin Luther*
I—II (1884 f.), >Die Heilsarmeet (1899% > Ueber
Grenzen des hist. Erkennens und der Objek-
tivit&t des Gesch.schreibers< (1891 *); >Lulhers
Selbstmord< (1890) og >Noch einmal Luthers
Selbstmord< (1891), >Edward Irving* (1900),
>Der Katholicismus und das 20ste Jahrh.t

(1903 2) og Here andre Bidrag til forskellige teol.

Tidsskrifter, isser til >Neue kirchl. Zeitschrift*.

Koldernp-Rosenvinge, Janus Lauritz An-
dreas, dsk Retshistoriker og Kirkeretsuerer, f. i

Kbhvn 10. Maj 1792, blev 1818 Prof. extr. og 1830
Prof. ord. ved Kbhvns Universitet. 1828 blev
han A. S. 0rsteds Efterfelger som Lerer i

Kirkeret ved Pastoralseminariet ; 1839 var han
Medlem af den Kommission, der skulde afgive

Betffinkning over Biskop Mynsters liturgiske

Forslag. 1838 udgav han et >Grundrids af den
dske Kirkeret< (2. Udg. ved C. T. Engelstoft

1851); 1850 heste han i Videnskabernes Selskab
en Afhdl. >om Kirkestyrelse, Kirkeforfatning
og Kirkens Ejendomsrett ; 1849 skrev han i

• Kirkehist. Saml.< I en Afhdl. >om den kano-
niske Rets Anvendelse i Danmark<. Han dode
i Nantes paa en Baderejse 4. Aug. 1850. Bl.

hans mange andre Skrifter maa isrer meerkes:

>Grundrids af den dske ReUhistorie< (I860 3
)

og hans >Samling af gamle dske Love< og
"Gamle danske Domme<. Han udgav ogsaa
• Gejstlige Forordninger< (1836—46). Den i vore
Psalmeboger optagne (Psbog for K. og Hjem
Nr. 125) Bearbejdelse af Luthers >Vom Himmel
hoch da komm' ich her< skyldes ham.

Kolding. 1) Anders Mikkelsen K., norsk
Biskop, f. 1560 i Kolding, var resid. Kap. i

sin Fodeby og predikede paa Koldinghus, naar
Kongen var i Byen. 1608 blev han Biskop i

Bergen og samtidig Magister. D. 5. Aug. 1615.
— 2) Jon Jensen K., dsk Priest og Topograf,

var 1566 Rektor for Skolen i Kolding og Ka-
pellau. Senere blev han Prwst i Anst og Gjesten.

1591 blev han Magister; 1594 udgav han Danict
descriptio nova (trykt i Frankfurt), det forste

Tilleb til en Danmarks Topografl. Nogle Ud-
talelser i denne Bog om Halland fandt Sverig

stridende mod Stettiner-Fredens Bestemmelser,
og en Proces endte med, at J. J. K. et Aar
blev suspenderet. Han var i Live 1608, men
var ded 1610 (H. F. Rardam i Khist. Saml.
2. R. V.).

Kolerne (o. 1 Mill.) bo i Chutia Nagpur oppe
mod Vindhja-Bjergene i Nordindien. De ereNa-
boer til Santalerne og af beshegtet (kolarisk)

Herkomst for de ajgte Kolers Vedkommende,
Munda- og Larka-K., medens Urau ere Dravider.

De dyrke, ligesom Santalerne, af Frygt de onde
Aander, Bongaerne, medens deu gode Aand,
Singbonga kun spiller en Rolle i deres Sagn
om Verdens Skabelse. De ere ligesom Santal-

erne drevne op i Bjergene af de fremtrengende
Hinduer, der til Dels sidde inde med Jord-
ejendommene, og de leve under et haardt Try k,

forarmede og forkomne, nedsunkne i Drik og
hedenske Laster. Men Missionen har her fundet

en gunstig Jordbund, da de Gossnerske Mis-

sionerer (S. 239) 1845 kom til Hovedstaden
Rantsji. En Spaltning efter Gossners Dod forte

1869 den hejkirkelige anglik. Mission (S. P. G.)

ind, og snart kom ogsaa Jesuiter til for at fiske

i rert Vande. 1890 oprettedes et eng. Bispe-
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824 Kolerne — Kolmodin.

damme Chutia Nagpur, og den anglik. Mission
fik Forstaerkning af Dublins Universitets Mis-

sionaerer, der lever i et Broderskab. Denne
Mission teller nu 15,000 dobte og o. 1000 Kate-

kumener; men Hovedstremmen sserllg af Munda
K. og i de seneste Aar af Urau vender sig

fremdeles til den Gossnerske M., der teller

56,000 dobte foruden hele 26,000 Katekumener;
den har 25 indfodte Praester og et udviklet

Skolevaesen med 674 lannede Laerere og 5234
Elever, men utilstraekkelige europaeiske Kraefter

og Statte hjemmefra til det overvaeldende Ar-

bejde. Jesuiterne have, for en stor Del ved
materiel Understettelse og en mangelfuld Kirke-

tugt samlet o. 60,000 Kr. (Nottrott, Die Goss-

nersche Mission unter den Kols, 1874 og Die G.
n. d. K. 1874—87, Halle 1888; Chatterton, The
Story of fifty Years Mission Work in Chhota
Nagpur, Lond. 1901). V. Sn.

Kol-hose, en Judaeer (Neh. 3, 15. 11, 5).

Kolleglalsystem. Kollegialismen eller K.et

er et af Kirkeretslserernes videnskabelige For-
sag paa at forklare Forholdet mellem Stat og
Kirke og bestemme Kirkestyrelsens Art. K.et

danner Modsaetning til Territorialsystemet (se

d. Art.), ifelge hvilket Kirken, ford! den bestaar

af Statsborgere, er underordnet Staten, saa at

dennes Overhoved som saadant har de Rettig-

heder, der falge med den kirkl. Magt. I Modsaet-

ning til denne Teori haevder K.et, at Kirke og
Stat ere to selvstendige og sideordnede Magter,

der ere uafhaengige af hinauden, kun at Staten

har retsligt Opsyn med Kirken, Kirken seedeligt

Tilsyn med Staten. Naar Landsherren i mange
evang. Landskirker faktisk har den overate kirkl.

Magt (jug in sacra), forklarer K.et dette ved at

antage en stiltiende Overdragelse af denne Magt
(pactum subjectionis) fra Kirkens Side. Navnet
K. stammer fra J. H. Bonnier (I, 435), men
den farste betydelige Talsmand for denne Teori
var E. M. Pfaff.

Kollegianter, se Collegianter (I, 534).

Kollegiatkirke kaldes en ikke-biskoppelig

Bykirke, hvis Praesteskab danner et Kolle-

glum, der under en Provst eller Dekan ferer

et Faellesliv efter en bestemt Regel. Saadanne
Kollegiatstiftelser bleve i Middelalderen ofte

oprettedeaf fromme Lsgfolk. ITyskland kaldte

man dem stundum >Unterstifte< i Modsaetning

til Domkapitlerne, der kaldtes »Hochstifte«.

Medlemmerne af et K.-Samfund vare ofte af

borgerlig Byrd, medens et Domkapitel meget
hyppig fik sine Medlemmer fra den yngre
Adel.

Kollekt (oratio collecta, Faellesben) kaldes
Bannen, som Praesten messcr for Altret ved
Begyndelsen og Slutningen af Gudstjenesten,

efter at han, vendt mod Menigheden, har op-
fordret >Lader os alle bede<. Brugen af saa-

danne Kollektlvbonner er saa gammel som den kr.

Kultus. Fra den rom.-kat. Kirke gik Brugen over
til den evang. Kirke. I de aeldste evang. >Haand-
boger« vare K.erne kun Oversaettelser fra det
rom. Missale, idet man derhos ingenlunde bandt
Praesten til en bestemt Formular, men tilstedte

ham stor subjektiv Frihed i Valget af Banner.
I P. Palladius's Alterbog (1556) forekommer
ikke blot de gamle K.er, men en hel ny
Raekke er tilsat. Denne nye K.nekke, som
saaledes kom ind i den danske Kirke, er tageii

fra Slutningsbennerne i Veit Dietrichs (I, 639)

Postil og svarer til hver eukelt Praedikens Ind-

hold i Postillen og med bestemte Hentydninger
til Dagens Evangelium. Det lovbundne kommer
dog ikke frem endnu; men gennem den stille

Magt i Tiden arbejde V. Dietrichs K.er med
enkelte Rettelser og Sprogaendringer sig mere
og mere frem til almindelig Brug. Forst ved
H. Baggers Alterbog 1688 optages de som ufra-

vigelig Norm. Igennem 150 Aar gares ingen

Forandring. Ved Biskop Mynsters >Udkast til

en Alterbog og et Kirke-Ritual for Danmark<
(1839) foresloges 3 Tekster til afvekslende Brug
for hver Son- og Helligdag; dette Forslag maatte

ogsaa medfore en betydelig Forandring for K.ens

Vedkoramende. Mynster vilde derfor inddele

Kirkcaaret i et Antal af mindre Afsnit og for

hvert af disse bestemme en K. til at messes

far Praediken; en anden efter Praediken. For-

slaget fandt ikke Bifald. I den efterfelgende

Tid fremkom der, saavel fra Enkeltmaud som
fra Konventer, Forslag til ^Endringer i K.erne.

Roskilde Konvent udsendte 1865 efter Here Aars
Forhandlinger » Forslag til en Revision af Kirke-

bannerne< ; Praesten P. A. Fenger havde 1 sit

Forslag til en paany gennemset Alterbog (1874)

en fuldstendig revideret K.raekke. Endelig ud-

arbejdede det kirkelige Raad 1894 et Forslag

til Forandring i de forordnede K.er, som
derefter ved kgl. Resol. af 10. Jan. 1895 er

autoriseret. Lignende Revision er sket for

Norges Vedkommende i Alterbogen, autoriseret

ved kgl. Anordn. af 14. Febr. 1889. A. J.

Kollenbnsch, se Collenbusch (I, 535).

Kollyridianerinder kalder Epifanios (I, 777)

nogie Kvinder, der kom fra Thrakien til Arabien
og havde en egen Dyrkelse af Maria, idet de
paa visse Dage ofrede hende Bredkager (KoA-

kvgfc er et Diminutiv af KoUvqa, Grovbred).

Hvorfra denne Skik, der ikke er uden reli-

gionshist. Sidestykker (jvfr. Jer. 44, 19), stammer,
er ikke sikkert. Maaske kommer den fra Jule-

gaverne, der ofte vare Kager. Nogle have ment,
at den var en Levning af den gamle gr. Skik,

at Familierne ofrede til Hestia.

Kolman (Colman), Helgen, var fedt paa Mayo.
Han blev Munk paa Iona og 661 Biskop af
Lindisfarne. 664 forsvarede han uden Held den
keltiske Krdm (S. 757) over for Wilfrith og det
rom. Parti. Derefter trak han sig tilbage til

Iona, og 668 gik han til Mayo, hvor han dade
676. I lrland mindedes han 8. Aug., I Skot-

land 18. Febr.

Kolmodin. 1) Israel K., f. i Enkeping 24.

Dec. 1643, studerede i Lund og Upsala, blev

mag. phil. i Upsala 1672, besegte senere uden-
landske Universiteter, blev efter sin Hjemkomst
i Sverig Praest 1674, teol. Adjunkt i Upsala
1679, ekstr. Prof, i Teol. 1686, Medlem af
Bibelkommissionen til 1692, da han blev ud-
naevnt til Superintendent paa Gotland; 1693
blev han Dr. theol. ved Jubelfesten ; d. 19. April

1709. >K. var en arbejdsom, laerd og lifiig

Mandc. Mest kendt er han som Psalmedigter
og Psalmeoversaetter. Han var Medlem af den i

Aaret 1691 nedsatte Psalmekommission, som
udarbejdede den saakaldte Svedbergske Psalme-
bog. I Psalmebogen af 1819 regnes som en af
K. forfattet Origlnalpsalme den on dyb aande-
lig Erfaring vidnende Nr. 191 (»Misstr6sta ej.
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att Gud fir god«), en Psalrae, der har vaeret til

rig Trost for mange, og den smukke Mldsommer-
Psalme Nr. 394 (>Den blomstertid nu kommer<).
Dog er der Tvivl om sidstnsevntc Psalmes Op-
rindelse. — 2) Olof K., Brodersen til oven-
staaende, f. i Nysatra i Upland 26. Maj 1690,

mag. phil. i Upsala 1716, Prest 1718, Spr. i

Flo i Skara Stift 1721, Kontraktsprovst 1742,
d. 8. April 1753. K. syslede, vakt ved Far-
broderens Eksempel, fra Ungdommen af med
Poesi. Som aandelig Lyriker optraeder ban i

de to Digtsamlinger >Then trogna sialens gyldene
r6kelsekar< (1728) og >Andelig dufvorost eller

en gudelig sifils enskildta sang-andacht< (1734).

Halv episk, halv didaktisk og betydelig mindre
vcerdifuld er hans »Biblisk qwinnospegeW (1.

Del 1732, 2. Del 1750). >Andelig dufvorostc, som
senere sammen med >Rokelsekaretc er ud-

kommet i en Maetigde Oplag, biev en vidt ud -

bredt og for det sv. Folk raeget kter Bog. Man
bar sagt: >Et belt Folk valgte ham til Sjtele-

serger<. En stor Maengde af hans Sange er
imidlertid Overs, efter B. Schmolcks >Hei-

lige Flammen der himmlisch gesinnten Seele<

og >Des andfichtigen Herzens Schmuck und
Asche«. Tre af K.s Sange ere i meget om-
arbejdet Skikkelse bleven optagne 1 Sv. Psalm-
boken (170, 241, 366). Det er et Spergsmaal,

om Franzen ved Affattelsen af den majestetiske

Paaskepsalme Nr. 102 (Hvad ljus 6fver griften),

har benyttet en af K. efter Schmolck bear-

bejdet Sang. O. A.

Kolossenser-Brevet horer til en sieregen

Gruppe af de paulinske Breve, der alle viser

sig at vffire skrevne, medens Apostelen sad

fangen, og viser hen til en Affattelsestid, da Orga-
nisationen af Menighederne var skreden videre

frem, end den kan have vaeret efter Udtal-

elserne i Thessalonicenser-Brevene og de fire

store Breve. I sidste Henseende staar den her
naevnte Samling paa Overgangen til Pastoral-

brevene.
Brevet har den samme tidlige og gode ydre

Bevtdnelse, som de fleste paulinske Breve har
(Muratorls Fragment, Irenteos, Klemens, Ter-

tullian, maaske allerede Jnstin og Theofilos).

Det er skrevct under Forfatterens Fangenskab

(1, 24 f.; 4, 10. 18) og staar i neje Forhold til

Filemon-Brevet(4,9. lOf. ; Filem. 23. 24)og, efter

sit Indhold, til Efeser-Brevet, der vel endogsaa
omtales i det, saafremt da Brevet til Laodiktea

er det, der nu kaldes Efeser-Brevet (4, 16; Art.

Efeser-Brevet). Hvor vidt det er skrevet fra

Kassarea eller fra Rom, kan ikke med til-

strtekkelig Sikkerhed afgeres; dog synes de
enkelte Trek, der kan henvises til, at tale for

Rom som AfTattelsesstedet, saerlig da Anmod-
ningen til Filemon om, at berede Plads for

Apostlen, da han venter, snart at blive fri-

givet (Fllem. 22). Hertil kan fejes, at der var
letters Adgang til Paulus 1 Rom end i Kiesarea

(Ap. G. 28, 30; 23, 31 f.), og at Onesimos derfor

lettest vilde have truffet sammen med ham i

Rom; enkelte Tnek i Filippenser-Brevet viser i

samme Retning.

Er det i Rom, Brevet er skrevet, har Epa-
fras sagt derhen for at fortielle Apostlen om
det Tros- og Haabs- og Kserligheds-Liv, der var
i Menigheden i Kolossae, men ogsaa om den
Fare, der truede dette Liv. Denne >tro Kristi

Tjener< havde grundlagt Menigheden og havde
vel ogsaa vaeret Sendebud til de nsrliggende
Byer i Lykos-Dalen, Laodiktea og Hierapolis.
Paulus havde ikke selv set dem, som Epafras
nu fortaeller ham om (2, 1); men han er Hed-
ningernes Apostel, og Epafras har henvendt sig

til ham, vel saerlig angaaende den Fare, der
truede Livet; kun Apostlen med sin Autoritet
magtede at besvserge den.

Kolossae laa ved en af Faerdselsvejene ind i

Landet og var i aeldre Tider en betydelig By.
At mange fremmede rejste gennem den, og
fremmede Handlende bosatte sig i den, er kun
rimeligt. Fra saadanne eller paa anden Maade
har fremmed lndflydelse gjort sig gaeldende og
faaet Indpas. Det er jediske Tanker, der her,

som ogsaa ellers, felger den paulinske Evangelie-
forkyndelse i Haelene, Tanker om at feje Over-
holdelse af Moselovens Bestemmelser angaaende
Mad og Drikke, Sabbat og Nymaanefest ind
som Led i et kristeligt Levnet (2, 16); rimelig-

vis har ogsaa Omskaerelsen vteret berort (2,

11). Men alt dette, der skulde sigte paa, at

opnaa et staerkere Herredomme over Legemct,
end der ellers formentes at kunne naas (2, 23),

var sat i Forbindelse med en Slags >Filosofi<

om Englene som Mellemled mellem Herren og
hans Menigbed (2, 18. 20. 23), en frygisk FIlo-

sofi, som man langt senere hen i Tiden trieffer

Spor af.

Over for denne Fare, som truer det enfoldige

kristne Llv, feres Apostlen til at fremdrage
det Forhold mellem Herren og Menigheden,
der er det virkelige, med Kristenlivet givne

:

at han er Hovcdet og Menigheden hans Legeme,
i naermeste og nojeste Forbindelse med ham,
voksende i ham, af hans Kraefter; at han er

Hovedet, fordi alt er skabt ved ham og til

ham, fordi han ved sit Kors har forenet alt i

Himmel og paa Jord, fordi han er Herre over
alle Magter og Myndigheder, fordi al Fylden
er i ham, og fordi han ved sin Ded har lagt

Verdens Bernelserdomme langt bagved det Liv,

der udspringer fra ham. Hertil fojer Apostlen

en Fremstilling af, hvad euhver i Menigheden
har at sigte paa gennem sit daglige Liv, hvad
hver i sin saeregne Stilling maa stile efter: i

Stedet for det bedenske Liv, der hidtil har
hersket, et kristent Liv med store Maal fort

ind 1 den daglige Leven i Hjemmene, 1 For-

samlingen, under alle Forhold (Kap. 3, 1—4, 6).

Med dette Brev afsendes Tykikos til Kolossae

sammen med Onesimos, der vender tilbage til

sin Herre med Brev til denne fra Paulus. Det
har, som alt bemaerket, i Overensstemmelse
med de Ramies Vidnesbyrd vaeret behandlet og
brugt som aegte paulinsk i Menigheden og be-

tragtes og bruges paa samme Vis nu. Den baurske
Skoles Henvisning af det som gnostisk til andet
Aarhundrede skal her kun bereres; det er ikke

Ebjonitisme, der bekaempes i det, og det er ikke

medgnostiske Vaaben,derkaempes. Derimod skal

bemaerkes, at dets ntere Forhold til Efeser-Brevet

har fert til forskellige Losningsforsog, ved hvilke

Brevet enten helt eller delvis er blevet anset for

utegte (deWette, Mayerhoff, Holtzmann) ; men intet

af dlsse Forseg har vundet almindelig Billigelse.

Forholdet lader sig ret naturligt forklare af,

at Brevene er skrevne til samme Tid, og at

derfor de samme Tanker, som da var vokset
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frem til Klarhed i Apostlens Sind, gor sig

gseldcnde i begge Breve (Zahns og Salmons
Indledninger, Lightfoots >Colossians< og Bugges
>Paulinske Brevet). A. A.

Kolossae, se foregaaende Art.

Kolping, Adolf, >Svendeues Fader «, fodtes

8. Dec. 1813 1 Kerpen ved Kola. Han Iterte

oprindelig Skomagerhaandvserket og rejste der-

efter paa Professionen. 1836 begyndte han at

studere; 1841 var han 1 Munchen, senere i

Bonn. 1844 traadte han ind 1 Presteseminariet

i Kflln, 1845 blev han pnesteviet og derpaa
Kapellan 1 Elberfeld. 1846 danuede han her
den ferste >Svende-Forening< og rejste derpaa
naesten bele Tyskland rundt for at oprette

lignende. 1849 blev han Domvikar i Koln, 1862
Rektor ved Minoriterkirken der, som han fik

grundigt restaureret. Han dede 4. Dec. 1865
efter at have indlagt sig stor Fortjeneste ved
sine Svende-Foreninger, hvis Sag han oftere

havde talt .paa de katolske Generalforsaralinger,

til hvis mest populaere Talere han herte. A. K.

har skrevet forskellige Folkebeger og Forta?l-

linger og udviklet sit Program : >Der Gesellen-

verein, zur Beherzigung fur Alle, die es mit
dem Volkswohle gut meinen< (Kdln 1848). S.

G. Schaffer, Generalpraesidenten for de kat.

Svendeforeninger, har skrevet hans Biografl

under Titlen: >A. K., der Gesellenvater (Mun-
ster 1880).

Komander (Dorfman), Johann, Graubun-
dens Reformator, stammede rimeligvis fra Chur.
I sin tidlige Ungdom leerte ban Zwingli at kende,
og denne satte stor Pris paa ham. 1524 blev han
kaldet til Prasst i sin Fedeby, og der virkede
han til sin Dod (1557) for den evang. Ltere i

zwinglisk Aand.
Kommnnion, se Nadver.
Kommunisme, se Socialisme.

Kompaktater, Baseler-, se I, 230.

Kona [Dsk Overs. Konas], et Punkt, der om-
tales Judit 4, 4 [3]. Da det nsevnes i Neerh.

af Belmaim (Belmen), kan det maaske i Hen-
hold til 7, 3 vsere det samme som Kyamon.
Konanja. 1. En Levit (2 Kren. 31, 12. 13).— 2. En anden Levit (2 Kren. 35, 9). L. G.

Konfessioner, se I. 544.

Konfessionslese Skoler er en Frugt af den
nyere Tids Udvikling. Forskellige er de Fak-
torer, der i 19. Aarh. har sendrct Skolens tid-

ligere statskirkelige Stilling. For at gennem-
fore en almindelig Folkeoplysning og virkelig-

gere Tanken om en egentlig Folkeskole har
Staten taget Overledelsen af Skolen i sin Haand;
Skolen er bleven en borgerlig Indretning. De
fleste Stater har indfert Undervisningspligt,

enkelte endog Skoletvang, og Udgifterne til det
offentlige Skolevtesen udredes af alle Landets
Borgere uden Hensyn til relig. Bekendelse.
Men Statsskolen er efter sit Begreb Ftelles-

skolen for alle Landets Borgere og synes der-

for at maatte indrettes saaledes, at alle kan
benytte den, hvilken relig. Bekendelse de end
slutter sig til. Samtidig er der ogsaa paa
det kirkelige Omraade foregaaet store Foran-
dringer. Baandet mellem Stat og Kirke har
lesnet sig, paa sine Steder er det endog bristet.

Religionsfrihed er indfert. Deraf er fulgt en
Blanding af de forskellige Konfessioner, langt
sterre end tidligere, ligesom Antallet af dem,

der aabent siger sig las fra Kirkens Tro, i hoj
Grad er vokset. Endelig har det 19. Aarh.i
Paedagogik i overvejende Grad vaeret humani-
stisk pra?get, med Uvilje overfor det positrrt

kr. De moderne Peedagoger gaar vel ikke saa

vidt som Rousseau, der vilde have al relig.

Opdragelse opsat til Ungdomsalderen, derimod
stiller de sig gennemgaaende paa det Baae-
dowske Standpunkt, at man i Religionen skal

skelne mellem de almindelige Sandheder, der
er faelles for Kr., Jeder, Muhammedanere og
Deister, og de sau-lige Ljeresaetninger, der bcror
paa foregivne eller vlrkelige Aabenbaringer;
disse sidste har ingen Betydning for Sjedelig-

heden og bar overlades til Kirkernes Under-
visning, Hjemstedsret i Skolen har knn de
ferste. Disse Brydninger mellem Skoletvang
og Undervisningsfrihed, Stat og Kirke, Tro og
Vantro har bevirket, at Udviklingen paa Skolens
Omraade i det 19. Aarh. er gaaet 1 Retning af

den k. S. — det er kun faa Lande (de nordiske
Riger, Spanien og til Dels OsterrigX i bvilke
den offentlige Skole er Konfessionsskole. Men
denne saakaldte k. S. optneder i meget for-

skellige Former. Der er Stater, der som de
nordamerikanske Fristater vel forbyder al Reli-

gionsundervisning i den offentlige Skole og for-

mener Kirken ethvert Tilsyn med denne, mec
som dog tiilader Skoleandagt med BibelUes-

ning, Ben og Psalmesang (saaledes i alt Fald
i nogle Stater). I de eng. og skotske Kora-
muneskoler er Religionsundervisning et fri-

villigt Fag, der lcegges for eller efter den al-

mindelige Skoletid, og vel forbyder Loven, at

den maa have noget dogmatisk eller konfes-
slonelt Prseg, men faktisk retter dens Karakter
sig efter Foreeldrenes Onsker og Lererens Per-
sonlighed. Der er andre Lande (Schwelz, Ir-

land, Tyskland), hvor der enten meddeles en
konfessionsles Religionsundervisning, en Under-
visning i »den almindelige Religion*, eller hror
Religionsundervisningen overlades til de for-

skellige Trossamfund, medens Skolen iavrigt

er konfessionsles, eller hvor Religionsunder-
visningen er konfessionel for Flertallets Bern,
medens den evrige Skoleundervisning hviler

paa Konfessionsleshedens Princip (de parite-

tiske eller Simultan-Skoler). Endelig er der
en Raekke af Stater, hvor den offentlige Skole
rettelig maa betegnes ikke som konfessionsUn.
men som religionsles, hvor man udelukker ikke

blot Religionsundervisningen, men overhovedct
al religies Paavirkning af Skolen (Frankrig.
Holland, Belgien, Italien).

Naar man fra et kr.-ptedagogisk Standpunkt
skal vurdere denne Udvikling, maa man frem-
hasve 3 Punkter. 1. En religionsles Skole er

i Strid med Skolens eget Formaal. Det er

Skolens Opgave at udvikle alle Barneta Evner
og Krsefter ved at tilfere det Dannelseselementer
fra hele Menneskelivets Omraade. Men det

er en psykologisk Kendsgerning, at Barne-
naturen er relig. anlagt (jvfr. Mark. 10, 13— 16".

og det er en hist. Kendsgerning, at Religionen

har den storate Betydning i det menneskelige
Kulturliv. Den Skole, der ikke udvikler Barnets
relig. AuUcg og udelukker det relig. Dannelses-

stof — den Skole >felger ikke Naturea«, men
foruretter Barnenaturen og er som Almendan-
nelsesskole en Uting. Og den Undervisning i
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human Moral eller Statsmoral, der sine Steder

(Frankrig, Belgien) saettes i Stedet for Religions-

andervisningen, kan ikke afgive nogen Erstat-

ning, saa meget mindre som Barnenaturens
moralske Trang er neje sammenknyttet med
og beroende paa dens relig. Evne. Skolen kan
derfor ikke udskyde det positivt relig. uden at

berave den sasdelige Opdragelse dens sikreste

Holdepunkt og Fodfaeste. Ved at opgive Reli-

gionsundervisningen staar Skolen Fare for at

synke ned til en blot Kundskabsskole. — 2. En
konfessionsles Religionsundervisning bunder i

et abstrakt Princip og et utopisk Krav. En
>almindelig< Religion gives der ikke, kun ind-

bilder nogle sig, at deres personlige Menlnger
er denne Religion ; Religionen er altid ejen-

dommelig og historisk besterat. Og vil man
paa knnstig Maade konstruere en saadan Reli-

gion og forlange, at Skolen skal undervise i

den, saa vil dette Krav nedvendiggere en Un-
dervisning, der skal gives saaledes, at Bern af
alle Bekendelser kan deltage i den, bleg og
kraftles, ligesom det vil lamme den Laerer-

personlighed, der i hele Skolegerningen, men
ikke mindst i Religionsundervisningen, er den
dybest virkende Kraft. En saadan Undervis-
ning vil kun tilfredsstille de Foroeldre og kan
kun gives af de Laerere, der selv staar paa
den >alm. Religions' Standpunkt — 3. Og
disse Vanskeligheder undgaas ikke ved en De-

ling af Magten i Skolen, saaledes at Staten

serger for de >verdslige< Fag og Kirken for

Religionsundervisningen. Thi paa den ene Side
er det ikke Krdmsundervisningen i og for sig,

der gar Skolen til en kr. Skole, kr. bliver Skolen
kun, naar en levende Krdmsundervisnlng
staar 1 et organisk Forhold til hele Skolens
Arbejde, naar Skolen staar i den kr. Kulturs
Tjeneste. Og paa den anden Side vil en kon-
fessionsles Undervisning ogsaa i de saakaldte

verdslige Fag, saerlig i Historie og Moders-
maalet (f. E. ved Valget af Laesebogens Ind-

hold), staa overfor ganske de samme Vanske-
ligheder, som en konfessionsles Religionsunder-

visning meder: Undervisningsstoffet maa gores

saa farvelest og selve Undervisningen saa uper-
sonlig som muligt.

Det er da let forstaaeligt, baade at Indfor-

elsen af den k. S. er gaaet for sig under mange
Kampe, og at denne Skoleordning, hvor den
Andes, paa ingen Maade kan siges at vaere rod-

faestet, at der tvaertimod mange Steder hersker
en levende Utilfredshed med det konfessions-

lese Skolesystem, der saa langt fra at fjerne

den konfessionelle Ufordragelighed snarere har
fremmet den. Neegtes kan det imidlertid ikke,

at Konfessionerne kan vsere saa blandede og
Sindenes relig. Splittelse saa stor, at den k. S.

staar som den eneste mulige Udvej. Det gaelder

da om, at den formes saaledes, at Skolens op-

dragende Betydning svaekkes saa lidt som muligt,

samtidig med at der tages det storst mulige
Hensyn til Tros- og Samvittighedsfriheden ; i

saa Henseende staar den eng. Ordning hojest,

den fr. lavcst. Hvor den konfessionelle Enhed
derimod ikke er bristet i nogen vseseutlig Grad,
og Baandet mellem Stat og Kirke ikke lost,

der bar man for Skolens som for Kirkens Skyld
af al Magt straebe at bevare den ofientlige

Skoles konfessionelle Karakter. Men dette dog

saaledes, at Staten giver anderledes troende
fuld Frihed til selv at indrette Skoler, ja, om
muligt, endog yder disse ekonomisk Stette

eller dog fritager Forteldre for at betale Bidrag
til den Skole, de af Samvittighedshensyn ikke
vil benytte (Fr. Nielsen, Den konfessionslose
Skole, 1880; samme, Forholdet mellem Kirke
og Skole. Beretn. om det kirk. Mode 1886; J.

Larsen, Folkeskole og Konfession 1 Udlandet,
1886; forskl. Artikler i »Vor Ungdom<). S. S.

Konfirmander, se Konfirmation.
Konfirmation (= Stadfaestelse, Bekrteftelse)

er en kirkelig Handling, som foretages med de
debte, men som forevrigt i de forskelligc Kirke-
samfund udfores meget forskelligt og tillaegges

forskellig Betydning.
Oprindelsen til K. maa sages i de oldkirkl.

Skikke Haandspaalaeggelse (se d. Art.) og Salving.

Haandspaalasggelsen betegnede Overferelse af

en bestemt Naadegave paa vedkommende (i

Ap. G. 8, 17 det apost. Segl paa de dabtes
Naadestand), og Salvingen var et billedligt Ud-
tryk for Meddelelse af Aand og Kraft (Jvfr.

Kristus = den salvede, Ap. G. 4, 27 og 10, 38,

og de debte som salvede, 2. Kor. 1, 22 og 1.

Job. 2, 20. 27). Men denne Haandspaalteggelse

og Salving, som i Begyndelsen i Regien kun
var en Daaben ledsagende symbolsk Handling
som Udtryk for Velsignelsen og de Kr.s Ind-
vielse til at vaere Konger og Praester (1 Pet. 2, 9),

udsondredes senere som en selvsttendig Hand-
ling, som man tillagde sakramental Kraft til

Stadfaestelse og Fuldstaeudiggorelse af Daabs-
naaden (se Kyrils 3. mystagogiske Katekese).

Hierarkiske Hensyn gjorde sig ogsaa tidlig

gaeldende: , Daaben maatte udfares af en al-

mindelig Praest, Stadfaestelsen forbeholdtes Kir-

kens prapositi, Biskopperne, ved Haandspaa-
lteggelse. Saaledes saedvanlig allerede paa Cy-
prians Tid (et sprogligt Minde om denne bi-

skoppelige Forret have vi i Angelsachsisk:

biscopian og Gammelnorsk: biskupa = kon-
firmere). I den rom.-kat. Kirke afsluttedes Lsere-

udviklingen om K. i Firenze 1439 ved Eugen
IV's Bulle Exultate (>Det 2. Sakrament er K.,

hvis Materie er den af Biskoppen indviede

Salve, og hvis Form erOrdene: Jeg tegner dig

med Korsets Tegn og bekreefter dig med Frel-

sens Salve i Faderens og Sennens og Hcllig-

aandens Navn. Denne Salvelse maa kun ud-
fares af en Biskop. Virkningen af dette Sa-

kramente er, at i det gives Helligaanden til

Styrkelse, ligesom til Apostlene paa Pinsedagen,
for at den Kristne friraodigt maa bekende
Herrens Navnc). Der stilles foravrigt i Romer-
kirken den Fordring, at Konfirmanderne skulle

vsere mindst 7 Aar gamle, vel underviste i Troens
Hovedherdomme og have Faddere.

Ogsaa i den asterl. Kirke regnes K. som selv-

staendigt Sakrament, men fuldbyrdes d£r straks

efter Daaben og af Prsesten, som ved Salvingen

siger: Segl paa Helligaandens Gave, Ament
Imod dette selvopfundne Sakrament gjorde

de evang. Laerere Indsigelse tildels i meget
skarpe Udtryk. Luther kaldte det Abespil og
Narrevterk, Melanchthon og Calvin udtalte sig

heller ikke blidt. K.en var jo ikke en af Herren
indstiftet hellig Handling, hvortil Helligaandens

Gave var knyttet. En Paastand derpaa kraenkede
Daabens Mre. Daaben trengte ikke til en saa-
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dan Fuldstaendiggerelse. Men man erkendte
klart Nedvendigheden af en kr. Borneunder-
visning (>Katekismus<) og en alvorlig Prevelse

af Nadvergaesternes Tre. Naar man imidlertid

af praktiske Grunde flere Steder snart kom
ind paa en samlet Undervisning og en samlet
Prevelse af de unge Nadvergaester til visse Tider
paa Aaret og i Naervserelse af Menigheden, og
naar hertil knyttedes Bekendelse, Forben og
Velsignelse, forelaa dermed Elementeme til en
evang. K. som selvstaendig kirkelig Handling
med ejendommelig liturgisk Udstyrelse. Hos de
bohmiske Bredre (se mahr. Brodre) havde noget
saadaut allerede vseret 1 Brug 1468. Erasmus
udtalte sig i samme Retiring 1522. Men den
evang. K.s egentlige Fader blev den nidksere

Strassburger-Prest og Reformator Bucer (I, 407),

paa hvis Foranledning K. som Modtreek mod
Gendeberne og til Kirketugtens Fremme ind-

fertes saavel i Strassburg, som i Kassel (1539)

og snart i hele Hessen (1574), Nedersachsen o.

fl. St. For Bucer bestod K.en i, at Bernene
>efter Troens Bekendelse, ved Menighedens Ben,
under Haandspaalasggelse og ved Nadvernydelse
skulde styrkes til Udholdenhed 1 Troen og
Kristenlivet<. — Men i mange luth. Egne vilde

man ingen saadan K.shandling indfere af Frygt
for, at der paa papistisk Vis skulde blive tillagt

den sakramental Kraft. Man nejedes med Kate-
kismuspraedikeuer, Katekismusforher og Eksa-
miner i Fastetiden (saaledes i Kursachsen). I

Tidens Lob blev denne :>Katekismus< dog lovlig

ter og aandles og opfyldte ikke sit kristelig-

paedagogiske 0jemed. Grossgebauer (S. 266) og
Spener slog ind paa nye Baner og segte

frem for alt at gore Forberedelsen af Konfir-

manderne mere vaekkende og hjertelig, saa at

disse 'candidati des Sakraments< kunde hjaelpes

til retskaffen Anger og Bod og til inderlig Laengsel

efter Naaden.
Det var ogsaa den pietistiske Livsbelge, som

tilsidst bar K.en sejrrig frem i Danmark og Norge.

P. Palladins havde paa streng luth. Vis kaldt
Overheringen hos Sognepraesten >den rette

flrmelse, conflrmatz eller stadfestelsec, hvor-

efter Bernene, endog kun 6—7 Aar gamle,
maatte gaa til Alters med deres Foraeldre; og
Niels Hemmingsen omtaler, hvorledes Biskop-
perne paa lignende Vis »konfirmerede< ved deres
Visitatser. Men Biskop Resen ivrede for at faa

K.en indfert sora en egen Handling med Haands-
paalaeggelse enten af Biskop eller af Priest i

Forbindelse med den ferste Altergang; og 1646
befalede Christian IV en saadan K.s Indferelse

1 den kongl. Del af Hertugdommerne ; her bleve

Bernene efter Overhering velsiguede og straks

derpaa tagne til Herrens Bord. For det evrige

Slesvig og Holsten vedtoges paa Synoden 1682
en fuldstaendig evang. K. (se Arnkiel, Christ-

liche Confirm, d. Catechumenen, 1693). Men
ferst under Christian VI blev K.en, efter Til-

skyndelse af Pietisterne Bluhme og Schroder,

indfert ved Forordn. af 13. Jan. 1736 overalt

i Danmark og Norge. I Sverig derimod kom
K. ferst i Brug ved Adventstid 1811 efter megen
Modstand. Ogsaa i Danmark var der Mod-
stand; men ved Biskopperne Worms og Hers-
lebs Hyrdebreve vaernedes K.en mod Misfor-

staaelse og stilledes i det rette Forhold til Daab
og Nadver. Christian VI's Forordn. om K. er

endnu gaaldende i Hovedsagen, om end baade
Syuet paa den og Udovelsen af dens Regler
ere sendrede og lsempede i Tidens Leb. I den
ratlonalistiske Periode betonede man navnlig
Leftct og formede den kirkelige Handling saa
teatralsk som muligt. I nyere Tid betoner man,
at Bernene ere confirmandi, d. e. saadanne,
som skulle bekraeftes 1 Naaden, og afkraever
dem ikke Ed eller Lefte, men en hjertelig Be-
kendelse af Barnetroen. Forberedelsestiden er
mindst 3 Maaneder; den aim. Alder 14—15
Aar (med biskoppelig Tilladelse som Lavmaal
13Vb Aar); Nadvernydelseu finder i Reglen ikke
Sted selve K.sdagen; Overheringen kan hen-
laegges til en Dag fer K.en, naar Konfirmand-
ernes Tal er stort. K. er saedvanlig Betingelse
for at kunne vsere Fadder og for at opnaa
kirkelig Vielse. Alle konfirmerede ere pligtige

at yde Hejtidsoffer. De, som fra fremmede
Trossamfund trsede over til Folkekirken, skulle
konfirmeres.

Forevrigt er K.en et Spergsmaal, som i de
sidste 40—50 Aar stadig har vaeret braendende
saavel i Tyskland (skarpt kritiseret afWichern
og Stacker) som i Norden. I Danmark fertes

omkring 1860 en udferlig Forhandling derom
mellem Presterne Hostrup, Zeuthen og (senere
Biskop) Laub. De ferste vilde paa K.sdagen
ikke gaa videre end til opbyggelig Overhering,
Tiltale og Velsignelse; egentlig K. med Be-
kendelse og Altergang skulde felge senere som
fuldstaendig frivillig Sag og i al Stilhed. Laub
miskendte ikke den Omhu for ^Erlighed i Guds-
forholdet, som laa til Grund for Hostrups og
Zeuthens Forslag. Men han mente, at kon-
sekvent maatte al Overhering og kirkelig Hej-
tideligbed falde bort, naar Handlingen ikke
havde som Forudssetning Barnets Villighed til

at vedkende sig Daabspagten og som sit Maal
Barnets Delagtighed i Nadveren; tht saa blev
det hele en torn Forestilling, en Kundskabs-
preve uden aandelig Vaerdi. Der evedes ej

heller Uret ved, at de aeldre i Menigheden lige-

som tog Bernene ved Haanden for at fere dem
til Nadverbordet; man maatte ikke stille for
store Fordringer til Konfirmanderne om af-

gjort og bevidst Tro; de vare jo kun Bern
endnu. K.en burde bevares paa Grund af dens
store folkekirkelig-psedagogiske Betydning. —
Begge Synspunkter gaa igen 1 de sidste Aars
talrige Forhandlingerom K.en baade i Danmark
og i Norge, og Enighed synes forelebig uop-
naaelig. Men der hersker ingen Meningsforskel
om det mislige ved Massekonfirmatlonerne i

de store Bymenigheder eg om Nedvendigheden
af en afsluttende Undervisning hos Prsesten

for alle de barnedebte. Attest om Deltagelse

1 denne Undervisning kunde, som foreslaaet,

udstedes til hvem, der straks eller senere vilde

faa Brug for en saadan i kirkeligt eller borger-

ligt Ojemed. Men hvem der efter endt Under-
visning ber stedes til K. med Altergang, og hvor-
naar dette skal ske, det maa gennem Ordets al-

vorligeogkaerligeForkyndelsehenstilles til gamle
og unge Samvittigheders egen redelige Afgerelse.

Det er vserd at maerke, at i Udlandet sker K.
mange Steder, saerllg i ref. Samfund, meget senere
end hos os; i Schweiz i 16— 17 Aars, i Holland i

18—20 Aars Alderen. En Hollander vilde smile
ad vore smaa 14aarige Konflrmander. For-

Digitized byGoogle



Konfirmation — Kongebegerne.

evrigt ber Undervisningen have et saa praktisk-

kirkellgt Tllsnit som mulig, og Grundlaget for

den bar — ntest N. T. og LutHers lille Kate-

kisme — were vor Tids Kirkehistorie og Kirke-

psalmebogen med dens Banner og Helligdags-

tekster (A. J. Mason,The Relation ofConf. and Bap-
tism, London 1893 * ;W. Caspari, Die evang. K., Er-

langen 1890; W. Oiehl, Znr Gesch. d. K., Giessen

1897; Simons, K. u. K.unterricht,Tubingen 1900;
Wahlflik, O. katek. undervisn. i Sverige, Stock-

holm 1889; Ullman, Liturgik, Lund 1885; Ek-
dahl, Om Confirm., Lund 1889 ; Osc. Moe, Kate-

chismus, Kristiania 1890; Ussing, Kirkeforfat-

ning IV, Soro 1789; J. Mailer, Mnemosyne IV,

Kbhvn 1833; Smaaskrifter om K. af Laub,
1860; O. Moller, 1880; J.Jansen, 1881). H.Ln.

Konfntation, se Confutation (I, 545).

Kongebegerne. I den fortlabende Fremstil-

ling af Israels Historie indtil den babyloniske
Landflygtlghed, som indeholdes i Moseb., Josva,

Dom., Sam., Kong., beretter K. om Salomos
Regering og de delte Rigers Historie. Op-
rindelig udgjorde K. vistnok sammen med
Samuels-Bagerne (Jvfr. d. Art.) it Vaerk. I de
bebr. Bibelhaandskrifter udger K. en Bog;
ferst i den alex. Overs, blev denne delt 1 2
Bind. — Bogen slutter med det lille Lysglimt,

at den land flygtige Kong Jojakin i Aaret 561

fik sit Ftengsel ombyttet med serefuldere Kaar;
dette vlser, at Bogen er skreven efter denne
Begivenhed, men forend Hjemrejsens starre

Naadepant havde overstraalet hint svage Lys-
punkt. Denne under Landflygtigheden skrevne

Bog synes dog ved naermere Analyse kun at

vsre en lidet udvidet Afskrift af en tidligere

Fremstilling, forfattet kort far Jerusalems 0de-
lteggelse (jvfr. Udtrykket > indtil denne Dag<
I, 8, 8; 9, 21; 12, 19 osv.). Begge viser sig be-

hersket af det samme Udtryksset og Syn paa
den israelitiske Kultus og Religion, som er

karakteristisk for den Lovsamling (5 Mos.), som
laa til Grund for Kong Josias Reformation og
udavede en bejst gennemgribende Indflydelse

paa den felgende Tid. Men det er dog lidet

mere end Bedemmslsen og Indramningen af

det hist. Stof, som viser dette >deuteronomi-
stiske< Praeg; Fortellingerne selv vlser sig for

den veesentligste Del uberert deraf — et Vidnes-

byrd om, at her gengives meget nejagtig teldre

Fortssllinger. — Det historiske Stof kan deles

i: a) Beretninger af politisk Art, om Krige,

Byggeforetagender etc. — aim. meget korte;

b) meget udferlige Fortellinger, der til sit Cen-
trum har Profeter (saerlig Elias, Elisa, Jesaja);

c) Forttellinger, tildels temmelig udferlige, som
vedrorer Templet, og hvad deri skete. b stam-
mer fra Profetkredsenes mundtlige Overleve-

ringer (til Dels er ikke engang Navnet paa den
> Israels Konge«, som optrieder idem, bevaret;

jvfr. II, 5 f.). c er muligvis overleveret i Praeste-

kredse. M. H. til den politiske Historie (a) hen-
vises regelmaessig de, der maatte enske udfer-

ligere Beaked, til Kongekreniker: Salomos-Kre-
nikebog (I, 11, 41), Judas Kongers Kranikebog
(I, 14, 29 osv.) og Israels Kongers Kranikebog
(I, 14, 19 osv.), enten 3 Beger eller 3 Bind af
samme Bog. Om disse Kreniker tillige kan
betragtes som Kilder for den fereksilske Forf.,

er ikke ganske klart; II, 24, 5 tyder nemlig
paa, at Judas Kongers Kranikebog ferst er

skrevet lige far Eksilet. — I hvert Tilfelde er
Forf.s Kendskab til Folkets Historie saa tnd-
gaaende og nejagtigt, at hans Oplysninger op-
rindelig maa stamme fra gamle skriftlige Ned-
tegnelser. Ganske vist maa ifelge de assyriske
Indskrlfter Tiden fra Jehus Oprer til Samarias
Fald have vaeret kortere end 132 Aar, medens
den ved Sammenregning ifelge K. bliver 143
Aar 7 Maaneder (ifelge de judseiske Regerings-
tal) eller 165 Aar (ifelge de israelitiske). Maaske
bar Talsystematik spillet ind i de bibelske Be-
regninger: 480 Aar er ifelge I, 6, 1 forlebne
fra Udgangen af ./Egypten til Templets Grund-
laeggelse; 480 Aar er der ogsaa, naar de judseiske
Regeringstal kegges til Grund, fra Templets
Grundkeggelse til Hjemkomsten i 536 ; muligvis
kan ogsaa Israels Riges Varighed beregnes til

240 Aar. Men tilnsermelsesvis rigtig viser altsaa

Kronologien sig at vaere. — Forf.s vsesentlige

Interesse er den religiose. Kun de religiest be-
tydningsfulde Fortellingergengives udferlig ; selv

betydelige Konger, som Omri, omtales kun
ganske kort, naar der intet er at fortaelle af
relig. Interesse. Hver Konge demmes efter sit

Forhold til 5 Mos., og Afvigelserne fra Lovens
Bud betragtes som Aarsag til Ulykke og til Slut

til Undergang. Ved de vigtige Afsnit Andes op-
byggelige Tolkninger af Begivenhedernes reli-

giose Side (I, 8f. Salomos Indvielsestale osv.;

II, 17 Forf.s Slutningsord om Israels Rige; ved
Rigets Deling 1,11, ved Jeroboams Billeddyrk-
else 1, 13, ved Tronomvteltningerne i Nordriget
o. s. fr.); hertil tjener fremfor alt en Rtekke
Profetord. Og saaledes bliver Folkets Sktebne
en vteldig Guds Pradiken for Efterslsegten om
ved Lydighed mod hans Bud at opnaa hans
Velsignelse. Sierlig advares mod Afgudsdyrk-
else, Billeddyrkelse, al Slags fremmede Kultus-
skikke, Ofringer udenfor Templet i Jerusalem;
men ogsaa moralske Bud nsevnes, hvor Lejlig-

hed gives. Dommen over Fortidens Konger
bliver paa denne Maade haard, idet de ikke
demmes efter sin Samtids Maalestok, men uden
Afslag efter 5 Mosebogs heje Gudskrav. — Siden
Forf. er Judeeer, har han selvfelgelig sterst

Interesse for Juda Rige. Men ogsaa hans Pa-

triotlsme er heltigennem relig.: den vtesentlige

Forskel mellem Israels og Judas Rige er for

bam den, at Israels Rige er demt af Gud,
medens Judas Konger baade ved Leftet til David
og ifelge sin sterre Fromhed ejer Guds sterlige

Velsignelse. Den sterre Vaegt, han saaledes

loegger paa Judas Historie, viser sig tydelig i,

at den stadig tilbagevendende Indlednings- og
Slutningsformel er udferligere for Judas Konger
end for Israels (smlgn f. E. II, 15, 1—2 og V.

6- 7 med V. 17 og V. 21—22). Alligevel med-
deler han for Tiden fer Aar 722 betydelig mere
om det nordlige Rige; tydeligvis var dette

Hovedriget, det ledende, hvor de betydnings-

fulde Begivenheder foregaar, og dette Faktum
er endnu ikke glemt (jvfr. Art. Krenikernes
Beger). Fremfor nogen senere Tid var dog Salo-

mos Regering velsignet af Gud med Rigdom
ogMagt; den havde desuden forsaavidt grund-

leggende Betydning for Gudsdyrkelsen, som
Templet i Jerusalem blev bygget af bam. Med
sympatisk Interesse bliver altsaa denne Tid
udferlig skildret (I, 1—11): ifelge Davids egen
Bestemmelse blev Salomo Konge (Kap. 1—2). I
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Skildringen af bans Riges Herlighed (Kap. 3
— 10) er Midtpunktet den overmaade udferlige

Skildring af Templets Bygning og Indvielse

(Kap. 6—8), omgivet af Beretningen om hans
ovrige Byggearbejder og Forbindelse med Kongen
af Tyrus (Kap. 5 og 9, 10—28); herom grup-

perer sig den ovrige Skildring af S.s Herlighed

(Kap. 3—4 og 10). I, 11 beretter til Slnt de
morke Sider i Billedet: S.s Synd og de Ulykker,
der til Straf rammede ham ; her samles under
6t alle Ulykker, selv fra hans Regerings ferste

Tid (Jvfr. 11, 21); dette har senere foranlediget

den falske Opfatning, at disse Ulykker kun til-

horte S.s sidste Dage. — Nogen til S.s Historie

svarende Afslutning af Bogen Andes ikke; thi

Jerusalems 0de!«eggelse var for Troens Haab
ikke nogen Afslutning, men kun en tugtende
Gennemgang til ny Fromhed og Lykke. Saa-

ledes peger Bogen stiltiende fremad, i al Fald
m. H. til Juda, medens Nordrigets Regnskab
knnde siges endelig opgjort med Slutnings-

ordene II, 17 (jvfr. Buhl, Det Israel. Folks Hist.

§ 45, 47—71). S. M.
Kongedemmet 1 Israel, se Israels Historie

(S. 465 f.) og de enkelte Konger.
Kongelige Embede, Kristi, se I, 756.

Konger, de hellige tre, se Helligtrekongers-

fest (S. 388).

Kong-fu-tse, se Kong-tse.

Kongo-Missionen. Ved Stanleys Rejsc ned
ad Kongofloden 1876—77 aabnedes et stort

Indland med o. 30 Mill. Beboere og Tusinder
af Mile Vandvej for Samferdselen. Missionen
rykkede straks ind, og 25 Aar efter fandtes i

den der oprettede Kongofristat 50 evang. Mis-
sionsstationer med 105 Missionterer (Mend),
350 indfodte Hjaelpere og 14,000 debte, og
desuden 130 kat. Miss, med 48 Sostre paa 27
Stat, med 10,000 debte. De engelske Baptister

samt Grattan Guinness (se S. 307) gjorde Be-
gyndelsen. De ferste udsendte 1878 Greenfell

og Th. Comber, d. 1887, til San Salvador 1 det

gamle Kongorige, hvor den kat. Mission havde
arbejdet i det 16. Aarh., men kun efterladt

Ruiner. Herfra naaede de 1882 Kongofloden
og have siden drevet vidt strakte Opdagelses-

rejser (saerlig Greenfell) og spredt deres 8 Sta-

tioner over 300 eng. Mile fra Matadi ved
Nedre K. til Yakusu ved Stanleyfaldene, og
Kseden paattenkes fortsat, til den naar de eng.

Missioner ved Nilseerne. W. H. Bentley har
oversat Biblen paa Bakongo. Men Arbejdet paa
Stationerne staar tilbage, og de have med 36
Miss, kun 600 debte og 3000 Elever i Skolerne.

Det usunde Klima har voldet dem som de andre
Missioner store Tab (Familien Comber). Den
af G. Guinness oprettede Livingstone Inland
Mission begyndte 1878 ved selve Floden, men
af 50 udsendte Arbejdere var 1884 kun 15 til-

bage,. saa maatte G. overgive Arbejdet til de
amerik. Baptistera Miss. Union, der har holdt
Krtefterne mere samlede paa 7 Stat, fra Mukim-
vika ved Kysten til Ikoko ved iEkvator, og
arbejdet mere stadigt. En maerkelig Veekkelse
1885 i Banza Manteka (H. Richards) har vist

sig varig og tilfert dem talrige omvendte der
(nu 1662 debte), og trods den dedelige Sove-

syge blandt de indfedte have de med 16 Miss.

3100 debte (1901 debtes 612) og 2600 Bern i

Skolerne. En Station ved Nedre K., Mukitn-

bouga, blev 1884 overtaget af >Svenska Mls-
sionsfdrbundetc, der havde deltaget i Arbejdet
siden 1881. Det har her drevet et solidt Ar-
bejde, koncentreret paa et mindre Omraade,
nu 7 Stat, med 25 Msend, 26 Kvinder (af 96
udsendte er 34 dede), 1627 Kr. og i Skolerne
2571 Elever. Nils Westlind (d. 1895) har over-
sat N. T. paa Fiotosproget. G. Guinness tog
paany fat hejere oppe 1889 med en Kongo-
Balolo-Mission blandt Lolofolket; Dedeligheden
har atter her vseret stor — 30 dede af 96 ud-
sendte i 13 Aar — , nu arbejde 19 Msend og 3
ugifte Kvinder paa 7 Stat. (o. 120 debte). Ved
Kasaifloden arbejde siden 1891 de sydl. amerik.
Presbyterianere i Luebo og Ibanje med 6, meat
sorte, Miss, og 2 ugifte Kvinder (1580 debte).

I Bolengi ved iEkvator arbejde amerik. Disciples

of Christ med 4 Miss., og i Boma ved Nedre
K. og 3 andre Stat, den amerik. Christian and
Missionary Alliance med 12 Miss., 3 ugifte Kvinder
(o. 200 Kr.). I Vivi ved Nedre K. begyndte
den ivrige amerik. Metodistbiskop Will. Taylor,
bekendt for sine udstrakte og virkntngsrlge
Evangelistrejser i Kalifornien, Indien, Syd-
amerika og Vestafrika (d. 1902) en aldeles for-

fejlet self supporting Mission 1886, der maatte
opgives 1896, medens andre af T. anlagte Sta-
tioner i det tilstedende Angola siden sattes

paa en sundere Fod og blev ved at bestaa.

Endelig har Arnot, udsendt af Plymouthbredrene,
1885 grundlagt en Mission i Garenganze (Ka-
tanga) ved Mweroseen, der siden er udvidet
med Stationer ned mod Vestkysten og nu har
17 Miss., 7 ugifte Kvinder og o. 200 Kr. Selve
Kongofristaten, der oprettedes 1885 for Kong
Leopold af Belgien, bar ved en gridsk Udnyt-
telse af Landets Rigdomskilder og grusomme
Mishandlinger af de indfedte, der tvinges til

at arbejde for Staten, fuldstaendig skuffet de
Forventninger, der sattes til den, som et fllan-

tropisk Foretagende til Undertrykkelse af Slave-

handelen og til Civilisatlonens Fremme (W. H.
Bentley, Life on the Congo, 1893; sammea.
Pioneering on the Congo I—II, 1900). V. Sn.

Kongregationalister, se Independenter (S.

522).

Kongregationer kalder Romerkirken Bro-
derskaber eller Sesterskaber, der have sluttet

sig sammea paa Grundlag af visse Statuter,

enten for at fremme Sasdelighed og modarbejde
visse Laster eller for at tage sig af Ungdom-
mens Undervisning, Fattigpleje eller Sygepleje

(se Art. Broderskaber I, 391). I snsevrere For-
stand bruges Bentevnelsen om de talrige gejst-
lige K., der skille sig fra de egentlige Munke-
ordener derved, at deres Medlemmer leve uden
streng Klavsur eller Lefte om Fattigdom og
ofte kun have lovet at leve i ugift Stand.

Dernsest bruges Ordet om de Ordens-K., der
have dannet sig, navnlig indeufor Benedictin-

erne (I, 259), derved at flere eller fseire Klostre

have sluttet sig om et eller andetAbbedi, der
ved Tillaeg til den oprindelige Regel eller Ma-
dringer i denne have gennemfert en Reform.
Endelig bruges Bentevnelsen K. om de Kurie-
eller Kardinal-K., der under en Kardinals
Forsaede dannes af Pnelater for at forvalte

visse Grene af det kirkl. Arbejde. Om disse

K.s Oprindelse og Ordning Andes Oplysning 1:

Goyau-Perat£-Fabre, Der Vatikan (Einsiedeln
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1898) S. 297 f. og i F. Grimaldi, Les congre-

gations Romaines, guide hist, et pratique (Sienne

1890).

Kongrnistne er Navnet paa Jesuiternes offl-

cielle Lsere om Naaden (gratia congrua), der
ferst blev fremsat af Suarez (se d. Art. og Art.

Naade).
Kong-tse eller Kong-fu-tse (= >Hr. von

Kongc), latiniseret Confucius, GrundUegger af

den nationale relig. Moralitet i Kina, fedtes

551 f. Kr. i Staten Lu som Sen af en hejt-

staaende Officer. Tidlig faderlos henvistes ban
fra Barnsben stserkt til sig selv og rebede da
allerede udprsget Sans for gamle Ceremonier
og Traditioner. Denne bevarede ban til det
sidste, og hans Livsvserk blev derfor lkke det

at stifte nogen ny Religion, men snarere at

fsestne og iutre det kinesiske Folkeliv under
de nedarvede Former. Han levede derfor heller

ikke som Forkynder eller Ferer, men dels som
Laerer, dels i praktiske Stillinger, som Embeds-
mand og administrativ Politiker. 19 Aar gammel
giftede han sig og fik en Son, men hans iEgte-

stand var ulykkelig og oplestes snart. Af Stil-

ling var han dengang Forvalter ved de fyrste-

lige Kornmagasiner, senere blev han Land-
brugskonsulent og Mejeriinspektor. Ved 22-Aars-

Alderen lededes ban dog ved disse Virksom-
heder og hengav sig til en omvandrende Lserer-

virksomhed, der skaffede ham stor Tilslutning

og hurtig bragte ham i saadant Ry for Visdom,
at Hertngen af Lu knyttede ham til sit Hof
og var betsnkt paa at give ham virksom Del

i Regeringen. Datidens Kina var imidlertld

ikke nogen rolig Jordbund for Rigsstyrere.

Feudalvaesenet, der 500 Aar tidligere havde haft

sin Stortid under det glimrende Tscheu-Dy-
nasti, havde nu overlevet sig selv og var endt

i Kiv og Splid; den heldbringende Lesning,
Absolutismen, var endnu fjern (den kom ferst

med Tsin-Dynastiet 255 f. Kr.). K. fik Tidens
Traengsel at fele; han blev »en Mand fra Syd
og Nord«, omstrejfende fra Hof til Hof og
maatte leve laenge i Landflygtighed. Da Her-
tngen af Lu 516 blev fordreven, fulgte K. ham
og belennedes, da Fyrsten vendte tilbage, for

sinTroskab, ferst med et ISaarigt stille Studie-

liv, og derntest med en meget aerefuld Stats-

virksomhed; han blev Justitsmlnister og Politi-

chef, og i den kortvarige Embedstid (500—496)
lykkedes det ham at reformere hele Straffe-

retsvsesenet, og han bevidnede herved sin store

Hnmanitet og Retfaerdighedssans. Han indferte

Undersogelse af Forbryderes Ansvarlighed og
forfulgte med sterste Strenghed de hyppige,
men hidtil ustraffede, Tilftelde af Bedrageri og
Falsk. Hans Ubeielighed paa dette sidste Punkt,
blev ham til Fal'd. I 13 Aar (496—483) maatte
han nn vandre om fra Sted til Sted. Ferst
som en nsesten 70aarig Mand tillod man ham
at vende hjem til Lu, og skent man modtog
ham med JEre, tilstodes der ham ingen praktisk
Indflydelse mere. Han levede da for sine Studier
og Skrifter til sin Ded 478.

K. var en kaempehej Mand af vaerdigt og
vindende Ydre; en Mester i Heflighedskunsten,

en Elsker ikke blot af de gamle Tiders Saeder

og Sklkke, men ogsaa af deres Historie og Ll-

teratur, deres Kunst og Musik, men ferst og
fremmest af den storstilede Statsknnst, hvor-

med Tscheu-Dynastiet havde grundlagt det nu
forfaldne Rige. Det eneste Skrift, der med Sikker-

hed tilskrives ham, er netop et historisk,

nemlig Fyrstendommet Lu's Historie : >Tschun-
tsieu«. Han blev derfor til sin Ded en trofast

Feudalpolitlker, hvilket ofte nok under den
senere Absolutisme blev skaebnesvangert for

hans Skrifter. Ogsaa i relig. Henseende sluttede

han sig til det gamle, deltog i Sjaeledyrkelsen

ved Gravenc, i Sergetider og lignende Cere-

monier, men hans Tilslutning synes her nok
saa meget at vaere dikteret af historisk Sans
og politisk Klogt som af nogen relig. Overbe-
visning. I Virkeligheden var K. fremmed for

enbver Tanke om det oversanselige, hvilket

isaer viste sig ved hans fuldstaendige Mangel
paa Evne til at forstaa sin aeldre samtidige,

Mystikeren Laotse (se d. Art.), med hvem ban
i sin ferste Manddom skal have haft en Sam-
tale. Navniig den milde Vismands Saetning

om at gengaelde ondt med godt vakte K.s

Harme: >Hvormed skal jeg da gengaelde det

gode?« var hans Svar. Ogsaa Udedeligheds-
tanken afviste han: >Saalaenge du ikke kender
Livet, hvor kan du da vide noget om Deden«.
At han ikke troede paa Bennens Magt, er
sikkert bevidnet, og om Gravdyrkelsen, som
han dog selv deltog i, skal han have sagt:

>JEt Aanderne med Fromhed og hold jer fjernt

fra dem!<. K.s faktiske Religion synes at have
vseret den astrologiske Tro paa Himlen (Him-
melhvaelvingen) som overate Styrer, der bestod
i Riget som Kejserens og Hoffets saerlige Guds-
dyrkelse. Denne fysiske Himmelmagt, hvem
alle Skaebner skyldes, er dog paavirkelig fra

Menneskenes Side: ved Fromhed og Dyd kan
man blidne Himlen, ved Synd og Slethed vaekkes

dens Vrede. Ved Fromhed forstaar ban da Over-
holdelsen af Ceremonieme (baade i Kultns og
i Liv), ved Dyd, ferst og fremmest de 5 gammel-
kinesiske Pligtbud : /Erbedighed for Foraeldrene,

iEgtemanden, den aeldre Broder, Venner og
Ovrighed, 3: den Pietetsmoral, der endnu stedse

staar saa hojt i Kina. Men K. forstod at ind-

gyde denne en ny Aand. Retfaerdig og human
som han var, stnebte han efter at fremkalde
en Gensidighed i Samfundsforholdet, saa at

Pieteten gengaeldtes med en tilsvarende Velvi^je

og Retsindighed bos de Overordnede. I det

hele var det hans moralske Grundsaetning

:

»Ger ikke mod Mennesker, hvad du ikke ensker,

de skal gere mod dig,< hvad han gennemferte
i det enkelte: >Tjen din Fader som du vil

tjenes af din Sen,< osv. En saadan Gensidig-

hed skal tjene til at oprette den Ligevaegt

(Tschong-Jong), som betinger Samfundets sande
Lykke; men denne den »rette Midtes< Grund-
ssetning skal ogsaa regulere det enkelte Mcn-
neskes Adfserd og herske i hans Sind. De indi-

viduelle Dyder bliver for K. derfor: Maadehold
og Besindighed, Forsigtighed i Tale og Handlen,
Udholdenhed ved Arbejdet og bestandigStreeben

efter Visdom og Dyd. Som for alle Kinesere

gaar ogsaa hos K. Vejen til Dyd gennem Er-

kendelse, d. v. s. Studium og navniig Studium
af de gamle Forskrifter. Den laarde Mand ber
derfor boldes i Mre og have Regeringen i sin

Haand. Fyrsten selv skal oplseres i Dyden og
vaere et Eksempel for Folket paa Indsigt og
Retsindighed. Denne K.s praktiske Moral har
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passet for Kineserne og i videste Forstand

fundet Indgang hos dem. De ypperlige Egen-
skaber, dette maerkvserdige Folk besidder, og
som har konserveret det saa vel igennem et

Par Aartusinder, skylder de for en stor Del

den Opdragelse, der udgik fra den gamle Vis-

domslterer. Dette erkender de ogsaa meget vel

:

de regner bam for deres storste Mand og dyrker
bans Minde og bans Person i talrige, pragtige

Templer, en Kultus, bvori selv Kejseren maa
tage Del. (Lun-ju — Confucian Analects, overs,

af Legge, Chinese Classics I ; J. H. Plath, Con-
fucius und seiner Schuler Leben und Lebre,

Abh. bayr. Akad. 1867—74; Legge, Chinese
Classics, I, 56 f. Skitse af K.s Liv; E. Faber,
Lehrbegriff des Confucius, Honkongl872; v. d.

Gabelentz, Conf. u. seine Lehre, 1888; R. K.

Douglas, Confucianism and Taouism, London
1900 6

; sammes, Society in China, London 1901,

394 f.; se iovrigt C. v. Orelli, Allg. Religions-

geschichte, S. 62—72 og de Groots Fremstil-

ling i de la Saussayes Lehrb. der Rel.gesch.

1904 s
). Edv. L.

Konja, se Jojakiu.

Konklave, se Conclave (I, 543) og Pavevalg.

Konklavist kaldes den Sekretser, der felger

en Kardinal i Konklavet.
Konkomitans, se I, 543.

Konkordans (Concordantiae, Overcnsstem-
melse) kaldes en bogstawis ordnet Fortegnelse

over alle overensstemmende Ord og Tanker i

et Skrift til Oversigt og Forklaring af Indholdet.

Der gives K. til literare Stormaends Vserker

(f. E. til Luthers, Shakespeares, Dantes Vserker;

ogsaa til Koranen); men sserlig bruges Navnet
om K. til Biblen, Bibelkonkordans. Man
skelner mellem Verbalkonkordans ogReal-
konkordans; den ferste angiver med An-
ferelse af Kapitel og Vers ethvert Sted i Biblen,

hvor det sarame Ord Andes; den sidste be-

handler Sagerne (realia : historiske, geografiske,

dogmatiske, moralske o. a. Forhold) og sammen-
stiller alle de Steder, som nsevne samme Sag.

Saadanne Skrifter kunne vsere til stor Nytte
ved Bibelstudiet. Allerede i 13. Aarb. udar-
bejdede Pariser-Dominikaneren Hugo fra St.

Cher en K. til Vulgata. Senere fulgte hebraiske
K.er til G. T. og gneske til Septuaginta og N. T.;

derefter til nsesten alle nyere Overssettelser af
Biblen. Blandt de hekendteste er Buztorfs
hebr. K. (1632), hvortil en dansk Lserd, Chr.
Nold udgav Tilleeg (1679). Til N. T. er Brnder's
K. (1842, 3. Udg. 1876) den mest benyttede.
Blandt Realkonkordanser kunne nsevnes BQch-
ner's (1740, 14. Oplag 1873) og Bernhardt.
Paa Dansk haves Waisenhusprsesten E. Ewalds
>Den Bibelske Concordantzc, 3 Bind, 1748

—

49, som stadig er et skattet Hjselpemlddel saavel
ved Bibelstudiet som ved Forberedelsen til

Prsediken. Fra nyere Tid haves mere kort-

fattede og tillige for det menige Kirkefolk be-
stemte K.er af C. Levinsen (Real-K., 1854; Ver-
bal-K., 2 Bind, 1856—58) og K. G., Bibelord-
bog, Kra. 1904 *. A. J.

Konkordater (conventional) kaldes Pave-
stolens Aftaler med Statsregeringerne om den
rom. Kirkes og de rom. Katolikers Forhold i

de enkelte Lande. En Samling af K.ne Andes
i E. Munch, Vollst. Sammlung aller alteren
Concordate I— II (Leipz. 1830—31) og i Nussi,

Conventiones de reb. ecclesiast. inter s. sedem et

civil, potestat. (Mogunt 1870). Monografier om
K.ne haves af Balve (>Das C.«, Munchen 1882*)

og af G. Fink (>De concordatis<, Lovanii 1879).

Fra protest. Side er Sagen behandlet i E. Fried-

berg, Kirchenrecht (Leipz. 1884) § 48.

Konkordiebogen kaldes den fuldstsendige

Samling af luth. Bekendelsesskrifter. Dens Til-

blivelse baenger sammen med de Bevsegelser,

der gav sig Udtryk i Konkordieformlen (se d.

Art.). Den blev foranstaltet af Kurfyrst August
af Sachsen, og den udkom ferste Gang 25. Jnni
1580, dog kun med tysk Tekst. Den 1. Udg.
indeholdt: de 3 okumeniske Symboler, den
uforandrede (invariata) Augsb. Konfession efter

det formentlige, tyske Originaleksemplar, Apolo-
gien i Justus Jonas's tyske Overssettelse, de
schmalkaldiske Artikler fra 1537 med Melanch-
thons Tilfojelse om Pavens Magt og 0vrighed,
Luthers lille Katekisme med hans >Trau- und
Tauf-Buchlein< (som dog i de senere Oplag
udelodes, da Kurfyrsten af Pfalz tog Ansted
af den her fastholdte Exorcisme), Luthers store
Katekisme og Konkordieformlen. Den auten-
tiske lat. Tekst udkom 1584. Den bedste tysk-
lat. Udgave er J. T. Mailer, Die symbolischen
BQcher der evang. luth. Kirche (1890^ J.P.B.
Konkordieformlen (formula concordia) er

Betegnelsen for det sidste luth. Bekendelses-
skrift, hvormed Konkordiebogen sluttes. Anled-
ningen til at sege et saadant opstillet var givet

i de heftige indre Lserestridigheder, der kort
efter Luthers Ded (1546) var udbrudt mellem
de luth. Teologer, og som for en stor Del viste

tilbage til Modssetninger mellem Luthers og
Melanchthons Tankegang. Sserlig havde deu
ulykkelige schmalkaldiske Krig med dens Folge,

det dobbelte Interim, slaaet en dyb Kleft

mellem den altfor eftergivende Melancbthon og
de luth. Ivrere (Flacius o. A.). Lserestridig-

hederne samlede sig dels om Viljens Forhold
til Naaden i Omvendelsen (hvor Melanchtlion
havde forladt den augustinsk-luth. Laere om
Viljens Ufrihed og hsevdet en synergistisk Op-
fattelse a: en Samvirken mellem Viljen og
Naaden, og derved givet Anledning til Stridig-

heder — om Arvesynden, om Viljens Frihed,

om gode Gerninger — hvori sserlig Teologer
som Major, Menius og Strigel (>Philipplster<

a: Disciple af Philip Melanchthon) og paa den
anden Side Amsdorf og Flacius deltog, de sidste

drivende deres Lutherdom paa Spidsen i para-
dokse Paastande) — dels om Retfserdiggerelsen

af Troen (hvor Andr. Osiander havde opstillet

ejendommelige Paastande, der forte i Retiring

af det katolske), dels om »Lovens tredje Brug<
(den af Agricola fremkaldte antinomistiske
Strid) dels endelig om Nadveren (hvor Melanch-
thon og hans Venner gik i calviniserende Ret-
ning) og 1 Forbindelse hermed om et kristolo-

-gisk Sporgsmaal (Forholdet mellem de to Naturer
i Kristus). Nadveruenigheden blev sserlig brsen-

dende derved, at Pbilippisterne, som var ved
Roret i Kursachsen, i det skjulte arbejdede paa
at faa den calvinske Nadverlsere indfert air,

alt imens den intet anende Kurfyrst August
ansaa sine Teologer for godt lutherske.

Denne Tingenes Tilstand kunde umulig ved-
vare ; ogsaa polit. Hensyn gjorde det enskeligt,

at faa Stridighederne bilagt; Statskirkevsesnets
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Indflydelse gjorde sig her greldendc. Derfor
var det ogsaa, betegnende nok, polit. Forsam-
linger, der ferst forsegte at faa Ende paa Striden

(Kurfyrstedagen i Frankfurt 1558, Fyrstedagen
i Naumburg 1561), men uden Held. Det forste

Forseg paa at overvlnde Modssetningerne ved
at opstille en teologisk Lcereformel blev gjort

1567 af den wOrttembergske Teolog og Kansler,

Jakob Andrea; (I, 87). Men begge de stridende
Parter, Philippister og Lutheranere, betragtede
Fredsstifteren med Mistillid, og de Rejser, han
foretog som saadan, mislykkedes. Der kom forst

Fart i Tingene, da Kryptocalvinismen i Sachsen
blev afsleret og undertrykt (i Foraaret 1574).

Allerede forinden havde Andres opgivet For-
soget paa at forlige Philippisme og Lutheran-
isme; detMaal, han nu satte sig, var at over-
vlnde Modssetningerne indenfor Lntheranerne
selv og samle dem til Enhed overfor alle ikke-
luth., sierlig calvinske Tendenser. Ud fra dette

Synspunkt udarbejdede han paa Basis af 6,

1573 udkomne, Predikener om >Spaltningerne
raellem Teologerne af den Augsb. Konf. fra

1548— 1573c den >schwabiske Konkordie«, der
atter, efter at vaere bleven bearbejdet af sach-
siske Teologer (Chemnitz), blev til den »schwa -

bisk-sachsiske Konkordie< (1575). Lidt senere,

Jan. 1576, udarbejdede wOrttembergske Teologer
i Maulbronn en Formel af lignende Indhold
(Maulbronner-Formlen, forst trykt 1866 i >Jahrb.
f. deutscheTheol.c). Ud fra det i de to sidst-

nsevnte Formler givne Grundlag tog nu Kur-
fyrst August kraftig fat paa Eriighedsvserket,

der nu ogsaa lettedes ved, at enkelte af de
gamle Ivrere (som Flacius) var dede. I Torgau
samledes adskillige bekendte Teologer (foruden
Andrea;: Selnecker, Chemnitz, Chytrseus o. a.)

og udarbejdede, med den schwab.-sachsiske
Konkordies Indledning som Grundlag, den >Tor-

giske Bog< i 12 Artikler. Der blev saa ind-

hentet Censurer, og endelig afsluttedes Arbejdet
i Klostret Bergen ved Magdeburg. Den 28.

Maj 1577 blev den >Bergiske Bogc eller, som
den snart kaldtes, K. overrakt Kurfyrsten.

K. bestaar af 2 Dele: et kortere Uddrag
(epitome), affattet med stor Klarhed og Prse-

cision af Andrea; (efter den Torgiske Bogs
Fremkomst) og en Uengere Udvikling (solida

declaratio), der i 12 Artikler behandler Strids-

punkterne. Begge Afsnit indledes med et saare
vigtigt Stykke, hvori man ikke blot bekender
sig til Skriften som eneste Regel og Rettesnor,

men ogsaa naevner de kristelige Bekendelses-
skrifter, som man overfor alle Ksettere vil be-

kende sig til, nemlig de 3 okumeniskc Sym-
boler, den uforandrede Augsb. Konf., Apolo-
gien, de schmalk. Artikler og Luthers Kate-
kismer, hviike Skrifter snart sammenfattedes
med K. i Konkordiebogen (se d. Art.). De 12
Artikler handler om Arvesynden, om den frie

Vilje, om Retfaerdiggorelsen af Troen, om
gode Gerninger, om Lov og Evangelium, om
Lovens tredje Brug, om Nadveren, om Kristi

Person, om Kristi Nedfart til Dedsriget, om
Adiafora, om Predestinationen og endelig om
andre Kaetterier og Sekter (Gendebere, Schwenk-
feldianere o. a.). Her fastsettes altsaa den
lutherske Laere saaledes, at al Philippisme o:

aL Tilnsermelse til Romerkirken (i Sporgs-
maal om Vixens Frihed, Retfterdiggerelsen af

Kitke-Leksikon for Norton, n.

Troen, Adiafora) og til Calvinlsmen (i Spargs-
maal om Nadveren, Kristi Person, Predestina-
tion) afvises, idet man dog ikke godkeuder de
paradokse Formler, som de lutherske Ivrere i

Stridens Hede havde udslynget (se sterlig Art.

om Arvesynden og om gode Gerninger).

Man maa tilstaa, at fra en Side set opnaaede
K. virkelig sin Hensigt. Den blev straks (1577—78) underskreven af 3 Kurfyrster, 20 Fyrster,

24 Grever, 4 Friherrer, 38 Rigsstseder og c.

8000 Teologer og Prester, og senere kom der
Acre til, saaledes 1663 Sverig, 1647 Holsten
o. fl. Den skabte virkelig en fast Maalestok
for, hvad der skulde gaclde for ortodoks, Iuth.

Laere, en Maalestok, hvorom de allerfleste luth.

Samfund samlede sig, og som naturligvis ogsaa
flk Indflydelse i de luth. Kirkcr, hvor den ikke
offlcielt blev antaget som Lsercnorm (saaledes

i Dan mark). Saaledes indledede den den orto-

dokse Periode. Men paa den anden Side blev
enkelte af de Kirker, der afviste den, uigen-
kaldelig drevne over i Calvinismen (saaledes

Pfalz, Anhalt, Hessen-Kassel, Bremen). Be-
demmer man K. ud fra dens egen Tid, maa
man erkende, at den var en historisk Nedven-
dighed ; den luth. Kristenhed blev ved den be-

varet for Optosnfng. For saa vidt blev den vel

i Ojeblikket en Fredsformel. Men efter sit

Vsesen var den det ikke; den drog vel i Oje-
blikket visse Graenser, som de kommende indre

Lerekampe ikke kunde overskride, men den
opelskede tillige den strenge Iver for ren Laere,

som nodvendig vil gaa i Retning af at drage
Graenserne snaeviere og snsevrere og derfor altid

vil vaekke ny Strid. Selv om man derfor kan
paaskenne Forfatternes Hensigt og vurdere den
Klarhed og Bettenksomhed, hvormed den er

skrevet, saa vil man dog ud fra en anden og
rigtigere Opfattelse af Grundforholdet mellem
Tro og Laere ikke kunne anse den for skikket

til at opstilles som kirkeligt Bekendelsesskrift.

Den blev heftig angrebet fra reformert Side

(R. Hospinian, Concordia discors, ZOrich 1607)
og forsvaret bl. a. af L. Hutter (Concordia
concors, Witt. 1614). Se ievrigt F. H. R. Frank,
Die Theologie der Cone. F. Erlangen 1859—66
I— IV og de forskellige dogmehistoriske Lsere-

boger. J. P. B.

Konon, Pave, var en svagelig Mand, der i

o. 11 Maaneder (21. Okt. 686—Sept. 687) sad
paa St. Peters Stol uden at udrette noget, der
har vakt Samtidens Opmaerksomhed.
Konrad fra Marburg, tysk Kaettermester,

fodtes i 2. Halvdel af 12. Aarh. i eller i Neerh.

af Marburg; om han var Dominikaner, Fransi-

skaner eller overhovedet Ordensmand, kan ikke

med Sikkerhed afgeres. Innocents III og Hono-
rius III gav K. det Hverv at pra?dike Korstog

i Tyskland, og det rogtede han med stor Nid-
kaerhed. Han skal have redet ncesten hele Tysk-
land igennem paa et lille Muldyr, altid fulgt

af store Skarer. Den strenge, af mange frygtede,

Mand er dog navnlig bleven bekendt som den
hi. Elisabets (I, 747) Skriftefader og som den,

der ved en pavelig Bulle af 17. Juni 1227 fik

det Hverv at virke i Tyskland som pavelig

Inkvisitor og senere ved en Bulle af Gregor IX
yderligere Stadfaestelse som saadan. 30. Maj
1233 blev han ved Lfihnberg overfaldet og
dnebt af nogle Riddere. Senere blev der rejst

53
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et Kapel paa det Sted, hvor ban blev myrdet,

eg bans jordiske Levninger flk en Ilaedersplads

ved Siden af Elisabet af Thuringens i Marburgs
Ellsabetkirke. Den nyere rom.-kat. Historie-

skrivning (E. Michael, Gesch. des deutschen

Volkes, Frelb. 1899 II, 330) soger at gore K.

personlig ansvarlig for det Had, ban vakte, og
at fri Rom for al Medskyld i hans grusomme
Fremfaerd (A. Hausratb, Der Ketzermeister K.

v. M., i bans >KIeine Schriften<, Leipz. 1883,

137 f.).

Konrad fra Waldhausen, bdhmisk Praest,

var fadt i Waldhausen i Osterrig. Han blev

Korherre af Augustins Orden og dade 1369
som Prsest ved Tejn-Kirken i Frag. Han var

en yield ig Prtedikant, der ofte af Hensyn til

de store Skarer, som vildc here ham, maatte
prsedike udenfor Kirkerne. K. fra W. >spaendte

Gnds Ords Bue« stoerkt imod Tiggermunkene,
hvorfor disse klagede over ham til iErkebiskop-

pen. Men K. forsvarede sig, og da ban ikke afveg

fra Kirkelseren, havde han henge et godt Navn
i Bohmen. Efter Prager-Studenternes Opfor-

dring udgav han en Prsedikensaraling (Postilla

ttudentium), der naaede vidt omkring. Ligesom
Richard af St. Victor indskaerpede ban de tinge,

at den, der vil vaere en god La?rer, ferst og
fremmest maa blive ct godt Menneske. Hans
Preedikener mod Meendenes Aager, Kvindernes
Laksus og Ungdommens Letfeerdighed vakte

mange til Alvor. Hans Eftermand ved Tejn-

Kirken var Milic fra Kremsier (F. Palacky, Die

Vorlaufer des Husitenthums in Bdhmen, Prag
1869).

Konsekration, se I, 547.

Konsistorier. 1) I aeldre Tid bleve alle vig-

tigere Regeringshandlinger i Romerkirken
afgjorte i Kardinal-Forsamlinger under Pavens
Forstede; disse kaldtes K. Nu er en Del af

K.nes tidligere Forretninger afgiven til Kongrega-
tionerne; men endnu have bine Betydning
m. H. til Udnaevnelsen af Kardinalerne. I hem-
melige K. o: saadanne, fra hviike alle andre
end Kardinaler og Konger ere udelnkkede,
proklameres Kardinalerne, og i dem prsekoni-

seres Biskopperne. I offentlige K. faa Kardi-

nalerne den rode Hat, og i dem foretages for-

skellige andre med Overtagelsen af Kardinal-
vterdigheden forbundne Ceremonier. — 2) I

den evang. Kirke kaldes den kollegiale Au-
toritet, med hvilken Landsherren i Here tyske
Stater deler Udevelsen af Kirkeregimentet, K.

Saadanne K. indrettedes i Tyskland efter Sach-
sens Forbillede (1545). K.ne, der dannes af

Praster og Lasgfolk, have Opsyn med Prsesternes

Lsere og Vandel, Overtilsyn med Forvaltningen
af Kirkens Formne, med ^Egteskaber og Kirke-

tugt. I flere ref. Lande have K., sammensatte af

Praester og jEldste, Kirketugten i Haende, og i

Frankrig have de Ledelsen af de ref. Menig-
heders Anliggender. — Den Kirkestyrelse, der
udoves gennem K. og Super!ntendenter (se d.

Art.), kaldes en Konsistorialforfatning.

Konstantin, se Constantin (I, 548).

Konstantinopolitansk Patriark, se I, 549.

Konstantinopolitansk Symbol, seSymboler
okumeniske.

Konstanz, Konciliet i. Et Koncilium i Pisa

(1409) vedtog, at der inden 3 Aars Forleb skulde
holdes et nyt Kirkemode. Et saadant blev

sammenkaldt til Rom (1412— 13), men dette

flk ingen Betydning, fordi kun faa Medlemmer
vare komne til Stede. Joban XXIII aftalte da
med Kong Sigismund, at der 1414 skulde boldes
et Koncilium i K. Sigismund enskede denne
By valgt, fordi det var en tysk By, i hvilken
han selv kunde serge for Ro og Orden, fordi

den laa godt for Rejsende fra Frankrig, Italien

og Tyskland, og fordi den var et sundt Op-
holdssted og havde et frugtbart Opland.

28. Okt. 1414 boldt Johan XXIII sit Indtog
i K., og Staden tog hejtideligt imod ham. Han
havde medbragt store Pengesummer; >thi med
tomme Hsender kunde man ikke udrette noget
godt der<. Fra alle Europas Lande medte der
Klerikere, Ombud fra Konger, Stseder og Uni-
versiteter, mange Fyrster, Grever og Riddere,
Kebmsnd og Kunstnere, Lykkeriddere. Geglcre
og lose Kvinder i stort Tal. En Kannik, som
holdt Liste over de fremmede, talte over 25,000
Personer; andre fortscllc, at der til Tider har
vaeret over 100,000 Mennesker i Byen. Fra
Danmark kom Biskop Johan Skondelev af Slesvig

og Biskop Peder Lykke af Ribe. Fra Sverig
synes der ikke at vtere kommet mange Om-
bud ; Vadstena skikkede Tid efter anden flere

Bradre derned (Johannes Hildebrandi, Johannes
Haqvini og Thorer); fra Linkoping kom Kan-
niken Lars Gedda. Alt i K. var godt ordnet,

med faste Priser paa det nodvendigste og med
forstandige Regler for Betaling af Husrum og
Staldrum. Der var ogsaa sorget for Fornojelser
af alle Slags, for priegtige Turneringer, Skue-
spil og Gtestebud. K.-Konciliet bier en stor-

artet Folkekongres, som Middelalderen ikke
for havde set Mage til, og det skulde ikke alene
vaere et Kirkemode, men ogsaa en Fredskongres
for hele Enropa. Naar det var til Ende, og
alle de politiske Traetter jaevnede, vilde Sigis-

mund drage ud og befri den hi. Grav.

Der forelaa 3 vigtige Sager til Afgerelse:

1) causa fidei, Vsern af den kat. Tro over for

Vranglseren; 2) causa unionis, Ophaevelse af
Skismaet, og 3) causa reformations, Kirkens
Reform paa Hoved og Lemmer. Men inden For-
handlingen om disse Sager kunde begynde,
maatte der tages Bestemmelse om, hvem der
havde Ret til at stemme, og hvorledes der
skulde stemraes. For at sikre sig Stemmefier-
hed havde Johan XXIII udnaevnt 50 nye Bi-
skopper, som skulde gaa hans jErinde; derfor
blev Sporgsmaalet om Stemmeretten straks
breendende. Pierre d'Ailli holdt paa, at ikke
alene Doktorer i Jura og Teologi, men ogsaa
Konger og Fyrster eller deres Ombud burde
have Stemmeret; Joban Charlier vilde ogsaa
give Praesterne Stemme. Det var navnlig Eng-
laenderne, der vare ivrige for Stemmerettens
Udvidelse, og inden det Spergsmaal var afgjort,

kastede de et nyt Stridsemne ind. De og Ty-
skerne haevdede nemlig, at der ikke skulde
stemmes efter Hoveder, men efter Folk, for

at berove de mange Italienere Overvsegten;
Inddelingen i >Nationer< var forlsngst gennem-
fert paa Unlversiteterne. Efter et Par Dages
Betnenkning gik Franskmaendene ind paa Eng-
laendemes og Tyskernes Forslag, og tilsidst

maatte ogsaa Italienerne, den 4. Nation, beje
sig for de 3 andre Nationers 0nske. Et fast

retsligt Grundlag fik denne Afstemningsmaade
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dog ikke, skent den bier fulgt under Medet.
Senere, da Spanieme havde ladet deres skis-

matiske Pave falde, fik de en 5. Stemme. Pierre
d'Ailli segte forgaeves at vinde Tilhaengere for

en Afstemning efter Kirkeprovinser, der var
mere kirkclig end Afstemningen efter Nationer.
Johan XXIII befandt sig ikke vel i K., og

da han fra et nserliggende Bjerg saa ud over
den Dal, i bvilken Byen ligger, udraabte han:
>Saaledes fanger man Reeve !<. Der blev straks

stillet det Forslag, at alle 3 Paver (Johan XXIII,
Benedict XIII, Gregor XII) skulde nedltegge

Tiaraen, og Italienerne lod en Liste over Johan
XXIH's Laster og Lyder gaa rundt. Under saa-

danne Forhold fandt Johan XXIII det klogest

at hykle Eftergivenhed, og efter nden Held at

have pravet forskellige Udflugter lovede ban
med de hejtideligste Ord at nedlsegge Tiaraen.

Da de forsamlede Prselater horte det, sang de
Tedenm og greed af Ghede, og Kirkeklokkerne
forkyndte alle den store Nyhed. Da Johan XXIII
I Domkirken gentog sin Opgivelse af Magten,
tog Sigismund sin Krone af og kyssede rert

Pavens Fod — men samtidig gav han Ordre
til at passe godt paa Byens Porte.

Da det var umuligt at faa de 3 Paver sammen
paa samme Sted maatte Johan XXIII gaa ind
paa cetsio per procuratores 3: Nedlaeggelse af
Tiaraen ved Stedfortnedere, og Sigismund til-

bod at vaere en af hans Prokuratorer. Men
herover blev Johan XXIII kraenket, og der ind-

traadte et spsendt Forhold mellem ham og
Sigismund. Pierre d'Ailli rejste atter Spergs-
maalet om en anden Afstemning end den efter

Nationer, men han satte ikke sin Mening
igennem. De 3 Nationer vedtog endvidere, at

Konciliet hverken kunde flyttes eller opgives, og
at Pavernes Nedlaeggelse af Magten skulde kunne
ske ved Stedfortnedere.

Midt under en glimrende Turnerlng, som
Hertug Frederik af 0sterrig gav, lykkedes det

Johan XXIII at slippe ud af Byen, forklaedt

sora Staldknsegt. Hans Flugt fremkaldte stor

Forvirring, men Johan Charlier satte Mod i

alle ved at haevde, at en Pave burde adlyde
et Koncillum, og Konciliet vedtog: at ethvert

retteligt sammenkaldt Koncilinm har sin Myndig-
hed umiddelbart fra Kristus, og at derfor

enbver, selv en Pave, bar adlyde det, baade
naar det gaelder Trossager, Ophaevelse af Skis-

maer og Kirkens Reform paa Hoved og Lemmer.
(Om den rette Form af dette beromte K.-Dckrct

og om dets Raekkevidde se Ddllinger, Das
Papstthum (Munchen 1892) S. 462).

Der blev efter Johan XXIH's Flugt opsat 72
Klagepunkter, i hvilke den flygtede Pave be-

skyldtes for Utugt og unaturlige Laster, Mord,
Simoni, Havesyge, Fornsegtelse af det evige Liv

og de dedes Opstandelse. 29. Maj 1415 blev han
afsat efter Oplaesning af Joh. 12, 31. Gregor XII
nedlagde frivillig Tiaraen, men Benedict XIII
trodsede fra sin Borg i Spanten Konciliet og
anklagede det for Kaetteri.

Efter at de 3 Paver vare afsatte, opstod der
Uenighed blandt Konciliets Medlemmer. De
fr. og ital. Kardinaler vilde straks have valgt

en ny Pave; Sigismund, Tyskerne og Engleend-

erne vilde ferst have Reformsagen fremmet.
Tilsldst enedes man om vel at behandle Pave-
valget ftr Reformsagen, men tilllge sikre Re-

formen af den rom. Kurie ved et Dekret af
Konciliet. Men om den Reform af >Lemmerne<,
der blev mere og mere uoverskuelig, var der
ikke henger Tale. Paa Pierre d'Aillis Forslag
vedtog Medet endvidere det beromte Reform-
dekret Freqvens, i hvilket Konciliet udtalte,

at der, for at udrydde Kaetteriets Tjerne, ferst

om 5, derpaa om 7 og siden en Gang hvert
10. Aar skulde afholdes et aim. Koncilium.
Hertil blev der kuyttet Bestemmelser om, hvor-
ledes man 1 Fremtiden skulde undgaa Skis-

maer, og der blev affattet et Lofte, som Paverne
skulde aflaegge for deres Kroning. Derpaa blev
Martin V valgt til Pave.

Ved Valget af den nye Pave var Skismaet
lykkeligt htevet; men da der blev Tale om
Reformer, udbrod der stor Uenighed. De fr.

Prselater bad forgaeves Sigismund om at tage
Reformsagen i sin Haand, og mange af de
reformlystne sluttede sig da til Paven i det
Haab, at han vilde gore noget for Reformer.
Men kun lidet blev udrettet. Der blev med
Tyskerne, Englaenderne og Romanerne(Frankrig,
Spanien og Italien) afsluttet Konkordater, som
opfyldte nogle af disse Nationers Reformensker,
men for det tyske og det romanske Konkordats
Vedkommende forelebig kun med Gyldighed i

5 Aar.

For causa fidei blev der derimod arbejdet

ihaerdigt ved Processerne mod Wyclif, Hus og
Hieronymus fra Prag (se Art. Wyclif; S. 496
og S. 426). 22. April 1418 blev Konciliet op-
lost, efter at Martin V havde udpeget Pavia
som det naeste Modested. Paven forlod K. paa
en hvid Hest, hvis Bidsel blev fort af Sigis-

mund, og nogle Dage efter rejste ogsaa Sigis-

mund og hans Hoffolk. Sigismunds vaklende
Holding var for en Del Skyld i det tarvelige

Udbytte, men Kirkens Maend vare hans med-
skyldige. De fleste Biskopper havde vfst mere
Iver for at ndvide deres Magt og sikre deres
egen Stilling over for Pavedommet end Nid-
kserhed for Kirkens Reform; og Universiteternes

Ombud vare, som Akademikerne saa ofte, dyg-
tigere til at skrive og tale end til at handle.

Derfor rejste de, der kom til K. med store

Forventninger, skuffede hjem, og det med saa

mange Forhaabninger imodesete Koncilium loste

ikke den Opgave, der var tiltaenkt det (Akt-

stykkerne til K.-Konciliets Historie i Finke,

Acta cone. Const. I, 1896, som fortsaettes;

sammes, Forschungen und Quellen zur Gesch.
des K. K., Paderb. 1889; M. Lenz, Konig Sigis-

mund und Heinrich V von England, Berlin

1874; Bess, Studten zur Gesch. des K.-K.s I,

Marburg 1891. K.-Dekreterne ere aftrykte 1

Mirbt, Quellen zur Gesch. des Papsttums, Tub.
1901 », 155 f.>

Konstitutioner, apostolske, se I, 127.

Kontemplation, se Mystik.

Kontrapnnkt (punctus contra punctum, Node
mod Node), en vigtig Del af den musikalske
Kompositions Teknik, der bestaar deri til en
given Melodi (Cantos firmut) at saette en anden
Melodi i Overensstemmelse med de for K. gaeld-

ende Regler. Man skelner mellem enkelt
K. og dobbelt K., i hvilken sidste de paa-

gaeldende Stemmer kan ombyttes, saa at den
everste Stemme bllver den underste og om-
vendt, medens tre-, fire- og femdobbelt K. op-
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836 Kontrapunkfc — Koptisk Kirke.

staar ved samme Fremgangsmaade ligeoverfor

et tilsvarende Antal Stemmer. K. har spillet

en betydelig Rolle ved Kompositioner af Kirke-

musik og udger endnu dennes vigtigste Stil-

princip. A. H.
Kontra-Remonstranter, se Dordrechter-Sy-

noden (I, 672) og Remonstranter.
Konvent kaldes i Romerkirken en Forsam-

ling, der bestaar af en klosterlig Forenings
stemmeberettigede Medlemmer. Navnet bruges
ogsaa til Betegnelse af Forsamlingsstedet. —
I den evang. Kirke bruges Navnet om friere

Foreninger af Praester, der samles til gensidig

Oplysning og Opbyggelse.

Konvertit, se Convertit (I, 553).

Koopmann, Wilhelm Heinrich, General-

superintendent, fedtes 4. Sept. 1814 1 Tonning.
Han gik i Skole i Husum og studerede Teologi

i Kiel, hvor han blev paavirket af Claus Harms.
1840 blev ban Diaconus i Heide, 1845 Priest

i Byen Lauenburg, 1854 Prast i Ottensen, 1855
Generalsuperintendent for Holsten med Titel

af Biskop og med Bolig i Altona. Han var en
ortodoks Lutheraner, der optraadte mod Ra-
tionalismen, som >Protestantforeningen< vilde

virke for ogsaa i Holsten. 1850 havde han i

Forbigaaende udtalt sig iraod det slesvig-hol-

stenske Opror, og i 1864 var der mange, som
ventede, at han vilde gaa til Danmark. Men
han blev i Holsten ogsaa under det nye Regi-

mente. Han dede 20. MaJ 1871 paa en Visitats-

rejse i Hamberge. Efter bans Ded er der dannet
en >K.-Stiftung« til Understettelse af ortodokse
teologiske Studenter.

Kopiater (fossores) kaldes de, der grave

Gravene. I Beg. var det blandt de Kr. en fri

Ka?rlighcdstjeneste at udfere dette Arbejde,

men i Lebet af det 2. Aarh. blev det over-

draget til K., som lennedes af Kirkens Kasse.

Indskrifter og Billeder i Katakomberne vidne

om deres Virksomhed.
Kopp, Georg, Kardinal og Fyrstbiskop, f.

24. Juli 1837 i Duderstadt, gik i Skole i Hildes-

heim og var derpaa ansat ved Telegrafvaesnet

i Hannover og Neustadt. 1858 begyndte han
at studere i Hildesheim, 1862 blev han pneste-

viet og var farst Vikar i Hennekenrode og Ka-
pellan i Dettfurt. 1865 blev ban Domlektor og
Medhjselper ved Generalvikariatet i Hildesheim,

1871 Domkapitular og 1872 Generalvikar der.

Som saadan var han virksom ved Bilaeggelsen

af Kulturkampen, og til Len for sit Arbejde i

den Retning blev han 1881 Biskop af Fulda.

1887 blev han Fyrstbiskop af Breslau, 1893
Kardinal med S. Agnese fuori le mura som
Titelkirke.

' Koppernik (Copernicus) Nikolaj, Astronom,
fedtes i Thorn 19. Febr. 1473. Efter Faderens
Dod tog hans Onkel, der var Biskop af Erm-
land, med Bolig i Heilsberg, sig af ham. 1491

kom han til Universitetet i Krakau, 1496 rejste

han til Italien, hvor han studerede Kirkeret i

Bologna og laerte Grsesk af Urceo Codro. I Jubel-

aaret 1500 var han i Rom, 1501 flk ban et Kanoni-
kat i Frauenburg. Senere kom han igen til Italien,

til Padova, hvor han studerede Medicin, og til

Ferrara, hvor han blev Doktor i den kanoniske
Ret (1503). 1505 vendte han hjem, og derpaa
ovede han efter sin Onkel, Biskoppens, Tilskynd-

else sin Leegekunst, segt af baadehoje og lave, bl.

a. af Albrecht af Brandenburg (1541). 1509 ud-
gav han en lat. Overs, af Theofylaktos Simo-
kattes's (fra 7. Aarh.) Breve. S. A. begyndte
han paa det Vterk, der har gjort ham beremt,
men han vilde ikke udgive det, da det var
fserdigt. Rygtet om hans astronomiske Hypo-
tese bredte sig imidlertid vidt omkring, og
Wittenberger-Professoren Rh&ticus nediagde sit

Professorembede og opholdt sig hos K. (1539
— 41) for at lsere det at kende. Rhaticus var
den ferste, der kom ofientlig frem med den
betydningsfulde Hypotese i et Brev til Schoner
i Nurnberg (1539, trykt i Danzig 1540). Rha-
ticus udgav ogsaa K.s plane og sfseriske Tri-

gonoraetri. I Wien og Stockholm har man (1873
og 78) fundet en Commentariolus de hgpothe-
tibus motuum coelestium, i hvilken K. har givet

gode Venner et Omrids af sit System. Hans
Hovedva;rk blev udgivet af Andr. Osiander i

Nurnberg 1543 under Titlen: De revolutionibus

orbium coelestium libri VI. Originaleksemplaret
Andes endnu i den grevelige Familie Nostitz's

Museum i Prag; Vserket er helligct Pave Paul III.

K. modtog det ferste trykte Eksemplar af sin

Bog paa sin Dedsdag, den 24. Maj 1543 (Hipler,

N. K. und Martin Luther, Braunsberg 1868;
A. Mflller, N. K., der Altmeister der neuern
Astronomie, Freib. 1898).

Koptisk Kirke kaldes det i TEgypten meat
udbredte og talrigste kr. Kirkesamfund, til

hvilket storste Delen af Landets indfedte Kr.
bekende sig. Den k. K. er en Levning af den
gamle cegypt. Kirke, der engang, i den ferste

Halvde] af det 5. Aarh., omfattede Landets
allerfleste Indbyggere. Ved Udtrykket k. K.
tanker man i Reglen paa det indfedte Kirke-
samfund i Modseetning til Muhammedanerne
og bruger det derfor fortrinsvis, naar Talen er
om denne Kirke i det Tidsrum, der begynder
640 med den arab. Erobring af -<Egypten,

under hvilket Muhammedanerne have haft
Magten i Landet. Der er imidlertid ingen Grund
til at skille den kr. Kirke i jEgypten fer og
efter den arab. Erobring fra hinanden. Kirken
har saavel fer som efter 640 belt samme Ka-
ra kter; den er raonofysitisk, idet den forkaster

Synoden i Kalkedon 451. Ja, man kunde endog
med en vis Ret ogsaa bruge Udtrykket k. K.
om den segyp. Kirke fer 451, thi Ordet Kopt,
der bruges om de enkelte Medlemmer af den
k. K., er en dagligdags Forkortning af det gr.

Aigyptios, der vistnok har hart til de mange
gr. Ord, som i den seldste kr. Tid gik over i

Datidens Indfedtes aegypt. Talesprog, kun at
det flk Tilsnit i Lighed med de aegte ajgypt.

Ord, ligesom det samtidigt optoges af Araberne
som Betegnelse for en segypt. Kr. Dengang
vare nemlig saa godt som alle iEgyptere Kr.

I de ferste Tider efter Synoden i Kalkedon
sammenholdtes de Bgypt. Kr. kun ved deres
Fjendskab mod den ortodokse Kirke, men snart
efter organiseredes Samfundet af Jakob Bara-
dai (se S. 589). Denne Organisation kan siges

at bestaa endnu; men den gradvise Tilbage-

gang, som den k. K., ved det stadige Tryk og de
mange Forfelgelser fra Muhammedanernes Side,

bar vaeret underkastet, har haft til Felge, at

Hundreder af Sogne med deres Kirker og ikke
faa Bispedemmer helt ere forsvundne; mange
Klostre ere edelagte og ligge forleengst i Rulner
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eller ere omskabte til Landsbyer osv. Hovedet
for den k. K., kalder sig Patriark af Alexandria,

men han residerer ikke mere 1 denne By, i

bvilken der kun er faa Kopter. Han liar sit

Sffide i Kairo, hvor Kopternes Ar.tal er sterre.

Under ham staar nu mindst 12 Bisper. An-
tallet af Praester, ligesom af Munke og Nonner,
er ikke ringe. I det hele antages den k. K.

at tselle over 1
/s Million Medlemmer, de fleste

i Ovreaegypten. I Fortiden, serlig i den celdre

kr. Tid spillede de agypt. Munke en meget
fremtredende Rolle; nu have de tabt deres
Betydning, naar undtages, at Patriarken vaelges

ud af deres Midte, ikke sjaelden ved Lodtrask-

ning. De mest ansete Klostre ere helligede

Munkefsedrene Antonios og Pavlos ; begge Iigge

i 0rken ikke langt fra det rede Hav. Ved
Monfalut ligger Marragh-Klostret, der ligeledes

er meget beremt, ligesom ogsaa Klostrene ved
Natron-Soerne (Oldtidens sketiske og nitriske

0rkcn). I vore Dage har man begyndt neje at

undersoge de gamle Klosterruiner med deres

Vceggemalerier og andre Levninger, ligesom man
har udgravet kopt. Kirkegaarde o. lign., hvor-

ved meget verdifuldt Materiale til Oplysning
om det borgerlige og kirkelige Liv i Fortiden,

er kommet for Lyset. Kirkebygningerne (koptisk

kenise) ere smaa og uanselige; de storre have
Muhammedanerne forlcengst beravet de Kr. eller

revet dem ned. Blandt de aeldste og intcres-

santeste Kirker maa naevnes Aba-Serge og El-

Moallaka (>den paa Sejler hvilende<), begge i

Gammel-Kairo. Men de ere i Tidens Lob staerkt

ombyggede, og kun enkelte Dele naa langt til-

bage i Tiden. De koptiske Kirker ere ved hoje

Skillerum paa tvters delte i flere Afdelinger.

Koret, hvor Altret Andes, kaldes Heikal; der-

paa folger Maitidenes, saa Kvindernes Plads og
yderst en Forgaard. Indvendig ere Rummene
udstyrede med malede Billeder og prydede med
udskaaret Trsevserk, men Billedstatter Andes
ikke. Kirkerne besoges meget. Man staar op, og
der er ingen Siddepladser. Enkelte statte sig til

en Slags Krykker for ikke at trsettes for meget.
Gndstjenesten er nsesten udelukkende liturgisk

;

men Menigheden tager aktiv Del i Tjenesten

ved sine Svar. Forovrigt minder Gudstjenesten

ikke lidet om den gr. Kirkes. Bibelstykker
lseses gerne op paa Koptisk, i den gamle neder-

aegypt. (alexandrinske) Dialekt, men de forstaas

ikke af Menigheden, knap af Prsesterne, der
gerne kaste et Blik over paa den ved Siden
anbragte arab. Tekst, naar man sparger om
Indholdet. Koptisk er neralig for 2—3 Aarh.

siden helt fortnengt som Talesprog af Arabisk.

En stor Del af de anvendte Banner, Hymner
o. lign. foredrages derfor paa Arabisk. Guds-
tjenesten afsluttes med Evkaristien, d. e. Nad-
veren; men den uddeles ikke altid. Naar den
uddeles, gaa Msendene op til Heikal og mod-
tage her Bredet, der er dyppet i Vin. Til Kvind-
erne bringes deriraod Bredet til deres Plads.

Daaben foretages ved tredobbelt Neddypning.
Drengene ere gerne 40, Pigerne 80 Dage gamle,

naar de debes. Forud gaar en Salving med
indviet Olie. Umiddelbart efter Daaben felger

Konfirmationen, hvorefter Barnet faar en Draabe
indviet Vin. Til Skriftemaal gaa kun de, der
have fyldt 25 Aar, medmindre de ere gifte.

Alle gifte ere nemlig forpligtede til at skrifte.

Brudevielse holdes i Kirken; Bruden faar et

hvidt Sler og bekranses sammen med Brud-
gommen; forud gaar gerne en Forlovelsesakt

hjemme i Huset; ved denne fungerer en Praest

Syge salves ofte med Olie ifelge Jak. 5, 14;
Prsesten er aldrig alene med den syge. Syndere,
bedravede og anfegtede salves ikke sjaelden

paa lignende Vis som legemligt syge. Skils-

misse er strengt taget kun tilladt i Tilfselde

af aabenbar Utroskab, men der kan gives Dis-

pensation. Hvad foravrigt Kopternes Dannelses-
trin angaar, staa de i Oplysning ikke lidet over
Muhammedanerne ; mangfoldige kunne Uese og
skrive; men alligevel kunne de ikke siges at

staa videre hejt i aandelig Henseende. De ere

meget overtroiske, alle Slags Trolddomskunster
gaa i Svang. Prsesterne staa i Reglen ikke
sserdeles meget hejere i Dannelse end Menig-
heden. Efter at Mohamed All havde aabnet
iEgypten for Europaeere, er der fra protestan-

tisk Side begyndt Mission i den k. K., sterlig

i 0vre-^gypten. Den har haft en Del Frem-
gang (Butler, Ancient Coptic Churches, Oxf.

1884, 1—II). Om de aeldre kopt. Mindesmajrker
se W. de Bock, Mat6riaux pour servir a l'archeol.

de l'Egypte chrtt. (St. Petersborg 1901); Gayet,

L'art copte (Paris 1902). Om de nye Samlinger
i Museet i Kairo er der udarbejdet udferllge

illustrerede Kataloger. V. S.

Kopulation, se jEgteskab.

Kor (af gr. /ope;) kalder man den Del af en
Kirke, i hvilken Altret eller, om der Andes flere

Altre, Hejaltret er anbragt, og hvor oprinde-

lig Sangerne (o : Diakonerne og Subdiakonerne)
havde deres Plads. 1 Oldkirkens Basilikaer ud-

gjorde K.et ikke et saeregent Afsnit af Byg-
ningen, men strakte sig, omgivet af Skranker
(cancelli), fra Hejaltret ned i Hovedskibet og
var forsynet med 2 Lsesepulte (ambones), Evan-
gel iepulten paa Nordsiden og Epistelpulten paa
Sydsiden, overfor hinanden midt i K.et. Der
fandtes ogsaa en Marmorkandelaber til An-
bringelse af et stort Vokslys: Paaskelyset.

Rester af dette Udstyr Andes 1 flere rom.
og seldre italienske Kirker, men i Rom ere kun
i S. Clemente Skrankerne bevarede paa Plads;

de skrive sig ievrigt fra den aeldre, nu under-
jordiske, Kirke og ere undergaaede forskellige

Forandringer.
At forfolge K.ets Udvikling og Udstyr i Vester-

ledens Kirke udenfor Italien har sine Vanske-
ligbeder, fordi den oprindelige Indretning i

naesten alle aeldre Kirker er forandret. I al

Almindelighed vil man kunne sige, at K.et

indskydes som et nyt Bygningsafsnit mellem
Apsis og Transept; men selv hvor dette var
sket, forkengedes det ofte senere, for at skaffe

mere Plads, ned over Transepten og et Par Fag
af Kirkens Hovedskib, hvorved Transepten bliver

hartad meningsles. De 2 Lresepulte flyttes tidlig

ned ved Grsensen mellem K. og Kirke, thi fra

dem skulde Evangelium og Epistel laeses ogsaa

for Lcegfolket paa de store Hejtider. Karl d. st.

befalede, at hans Forordninger ogsaa skulde
bekendtgeres fra disse. De blive efterhaanden
forenede i en Tribune eller et Galleri (fr. Jubi,

eng. Lectern, tysk Lettner), som nsesten ganske
borttog Udsigten fra Kirken til K.et. Paa samme
eller over samme anbragtes et stort Kruciflks, og
der foran opstilledes det hellige Korses-Alter,
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som altsaa paa en Maade blev Ltegfolkets Hoj-
alter. Ved dette laestes undertiden Morgen-
tjcnesten : Matutinen og den ferste Messe, rime-
ligvis ford! Menigmand skulde vaere tidlig paa
Faerde. Her uddeltes ogsaa ofte Brodet til Alter-

gsesterne efter Messen. Ogsaa ud mod Side-

sktbene lukkedes Korbuerne meden lav Mur, mod
hvilken man fra Slutn. af 13. Aarh. begyndte at

opstille de saakaldte Kor — eller Kannikestole i

et Par Raekker, de bagerste med en Panelvasg

og en fortlebende i Trae udskaaret Baldakin
for Kannikerne eller Munkene, de forreste et

Par Trin lavere for Sangere eller ringere Klerke.

Stederne vare Klapsaeder, indrettede til at slaa

op, naar Tjenesten fordrede, at Koret skalde staa.

Under Saederne var anbragt en Consol (miseri-

cordia), der tilligemed Sidelaenerne (spondee)

kunde hjaelpe gamle og svage til at holde sig

oprejste og synes staaende, skent de i Virke-
ligheden sad. Midt paa Gulvet mellem Kor-
stolene opstilledes en flerarmet Lysestage af

Messing eller Malm, paa bvis Stamme var an-
bragt en Laesepult til Messebogen. Den uden-
om K.et labende Mur var som oftest udadtil
prydet med Relieffer i malet Sten eller Trie, i

Mangel deraf med Malerier. Prsegtige Korstole
ses i Frankrig i Amiens, Alby, Auch, i Tysk-
land i Ulm, Stuttgart, Cleve, Emmerich, Hem-
pen o. fl. St.

Bagved og paa Siderne af Hejaltret erstat-

tedes Kormuren undertiden af Monumenter
over Konger, Bisper eller audre Stormsend, saa-

ledes f. E. i Westminsterabbediet i London.
K.et var altsaa, som man vil indse, bievet en
Kirke i Kirken : Prsesternes Kirke, ind i hvilken
Laegfolkct kun kundc kaste stjaalne Blikke til

det Hojalter, som engang havde vieret fselles

for alle.

Heri gjorde Ref. en Forandring. Selv om
den ikke straks bortryddede alle Skillerura

mellem K. og Kirke, saa aabnede den dog som
oftest far eller senere Udsigten fra Kirkens
Hovedskib til Hejaltret, hvad der iovrigt af

sestetiske Grande fandt Efterligning ogsaa i

rom.-kat. Kirker. 1 de luth. Kirker traadte den
laerde Skoles Disciple i de kat. Forsangeres og
Kannikers Sted; de beholdt ogsaa Pladsen i

K.et indtil i Beg. af 19. Aarh., da de efter-

haanden aflestes af fJerstcmmige Kor, som an-
bragtes paa Orgelet i Kirkens Vestende.

I den gr. Kirke udgor K.et et saeregent Af-

snit af Bygningen, sluttende sig til dennes
Hovedrum, men adskilt fra samme ved den
saakaldte Ikonostas, et Traeskillerum med 3

Dare og prydet med malede Billeder af Kristus,

Maria og Helgener. Man bar ikke uden Grand
fundet en vis Lighed mellem Ikonostasen og
den antike Scenebygning. Ingen Kvinde maa
betrcede K.et i en gr. Kirke. L. F.

Korah. 1. K.s Opror. I 4 Mos. 16 (med
Fortssettelse i 17) fortaelles om K., en Mand af

Levi Stamme (jvfr. 2 Mos. 6, 21 ; altsaa »Levitc,

men ikke i den eftereksilske Betydning), der
var en af Hovedmsendene for et Opror i 0rken-
tiden imod Mose og Aron. Beretningen giver

et Indblik i gamle Stridigheder angaaende
Praestedammet og viser Forekomsten af staerke

Brydninger, inden de evrige Stammer bejede
sig for den Afgerelse, at Praestedemmet skulde
tilhere Levi Stamme, som det var givet til paa

Grand af dens Troskab i Begivenhederne med
Guldkalven (2 Mos. 32, 25—29; 5 Mos. 33, 9);

tillige ses, at der indenfor Levi Stamme selv

gaerede en Utilfredshed med Arons Fortrin.

Ved en najere Undersegelse af Beretningens
Indhold steder man snart paa Spor af forskel-

lige Kilders Benyttelse i den foreliggende For-
tselling. Sserlig er det paafaldende, at der efter

V. 1—3 ikke maerkes noget til de andre Ledere,
Datan og Abiram (Navnet >On« beror paa en
Fejlskrift), for man i V. 12—15 og V. 25 f.

overraskes ved at erfare, at de slet ikke have
indfundet sig hos Mose, skont V. 1—3 ikke
kan forstaas anderledes, end at de ere med.
Paafaldende er ogsaa, at der i V. 16 f. paany
begyndes med K., og de forskellige Beretninger
om de sammensvornes Dad : K.s Ledsagere (og

han selv) rammes af lid fra Herren ved Aa-
benbaringsteltet (V. 35), Datan og Abiram op-
sluges af Jorden ved deres egne Telte (V. 31.

32 a). Den utvivlsomme Kildeforskel bekraeftes

ogsaa ved Sprogbrugen, der i Stykkerne om
Datan og Abiram tyder paa Kilden J E, medens
det om K. meddelte tilharer det preestelige

Kildeskrift, der fortsaettes gennem hele Kap. 17
[a= Dsk. Overs.s 16, 36—17, 13]. At en sterskilt

Fortaelling med D. og A. som de ledende bar
vaeret bekendt, viser 5 Mos. 11, 6. Ved Mose-
begernes sluttelige Redaktion ere de 2 Beret-

ninger fra J E og P (det preestelige Kildeskrift)

sammenarbejdede paa den saedvanlige pietets-

fulde Maade; sraaa sammenfajende Bemterk-
ninger af Redaktoren viser sig isaer i 16, 1. 2. 24.

27. 32. Den preestelige Fortaelling synes ogsaa at
vaere kendt i Ps. 106, 16— 18. Fra Mosebegernes
Redaktion stammer Bemaerkningen i 4 Mos.
26, 9—11.
Medens man altsaa litersert set maa holde

de 2 Beretninger ud fra hinanden, er Indholds-
forskellen dog naeppe saa vaesentlig, som mange
nyere taenke sig, idet man siger, at det i For-
taellingen om Datans og Abirams Oprar kun
drejer sig om en Opposition mod Mose selv
og hans Fererstilling, medens det i Fortael-

lingen om K. handler om det ovrige Folks
Stilling til Levi Stamme og dennes Krav paa
Prsestedammet. Men denne tilsyneladende klare
Adskillelse er dog hverken tvingende eller sand-
synlig; der maa, som Dillmann bemaerker, have
vaeret en Grand for de 2 Fortaellingers fore-

liggende Sammenarbejdelse. Kritik af Moses
Forerskab (16, 12 f.) kan fra de misfornejede
Folkelederes Side meget vel have vaeret forenet
med Modstand mod Levi Stamme; V. 15 giver
ogsaa en Antydning af, at man har optaget de
tidligere Ofringer paany i Trods mod det levi-

tiske Prastedemme. At det har vaeret et vidt-

forgrenet Opror imod Moses Autoritet (men
ikke mindst stattet paa et relig. Krav fra de
opsaetsiges Side), ses ogsaa af den prtestelige

Beretning (16, 3; jvfr. 27, 3: Manasse). Deter
derfor naturligt nok, at det i Folkets Erin-
dring kunde fremtraede som et >Datans og
Abirams Opror < (jvfr. 5 Mos. 11, 6); deres
graelige UndergangvedJordens Spaltning heftede
sig uvilkaarligt endnu staerkere ved Bevidst-
heden end K.s Dad. De andre Stammer, som
de naevnte Maend af Ruben i denne Sag forte

an, fandt sig i K. en aergerrig Hjtelper inden-
for Leviternes Stamme. Fselles Fjendskab imod
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Mose forenede ham, skent Levit, med dem;
for bam har det vaeret Hovedsagen at frarive

Arons Slaegt dens Fortrln. Den pnestelige For-
taeller har naturligvis sterlig faestet Opmaerk-
somheden paa K., og den foreliggende Beret-

ning kommer saaledes til at fremtraede som
et >K.s Opror<. Ievrigt er i det pnestelige

Skrift 16, 8—11 (og V. 16. 17) rimeligvis en
senere Udvidelse, men den her omtalte Op-
position mod Aroniderne tilherer ogsaa dette

Skrifts Grundberetning, hvor K.s Optraeden
vilde vaere uforstaaelig uden et saadant Motiv;
at Arons Navn skal skrives paa Levis Stav

(17, 18 [17, 3]), er ogsaa Vidnesbyrd herom.
J E's og P's Fortaellinger lade sig altsaa efter

Indholdet sammenordne som Episoder af den
samme Begivenhed. Med K.s Genstridighed
sammenlignes i Jud. V. 11 davserende Vrang-
laereres Adfaerd. — 2. 3. I Esavs Slaegt fore-

kommer Navnet K. ogsaa (1 Mos. 36, 5 og 16).

— 4. Som judaeisk Slaegtseverste ntevnes en
K. i 1 Kron. 2, 43, nedstammende fra Kaleb.
— Maligvis herte de i 1 Kron. 12, 6 nsevnte

Korahiter herhen (LXX laeser >Koriter<).— Den under Nr. 1 omtalte Levit rogues
som Shegtseverste for K oralis Born eller

Korahiderne, en Slaegt af levitiske Sangere og
Dervogtere i Templet (4 Mos. 26, 58; 1 Kron.

9, 19. 26, 1. 19; 2 Kron. 20, 19; jvfr. 1 Kron.

6, 7. 22 [22. 37] og Sangeren Heman 1 Kren.

6, 18 f. [33f.]). 11 af Psalmerne ere overskrevne
>af K.s Bern< : Ps. 42. 44—49. 84. 85. 87. 88,

hvilket paa Grand af Flertalsbetegnelsen ikke
kan vaere Forfatterangivelse, men maa betyde
>af Korahidernes Samlingc eller >til Korahid-

ernes Udferelse<. L. G.

Koral, Kirkesang udfert af Kor, enten — i

den katolske Kirke — af Klerus, eller — i den
protestantiske Kirke — af Menigheden. Med
Navnet K. betegnes 1 den ferstnaevnte Kirke
den saakaldte >gregorianske< Sang (se d. Art.).

Naermere angaaende den protest. K. se under
>Kirkesang<. A. H.
Koranen. 1 K.s eget Sprog betegner Ordet

Qar'&n (egentlig Recitation, Foredrag) saavel-

som Udtrykket Sura (Raekke, Gruppe) de enkelte

Aabenbaringer, der efterhaanden foredroges af

Muhammed. Senere blev Qur'&n imidlertid Be-

tegnelsen for den samlede Aabenbaring, medens
Sura anvendes. om de enkelte Afsnit, hvori

den deles, og som tilsammen udgere et Antal

af 114. K. indeholder udelukkende Muhammeds
egne Foredrag, men er ferst blevet samlet og
ordnet efter hans Ded. Allerede under sit Op-
hold i Mekka har Muhammed begyndt at lade

sine Aabenbaringer opskrive, ligesom hans Til-

herere vel ogsaa tidlig have optegnet, hvad
de herte af ham, paa allehaande forskelligt

Materiale, som de tilfeeldigt havde ved Haanden.
I Medina benyttede han sig af forskellige Maend
som Skrivere af Aabenbaringerne, deriblandt

Zaid ibn Thabit og Abdallah b. Sa'd, der ievrigt

senere faldt fra, efter Fortaellingen netop fordi

han ved Nedskrivningen af Profetens Diktat

forfaldt til Tvivl om Aabenbaringens Virke-

lighed (Ibn Hisham 818). Men ievrigt overlodes

det til Tilhaengernes eget Forgodtbcfindende,

hvor meget de vilde samle og indprente sig af

de forskellige Forkyndeiser. Allerede ved Slaget

ved Badr tales der om Maend, som i saerlig

Grad havde lagt sig efter at samle Aabenba-
ringer og here dem udenad. Disse K.-Kendcre
bleve i den mldsteTld de vaesentligste Baerere

af K.-Ovcrleveringen, da de kunde en Maengde
af Aabenbaringerne udenad og udbredte dem,
hvor de kom hen. Imidlertid maatte der paa
denne Maade uundgaaellgt opstaa Uoverensstem-
melser i Overleveringen paa de forskellige Steder,

isaer naar literaert interesserede Tilherere be-
gyndte at nedskrive og samle egne Koraner,
hvad der f. E. fortaelles om 'AtA' ibn Markub
i Sydarabien (Tab. 3, 1763). Og da nu tilmed
Here af de gamle K.-Kendere faldt i de Kampe,
der udbred efter Profetens Ded, overdrog Abu
Bekr den omtalte Zaid b. Thabit at udarbejde
en Samling af Aabenbaringerne, der kunde gaelde

som Normaleksemplar. Denne asldste K., der
efter sit Navn (es-Suhuf) synes at have be-

staaet af lese Blade, forblev dog naermest et

Privatarbejde, der ingen videre Indflydelse fik.

De gamle Misligheder varede derfor ved, og da
det truede med, at Uoverensstemmelserne
mellem de forskellige K.-Overleveringer vilde

fremkalde Uroligheder, bestemte Kalifen Oth-
man sig til at lade en kanonisk K.tekst ud-
arbejde. Der nedsattes 1 den Anledning i Aaret
650 en K.-Mission paa 4 Personer, af hvilke

den omtalte Zaid var den ene, og Frugten af
deres Arbejde var K. i dens nuvaerende Skik-
kelse. Afskrifter deraf sendtes til de tre Hoved-
provinser af det muhammedanske Rige, og alle

andre K.r fordredes tilintetgjorte. Dermed vare
Uoverensstemmelserne dog ikke helt skaffede

ud af Verden; thi dels hore vi om et Par
andre K.recensioner, der ere undgaaede den
almindelige Tilintetgerelse, og dels var den da-

vaerende arabiske Skrift saa ufnldkommen, at

den tillod allehaande Variationer i Laesningen.

Af de saaledes opstaaende varierende Recen-
sioner ere senere 7 blevne kanoniserede som
alle ligeberettigede. At Othmans Recension i

alt vsesentligt har vaeret en Gentagelse af Zaids
ferste K.samling, maa betragtes som i hej Grad
sandsynligt. Derimod ere vi ude af Stand til

naermere at afgere, i hvilket Forhold de Surer,

hvoraf denne bestod, forholdt sig til de enkelte

Aabenbaringer, der allerede vare samlede paa
Profetens Tid, og i hvilket Omfang Zaid har
sammensmeltet oprindelig selvstaendige Afsnit.

Dog staar to Ting fast, nemlig for det ferste,

at den nuvaerende Raekkefelge af Surerne, der
med Undtagelse af Sur. 1. 113 og 114 ikke

beror paa Hensyn til Indholdet, men simpelthen
retter sig efter deres Laengde, idet de laengste

ere stillede foran og de kortere tilsidst, skyldes

Zaid; og for detandet, at de Indgreb, han har
foretaget, ikke har berert Indholdet, der efter

alt at demme er bevaret, saaledes som Pro-

fetcn selv meddelte det.

Hvad K.s Form angaar, sluttede Muhammed
sig i Begyndelsen af sin Optraedeu til de gamle
arab. Sandsigeres Foredragsmaade, idet han
begyndte sine Forkyndeiser med ejendommelige
Svcergeformler og anvendte en rimet Prosa, der
i retorisk Henseende er ret virkningsfuld. I

disse aeldste Afsnit raader der ogsaa en for-

underlig barok Fantasi, der isaer ytrer sig

gennem Skildringen af Dommens Dag. Efter-

haanden blev imidlertid hans Forkyndelse mere
og mere prosaisk, men han opgav dog aldrig helt
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Brugen af den rimede Prosa, der imidlertid i

de senere Afsnit gor et yderst mat Indtryk.

Overhovedet er den aestetiske Nydelse, som
Lssningen af K. frembyder, meget ringe, isser

naar man, som de fleste vel gore det, begynder
med den endelose 2. Sure i Stedet for med de
sidste korte Surer, der ere fra en celdre Tid
og ulige virkningsfuldere. Desuden virke de
idelige Gentagelser og de overalt indstroede

moralske og opbyggelige Vendinger, der ere be-

regnede paa meget uudviklede Tilhorere, i hoj

Grad trettende, isser da de hist og her an-

vendte mystiske Ord og Ordformer paa moderne
Lajsere gore det modsatte Indtryk af det, Ma-
hammed vilde fremkalde ved dem. Vil man
se den himmelvide Forskel mellem hans For-

taellemaade og det gl. Testamente, believer man
blot at sammenligne Josefs Historie i den be-

remte 12. Sure med Beretningen i 1. Mosebog.
K. er i Ordets egentligste Forstand et Ord

fra Gud, thi den. der taler i det stadig tilbage-

vendende >vi< eller sjaeldnere >jeg<, er, ganske
faa Steder fraregnet, bestandig Allah, hvis Ord
Profeten gentager. Efter den Anskuelse, som
efterhaanden udviklede sig hos Muhammed,
ere de forskellige Aabenbaringer stykkcvise

Meddelelser af den i Himlen opbevarede Original,

Bogens Moder(Sur. 43, 3), den velbevarede Tavle

85, 22 osv. Meddelelsen formidledes ved en
Engel, der i de teldre Stykker kaldes >Aanden<,
senere > Gabriel*. At denne K., der efter det

senere sejrende Dogma betragtes som evig og
uskabt, bestandig tager sine Udgangspunkter i

Muhammeds Oplevelser og de davrerende polit.

Forhold, har bverken voldet ham eller hans
Tilhtengere Vanskelighed. Men heller ikke den
Omstaendighed, at der Andes Modsigelser inden-

for de enkelte Afsnit og Forordninger, beredte

bam nogen Betsenkelighed ; thi Gud er den
absolute Hersker, der efter Forgodtbeflndende

kan give Befalinger og atter aendre dem (Sur.

13, 39: Gud udsletter og stad faster, hvad ban
vil, thi hos ham er Bogens Moder).

Uagtet K. ikke indeholder Muhammeds raid-

stsendige Forkyndelse, er den dog den eneste

sikre Kilde til vort Kendskab til bans Lsere,

da >Traditionen<, der af Dogmatikerne side-

ordnes med den, i den Grad beror paa Opdigt-

ninger og Underskydelser, at dens Benyttelse

er yderst vanskelig. Til en virkelig Forstaaelse

af K. horer et indgaaende Kendskab til Mu-
hammeds Liv og Historie, ligesom den selv

atter yder et Fersterangsmiddel til vort Kend-
skab til Profetens indre og ydre Oplevelser.

K.forskningens ferste Opgave er derfor at ordne
de mellem hverandre kastede Aabenbaringer
kronologisk. Her er det nu i Almindelighed
ikke vanskeligt at sondre de mekkanske Af-

snit fra de medinensiske, og ligeledes kan in-

denfor disse sidste i Reglen ogsaa de fleste Af-

snit dateres med nogenlunde Sikkerhed. Der-
imod er Opgaven med Hensyn til de mek-
kanske Surer for det meste ikke til at lose,

da vi ikke raade over tilstraekkelig Kendskab
til Profetens Oplevelser far Hidjra eller deres
kronologiske Raekkefelge. Vel have Weil og
Ndldeke forsegt at opstille Kriterier for en De-
ling af de mekkanske Aabenbaringer i tre

Crupper, der vistnok i Almindelighed ere trscf-

fende, men dog lade meget staa usikkert, lige-

som ogsaa andre Forskere paa Sere Punkter ere
naaede til en anden Ordning. Saaledes er det,

trods den almindelig udbredte Tradition, ingen-
lunde helt sikkert, at Begyndelsen af Sur. 96
er den aeldste Aabenbaring, som Muhammed
mod tog. Hvad Indhoidet angaar, saa bestaa
de aeldste Surer gennemgaaende af Advarsler
mod den truende Dommedag, hvortil der slutter

sig forskellige Skildringer af Guds Vsesen og
Egenskaber. De folgende mekkanske Surer inde-
holde Kontroverser med Mekkanerne, hvis store
Flerhed ikke anerkendte hans Forkyndelse, og
atter og atter gentagne Fortsellinger om de
tidligere Profeter, hvis Oplevelser afspejle Mu-
hammeds egne, og om de Straffedomme, der
have ramt de Folkeslag, til bvilke disse Pro-
feter sendtes. De medinensiske Surer, med
hvis Proklamation Muhammed af praktiske
Grunde var langt varsoramere end tidligere,

indeholde en Raekke Love og Anordninger,
Polemik mod hans Fjender, isaer Jodeine, og
tage desuden Hensyn til de forskellige Krige,

som ban kom til at fere.

Trods dens ofte tresteslose Kedsommelighed
ere de omtalte Profet-Legender i K. af saerlig

Interesse, fordi de vise, paa hvilken Maade Mu-
hammed behandlede det Stof, han modtog fra

andre. Det kan betragtes som fuldstaendig

sikkert, at han ikke har samlet dette Stof ved
Ltesning af Skrifter, da der paa den Tid ikke
fandtes nogen arabisk Literatur af et saadant
Indhold, og hau hverken var i Stand til at
laese det garale eller det nye Testament i Ori-
ginalsprogene. Hvad han modtog, skyldte han,
som ogsaa K. selv og de historiske Beretninger
antyde, udelukkende Samtaler med Kr. og
Jeder. Det saaledes overtagne Stof har han
ofte vilkaarligt forandret og lige saa hyppig
forvansket ved Misforstaaelser eller svigtende
Hukommelse; men ogsaa Stoffet selv var ofte

af en betaenkelig Art, idet hans Hjemmelsmaend
este af urene Kilder som gammel- og nytesta-

mentligc Apokryfer, den talmudiske Literatur
eller tarvelige Romaner som Fortaellingen om
den >hornede< d. e. Alexander den store. De
Kr., han omgikkes, vare vel for en stor Del
Abessiniere eller Sydarabere, der havde mod-
taget deres Krdm fra Abessinien, og som der-
for stod paa det laveste aandelige Standpunkt
indenfor den davaerende Kristenhed. Et Vidnes-
byrd om det Resultat, der fremkom af alle

disse Ingredienser, indeholde bl. a. K.s Beret-
ninger om Kristus, som der paa dette Sted er
Anledning til at gaa lidt naermere ind paa.

Navnet IsA, hvormed Muhammed kalder
Kristus, kan vanskelig (som f. E. endnu Deren-
bourg, Frankel, Vollers og Nallini mene) for-

klares som en Omformning af >Jesus<, og er
efter al Sandsynlighed ikke andet end >Esau<,
som Joderne anvendte som Spottenavn for

Kristus, og som Muhammed har optaget i god
Tro. Han benytter tillige Benaevnelsen al-

masth (Messias), men har formodentlig ligesaa

lidt forstaaet Betydningen af dette Ord som de
senere K.fortolkere. Jesus naevnes mangfoldige
Gange som en af de mange Profeter, der ere

gaaede forud for Muhammed, og som alle have
forkyndt den samme Laere som denne selv

(42, 11), men tillige ind tager han en saerlig

Stilling blandt disse Sendebud. Han er nemlig
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forelebig den sidste af dem og bar udtrykke-
lig vist hen til den Udsending, der skulde
komme efter ham. og hvis Navn skulde vaere

Ahmed d. e. Muharamed selv (61, 6 smlgn 7,

156). Gud styrkede ham med Hellighedens
Aand (2, 81. 254. 5, 109), men fremfor alt ad-

skilte han sig fra de andre Profeter ved sin

underfulde Fedsel. Hvad Muhammed fortseller

herom og om Jesu Barndom, stammer for en
stor Del fra de apokryfc Evangelier, navnlig

fra evangelium infantiae. Hvo der skulde drage
Omsorg for Maria, som han kalder Marjam,
og som han ievrigt samraenblander med Moses
Sester Mirjam, blev afgjort ved Lodkastning

(3, 39), et Trek, der er laant fra det naevnte

apokryfe Evangelium. At den Aand, som Gud
sendte til Maria ved Bebudelsen, viste sig for

hende i Skikkelsen af en skent formet Yng-
ling (19, 17), viser tilbage til det apokryfe
Matthaeus-Evangelium. Ordene ved Bebudelsen
lyde 3, 40: Gud forkynder dig et Ord fra sig,

hvis Navn skal vaere Isa, Marjams Sen ! hvor
aabenbart >Ordett er taget i en Betydning,
der minder om den johanneiske Logos. Om
Undfangelsen hedder det (4. 169): Jesus erGuds
Udsending og hans Ord, som han nedsaenkede
over Marjam, og en Aand fra ham ; og (21, 91):

vi indaandede af vor Aand i hende, smlgn 66,

12. Naar Skikkelsen 19, 17 siger: jeg er ud-

sendt fra Gud for at skaenke dig et Drenge-
bam, synes Englen her ikke blot at vaere Be-

buderen, men ogsaa Formidleren af Undfang-
elsen; men maaske skal >skaenke< dog kun
betyde >forjaette<. Muhammed bruger endog
(3, 52) i denne Sammenhaeng en dybsindig
Sammenstiliing af Jesus og Adam, der begge
ere blevne til ved skabende Bliv! af Guds Mund,
modsat Menneskenes saedvanlige Fedsel. Om
Jesu Barndom fortseller han i Tilslutning til Barn-
doms-Evangeliet nogle Legender, som f. E., at

han dannede Fugle af Ler og indblaeste dem
Liv, saa at de flej bort, og at han allerede i

Vuggen praedikede for Menneskene (3, 43. 5,

109 f.). Af hans senere Liv omtaler han hans
undergerende Kraft (som ban frakender sig

selv), hans Helbredeiser og Opvaekkelse af de
dede(5, 110), medens derimod Fortaellingen om
Indstiftelsen af Nadveren under hans Haender
er bleven til en barnagtig Fabel (5, 112 f.).

Kristi Opgave var efter 3, 44 at stadfaeste den
tidligere givne Lov og at eftergive sine Til-

haengere meget af det, der tidligere var dem
forbudt. Angaaende hans Dod hedder det (3, 48),

at Gud sagde til ham : jeg vil tage dig til raig

og ophoje dig til mig, og dette udferes 4, 156
paa rent doketisk Maade, idet Gud siger: Jo-

derne sagde : Vi have draebt Isa, Messias, Mar-
jams Sen, og dog have de hverken draebt eller

korsfaestet ham, men det syntes dem kun saa-

ledes . . . . i Virkeligheden have de ikke draebt

ham, men Gud ophejede ham til sig! Men
uagtet Muhammed paa denne Maade giver

Kristus en ganske enestaaende Stilling blandt
de forudgaaende Profeter, bekaemper han dog
af al Kraft Laeren om hans Guddommelighed
og om Treenigheden. Sure 4, 169 tilraaber han
de Kr.: Tror paa Gud og hans Profeter og
siger ikke: der er tre . . . . visselig, Gud er

en eneste Gud, og det vaere langt fra ham at

have en Sent og 5, 76 hedder det: sandelig

de ere Fornaegtere, som sige: Gud er en af
tre (smlgn 3, 73, 9, 70 f.), og: sandelig de ere
Fornaegtere, der sige: Gud er Messias, Mar-
jams Sen! Denne sidste Saetning mede vi ogsaa
5, 19, hvor Muhammed for at gendrive de Kr.
retter det Spergsmaal til dem: hvo vilde vel

kunne hindre Gud, om han vilde tilintetgere

Messias og hans Moder og alle Mennesker til-

sammen paa Jorden? En anden Argumentation
indeholder 5, 79: Messias var kun et Sende-
bud, forud for hvem der var gaaet mange andre
Sendebud, og hans Moder en tilforladelig Kvinde

;

og begge have de jo taget Fede til sig. At der
paa disse to Steder tales baade om Jesus og
hans Moder, haenger sammen med den Fore-
stilling, som Muhammed havde om Treenigheds-
laeren, nemlig at de tre Personer ere Gud, Messias
og hans Moder, idet disse to ere to Guder ved
Siden af Gud selv (5, 116) — en Misforstaaelse,

hvortil gamle Forestillinger om Aanden som
Moder i Forening med den religiose Dyrkelse,
der paa sine Steder i Orienten blev Maria >den
gudfedende< til Del, bar forledet ham. Men alt

dette er efter Muhammeds Opfattelse kun en
Forvanskning af den rene Religion, der ferst er
indkommen efter Kristi Ded, saa at han selv er
uden Skyld deri. Jesus sagde efter 5, 76 ud-
trykkelig til Jederne: O, I Israels Sonner, tjener

Gud, min og eders Herre, thi den, der stiller

andre ved Siden af Gud, ham naegter Gud Ad-
gang til Paradiset; og over for Guds Spergs-
maal til ham, om han havde befalet Men-
neskene at tage ham og hans Moder som to
Guder ved Siden af Gud, svarer han med en
hojtidelig Henvisning til, at Gud ifelge sin Al-

videnhed jo v£d, at dette aldrig har ligget i

hans Tanker (5,116). Overhovedet er det efter

Muhammed altid en og samme Religion, som
de forskellige Profeter have forkyndt: Af-

vigelserne ere altid ferst fremkomne ved senere
Forvanskninger, blandt andet ved, at >Skrift-

besidderne< have indsmuglet allehaande urigtige

Ting i de hellige Boger. Ievrigt er K.s Hold-
ning overfor de Kr. i det hele ikke uvenlig og
ganske anderledes sympatisk end overfor Je-

derne. De fjendtligste Mennesker, hedder det

(5, 85), ere Jederne og Hedningerne; langt

naermere staade Kr., thi de have Praester og Munke
og ere ikke stolte. Med Iignende Sympati omtales
de 57, 27, hvor Muhammed angaaende Munke-
vaesnet siger, at de Kr. paa egen Haand have
indfert det i deres Iver for at vinde Guds Velbe-
hag, men at de ikke udeve det paa rette Maade.

Oversaettelser af K. : paa Engelsk af Sale
(Lond. 1774 og oftere), af Rodwell (Lond. 1876*),

af Palmer >The sacred books of the East<, Vol.

6. 9 (Oxford 1880); paa Fransk af Kasimirski
(Paris 1884); paa Tysk (men kun i Udtog) af

Ruckert (Frankf. a. M. 1888), de 50 aeldste Surer
af Klamroth (1890); paa Sv. af Tornberg (Lund
1874). Se forevrigt G. Weil, Hist.-kritische Ein-
leitung in den Koran (1878 *); Th. Noldeke,
Geschichte des Qorans (1860); Orientalische

Skizzen (1892, S. 23 f.); Muir, The Coran, its

Composition and Teaching (1878); Hirschfeld,

New Researches unto the Composition and the
Exegesis of the Qoran, Indian Antiquary 29. —
C. F. Gerock, Versuch einer Darstellung der
Christologie des Koran 1839; E. Sayous, Jesus
Christ d'apres Mahomet 1880. Ft. B.
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Kor-asan (1 Sam. 30, 30). Begyndelsesbog-

stavet er forskrevet, som det ses af LXX; der
menes Bor-asan, formodentlig d. s. s. Asan
(Josva 15, 42), en simeonitisk By estl. for Gaza.

Korasin (Korazin), en By, maerkelig ved, at

Jesus bar arbejdet meget de>, dog med liden

Frugt (Mt. 11, 21 ; Lk. 10, 13). Omtalen af den
er meget sparsom. I Talmud prises dens for-

trseffelige Hvede; maaske bar Velstanden bundet
dens Befolkning i et jordisk Sind. Paa Evse-

bios's og Hieronymus's Tid laa den allerede i

Ruiner. Genfundet 1857 afThomson som Ruin-
erne Keraze nordl. for Tell-hum (Kapernaum)
i en Dal, der raunder ud ved Gennesaret So;

bl. a. findes Ruiner af en stor Synagoge. L. G.

Korbiskopper (j((OQtn(axo7toi) eller Landbi-
skopper kaldtes Biskoppernes Medhjaelpere i

landlige Menigheder. I 5. Aarh. nsevnes mange
K. i de afrikanske Landsbyer, i 8. Aarh. fandtes

de endnu i Gallien. I England afskaffedes de
af Lanfranc, og andensteds forsvandt de, idet

deres Virksomhed blev lagt over paa Arkidia-
koner og Land-Dekaner.
Kore. 1. Korahitisk Levit af Dervogterne

(1 Kren. 9, 19; ogsaa 26, 1 — hvor »Asaf«,

der harte til de gersonitiske Leviter, sandsyn-
ligvis er en Fejlskrift for >Ebjasaf<). — 2. En
Levit paa Kong Hiskias Tid (2 Kron. 31, 14).

Korea, egentlig Gaoli (ogsaa Chaosen, Morgen-
stilhed), af Sterrelse som England og Skotland,
med maaske 10 Mill. Indb., samledes Aar 1000
efter Kr. til et Rige, der indtil Krigen mellem
Kina og Japan stod under kinesisk Overherre-
domme, men ofte prisgivet til Japans Angreb,
som det nu er Tvistens JEble imellem Japan
og Rusland. Landet er bjergfuldt lige ud til

Kysten, men for en Del frugtbart, bedst be-

folket i Syd og 0st, Folket er fredsomraeligt,

men fattigt, Jorden i Kejserens og Adelens
Hinder. Sproget ligner naermest Mantsju og
liar et eget simpelt Alfabet, men kinesisk Sprog
og Skrift er trangt ind, ligesom Kulturen er
forieldet kinesisk. Fra Kina har K. ogsaa faaet

Buddbismen og sin Statsreligion Konfucian-
ismen, men Faedredyrkelsen er det almindelige.

Handelstraktater med Amerika og andre Magter
gjorde fra 1882 Ende paa den hermetiske Af-

spaerring mod Udlandet. Alligevel var rom.-kat.
Krdm traengt ind, forbigaaende 1594 fra Japan,
varigt 1784 fra Kina (ved Koreaneren Peter
Senghuni). Der var 1794 4000 Kat., men ogsaa
blodige Forfolgelser i Gang, saerlig 1801—27.
Franske Praester kom derind 1831, men nye
Forfolgelser (saerlig 1839 og 1866) kostede ad-

skillige af disse og Tusinder af koreanske Kr.

Livet. Nu er der en fr. Biskop (i Hovedstaden
Soul) og 39 fr. Praester samt 42,500 dobte.
Den evang. Mission fandt forst fra 1873 Vej
til K. fra den skotsk-presbyterianske Mission
i Mantsjuriet (J. Ross), men (lk sin ferste fast-

boende Missionaer fra Japan, den amerik. pres-

byterianske Dr. Allen, der som Laege vandt Fod-
faeste ved Hoffet. Aaret efter fulgte andre
amerik. presbyt. og metodist. Missionaerer. De
fersteAar gik med literaerog Lsege-Virksomhed,
og 1894 var der kun 800 evang. Kr. Men efter

Krigen mellem Japan og Kina forandredes For-
holdene, og nu er der 8000 Menighedsmed-
lemmerog 20,000 > Adherents*, flesti Nord-Korea
omkring Pyen-jang. Her og i Soul og 3 andre

Stationer arbejde de nordamerik. Presbyteri-

anere med 29 mandlige Missionaerer og 9 ugifte

Kvinder (7 Laeger) og telle 340 Menigheder,
5500 Menighedsmedlemmer og 6000 Kateku-
mener. Karakteristisk for dette Arbejde og for

hele Missionen i K. er den store Selvvirksom-
hed af de indfedte Kr., trods Folkets Fattig-

dom, Skolerne er endnu det svageste Punkt.
De sydlige amerik. Presbyterianere traadte 1892
ind i Arbejdet i den sydostlige Provins Chella,

endvidere medvirke kanadiske Presbyterianere
i Nordest (Wensan og Hamhjung) og australlske

Presbyterianere i Sydest (Fusan). De nordlige

amerik. Metodister har faerre Missionaerer (i alt

26) og kun 1300 Menighedsmedlemmer og 4500
Prevemedlemmer i Soul, Havnestaden Tshimulpo
og Pyen-jang. Endelig liar det engelske S. P. G.

en Biskop i Soul, men sit meste Arbejde i

Kanghwa, og gaar meget langsomt og grundigt
til Veerks. V. Sn.

Korea, se Kyros.
Korherrer, se Kanniker.
Korinth, gr. By, beramt Handelsstad i Old-

tiden, nu ubetydelig. Allerede tidlig i den gr.

Oldtid var K. en blomstrende By, hvad den
skyldte sin overordentlig gunstige Beliggenbed
ved Landtangen eller Istmen, der forbinder
Graekenlands tvende Dele. Samfaerdselen til

Lands passerede altsaa K., og ligesaa til Ses,

da man frygtede Sejladsen Sonden om Pelo-

ponnes og foretrak at omlade ved K.s estlige

Havn Kenkreae (og Skoinos) og dens vest-

lige, Lekaeon (ved den korinthiske Havbugt).

Gennemgravning af Tangen hindredes i Old-
tiden af den relig. Folelse som en Impietet,

et Forseg gjordes under Nero; i Slutn. af

19. Aarh. er der gravet en Kanal. Over Byen
knejsede paa en Klippe dens Borg, Akrokorinth,
o. 2000 ' over Havet. I sine Velmagtsdage talte

Byen over 300,000 Indb. og havde Forrangen
i det gr. Handelsliv. De istmiske Lege til Posei-

dons Mre (med Fyrrekransen som Kamppris)
forogede Byens Glans. Da Graekenlands Selv-

staendighcd blev brudt af Romerne, havde K.

i Aaret 146 f. Kr. den Skaebne at blive jaevnet

med Jorden og udslettet af L. Mummius ; men
efter 100 Aars Forleb rejste den sig paany,
da Caesar atter grundlagde den som romersk
Koloni, der ogsaa blev Prokonsulens Saede som
Hovedstad i Provinsen Akaia (Graekenland).

Dette Ny-Korinth naaede rask atter omtrentlig
det gamle K.s Hojde. Saaledes var altsaa Bag-
grunden, da Paulus plantede Kristi Menighed
i K.

At Fenikerne tidlig slog sig ned 1 K., er,

hvad man kunde vente. Der var ogsaa i relig.

Henseende kendelige Spor af deres Ophold d£r;
Tyros's Guddom Melkartdyrkedes som Sofartens

Beskytter, og paa Toppen af Bjerget havde
Afrodite (Astarte) et Tempel, hvor i senere Tid
1000 Kvinder vare indviede til Prostitution i

Gudindens Tjeneste. Af Fremmedelementer var
dernaest foruden det romerske (hvorfra Navne
som Titius Justus, Gajus, Tcrtius, Crispus)
ogsaa en talrig Maengde Joder, hvis relig. Ind-

virkning ogsaa her var kendelig ved Tilslut-

ningen til den jod. Synagoge (Ap. G. 18, 4. 7).

I en saadan Storstads nydelseslystne og selv-

raadige Befolkning, hvor Lasten tilhylledes af
Skenhedens gr. Klaedebon, og hvorom Erfaringen
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gik ud paa, at »ej er det Hvermands Sag at

gneste det skenne Korinthos< (et i Datiden ud-
bredt Ord), skulde nu Kristi Evangellum ledes

ind. Det skete ved Paulus, soon kom dertil fra

Athen (Ap. G. 18, 1), formodentlig Aar 53 e. Kr.

»Det var en Auglas-Stald, som han, den kr.

Herkules, her vilde forsege at rense<, siger en
af Apostlens Breves Fortolkere (F. W. Bugge),

og vi se af 1 Kor. 2, 1—5, at han gik til Op-
gavens Leaning med megen Bseven, forst til

Jedor og siden til Graekere, men blev styrket
af Herren, der lod ham vide, at han, Herren,
havde meget Folk 1 denneStad. Apostlens Ar-
bejde varede ikke mindre end 18 Maaneder,
og et Par Aar efter var han der paa ny i 3
Maaneder (Ap. G. 20, 3). Se Art. Paulus og
Korinthier-Brevene. Klemens fra Rom tilskrev

Menigheden o. 97 e. Kr. (S. 808), og noget senere
omtaler Hegesip med Gltede dens Lydighed og
Gavmildhed. L. G.
Korinthier-Brevene udgoresammen med Brev-

ene til Romerne og Galaterne, den anden Gruppe
af paulinske Breve, de >store< Breve, som ere
skrevne i samme Tidsrura, kort far, under og
kort efter Apostlens treaarige Efesos-Ophold.
Ifelge 1 Kor. 16, 8 er det ferste af de to Breve
skrevet kort for Pinse i det sidste Aar af Efesos-

Opholdet, det andet kort Tid efter under Rejsen
derfra over Troas til Makedonien og Korinth
(2 Kor. 2, 12: Ap. G. 20, 1). Begge Breve kaste
i det hele og store klart Lys over Tilstandene
i en af de betydeligste af de paulinske Menig-
heder og over Apostlens Forhold til disse.

Det var paa sin anden Missionsrejse, at Paulus
fra Athen kom til Korinth, hvor han ventede,
at Silas og Timotheus skulde stede til ham
paa Tilbagevejen fra deres Ophold i Makedonien
(1 Thess. 3, 1). Det synes, som om han ved
Modstanden fra Synagogens Side var betsenkt
paa at opgive sin Virksomhed de> paa Stedet;
heri blev han imidlertid forhindret og vedblev
nu at virke i laengere Tid sammen med Akvilas
og Priskilla. Frugten heraf var, at der i Korinth
dannedes en stor Kreds, en Menighed, bestaa-

ende af en Del Jeder, men dog overvejende af
Hedninger (Ap. G. 18, 1—18). Efter hans Bort-
rejse indtraf Apollos i Korinth fra Efesos og
byggede paa sin steregne Maade videre paa det
af Paulus begyndte Arbejde (Ap. G. 18, 24—28).
Hvorledes Forholdene i Menigheden efter dette
udviklede sig, give de to naevnte Breve Op-
lysning om.

Paulus var kommet til Efesos og havde be-
gyndt sin store, langvarige Virksomhed her.

Under denne var der naaet Efterretninger til

ham fra Korinth om Tilstande, der indehoidt
Farer for Menighedens Liv. Dette foranledigede
ham til at skrive et Brev, som kom Korinthierne
i Hsende, men som der siden da intet vides
om (1 Kor. 5. 9). Imidlertid flk han paany
Efterretninger dels gennem Kloes Folk (1 Kor.

1, 11), dels gennem tre Mtend fra Korinth,
Stefanas, Fortunatus og Akaikos, som rirae-

ligvis har medbragt det Brev fra Menigheden,
som Paulus svarer paa i 1 Kor. (1 Kor. 16,

17. 18).

Af dette Svar fremgaar, hvilke forskellige

Spergsmaal der gjorde sig gteldende i Korinth.
Der blev levet paa det nye og levet med stor

Kraft; men dette forte Vanskeligheder med sig

baade over for Udfoldelsen af de enkelte Led
i selve det nye og over for Stillingen til det
garole. Aabenbart er det nu fra det 7. Kap.
af, at Apostlen optager de enkelte til ham
rettede Spergsmaal til Besvarelse og til Afger-

else med hele den Klarhed, Dybde og Myndig-
hed og tillige med den store Tjencrkserlighed,

som han er i Besiddelse af. De Spergsmaal,
som optog Korinthierne, vare saadanne som
iEgteskab eller Afholdenhed (Kap. 7), Deltagelse

i hedenske Offermaaltider og Nydelsen afOffer-

ked (Kap. 8—10), Kvindernes Paaklsdning i

Forsamlingerne (Kap. 11), hvilke af Aandens
Gaver der burde sasttes everst (Kap. 12— 14),

Opstandelsen fra de dede (Kap. 15). Det kan dog
vaerc, at en Del af det, der besvares i Kap.
1—6, om Splittelsen i Menigheden (Kap. 1—4),

om Horsagen (Kap. 5), om Retsstridigheder for

hedensk Ovrighed og om den lese Opfattelse

af Ukyskhed (Kap. 6), ogsaa har vseret omtalt
i Brevet; en Del af dette har Apostlen ogsaa
hart om. Nu svarer han paa alt dette; Punkt
for Punkt feres hver Sag tilbage til den rette

Begyndelse og Begrundelse og ssettes i fyldig Be-
lysning. Ofte drager Apostlen herunder Begiven-

heder fra Herrens Liv frem (Kap. 15), Institu-

tioner i Menighedens Liv (Nadveren, Kap. 10

og 11), Fremstillinger af sit eget Apostelliv

(Kap. 1—4; 9), af Aandens Gerning (Kap. 12
— 14), alt tjenende til at belyse, hvad han finder

fornodent at stille i Lys.

Dette Brev sender han til Korinth, rimelig-

vis ved Titus; Timotheus var allerede sendt
forud (1 Kor. 16, 10). Om han naaede Korinth,

kan ikke ses; han er atter efter kort Tids
Forlob vendt tilbage til Paulus og ledsager

denne paa Rejsen fra Efesos over Troas til

Makedonien. Her meder Titus dem med nye
Efterretninger, og her skriver Apostlen i sit

og sin Medhjaelper Timotheus's Navn det andet
Brev (2 Kor. 1, 1; 2, 12. 13). Der er enkelte

Trek, som kunde tyde paa, at han i Mellem-
tiden mellem de to Breves Affattelse har skrevet

og afsendt et Brev, der blev til under »mange
Taarer og Hjerteangst« (2 Kor. 2, 4), Udtryk,
der i Forbindelse med andre ikke synes at

ville kunne passe paa 1 Kor. Et saadant Brev
vides der i evrigt intet om, og det, der i 2 Kor.

findes, som kunde tyde paa, at det har vseret,

er for lidt til at bygge noget sikkert paa. Det
er det andet, os overleverede, Brev, der maa
tjene til Oplysning om, hvilke Virkninger det

ferste Brev havde haft.

Disse vare efter Apostlens egne Udtalelser

gode (2 Kor. 2, 14 f.; 7, 13); det, der var at

rette, er i det hele blevet rettet; kun £t eller

maaske to Punkter staa endnu tilbage. Det
ene Punkt er i dette andet Brev Hovedsagen;
om dette skal der i det felgende handles. Det
andet handler om, hvad der endnu er at gere

ved Horsagen, saafremt de herhenherende Ud-
talelser (2, 5f.; 7, 7f. ; 12) skulle opfattes som
omtalende denne Sag, hviiket er den alminde-

lige Opfattelse; er de at forstaa som sigtende

paa en sserlig Modstander i Korinth, (aider

dette Punkt ind under det ferstnaevnte.

Dette angaar Spergsmaalet om Paulus's

Apostelvserdighed, som i Menigheden var sat

under voksende Debat. Som den viser sig i

2 Kor., maa den vsere vokset frem af Partifor-
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holdene, der omtales i 1 Kor. Disse begyndte
med, at en Del af Menigheden sserlig blev op-

taget af den Maade at forkynde paa, som Apolios
var fremtraadt med i Korinth; de kaldte sig

efter denne, som andre kaldte sig efter Paulus.

Men hertil kom et tredje Parti, der rimeligvis

blev anfert af indvandrede Jedekristne, der
kendte Peters aramteiske Navn og kaldte sig

efter ham (smlgn det aramteiske Udtryk 16, 22).

Allerede heri laa Spiren til en Forkastelse af

Paulus som Apostel, og dette fik en endnu
stserkere Betydning ved det fjerde Parti, der
kaldte sig efter Kristus. Hvilken Betydning
der ligger i dette Udtryk, er ikke ganske klart;

kun maa det rimeligvis have haft dette i sig,

at ingen kunde vsre Apostel uden at have
vteret i Berering med og kendt Herren i hans
Jordeliv (2 Kor. 5, 16). Disse Partiforhold frem-

treder nu imidlertid i 1 Kor. uden sscrlig skarpe
Kanter, og uden at Apostlen maa bruge skarpe
Midler til at beksempe dem.

Anderledes stiller det sig i 2 Kor. Her er

Sagen vokset frem til sterre Klarhed og Skarp-
hed. Der er ikke Uenger Tale om de forskel-

lige Partier, og hvad der adskiller disse; her
er kun taget Sigte paa et Parti, eller egentlig

kun paa Fererne for et Parti, der beraaber
sig paa, at de herer Kristus til: de kalder sig

Hebraeere, Israeliter, Abrahams Seed, Kristi

Tjenere (11, 22. 23). Over for disse og deres

Angreb er 2 Kor. Apostlens Forsvar; ferst i

hans eget og hans Medhjslpers Navu forsvarer

han sig gennem Fremstilling af en Apostels

Gerning som den nye Pagts Sendebud og en
Apostels Lidelser, ved hvilke han udrustes til

bedre at kunne gore sin Gerning (Kap. 1—7),

og dernsest ved i hans eget Navn (10, 1) at fere

et direkte Angreb paa sine Modstandere og
Forsvar for sig selv(Kap. 10— 13). Ind imellem
disse to Dele har han fejet en Rsekke Ud-
talelser angaaendc den Indsamling til Menig-
heden i Jerusalem, som Titus forested i Make-
donien og Akaja (Kap. 8—9).
Hvad Virkningen blev af dette Brev, er der

ingen Efterretning om. Dog er det rimeligt, at

det har virket paa den Maade, som Apostlen

tilsigtede. Han virkeliggjorde sin gamle Rejse-

plan (1 Kor. 16,5. 6; en anden Rejseplan. som
han under Forvirringen i Korinth havde fattet,

opgav han atter for ikke at bedreve sig selv

og Korinthierne, 2 Kor. 1, 15f.; smlgn 12, 14;

13,1), drog gennem Makedonien til Hellas, hvor
han forblev i tre Maaneder (Ap. G. 20, 2) for

derfra at rejse samme Vej tilbage med Jeru-

salem som Maal.
Fyrretyve Aar efter er der atter Uro i Korinth

;

den, der da skriver til Menigheden, viser den
tilbage til Bevcegelserne i Apostlens Tid og til,

hvorledes det da gik (1 Klemens Brev 47 f.).

Begge de her omhandlede Breve here til de
tidligst og bedst bevidnede af den nye Pagts
Skrifter. Dette gselder sterlig for det ferste

Brevs Vedkommende; lidt senere end til dette

begynder Henvisningerne til det andet Brev;
men ingen Sinde har der i den gamle Kirke
vseret opkastet Tvivl om dets jEgthed; begge
bsere fuldt ud det paulinske Praeg, det andet
om muligt endnu mere end det ferste. De bleve

da ogsaa begge af den Baurske Skole anset for

at vsere tegte. Ferst 1 nyeste Tid er Overleve-

ringens Paalidelighed bleven angrebet af hol-

Iandske Kritikere (Loman, Qvsestiones Paulina:),

af Steck o. fl. ; se hertil Schmidt, Der Galater-

brief im Feuer der neuesten Kritik, Leipzig
1892. Forsegene paa at vise, hvorledes vore to

Breve ere sammenarbejdede af flere, fire eller

fern oprindelig selvstaendige Breve, kunne ikke
siges paa nogen Maade at vtere lykkedes (Schat
Petersens, Zahns og Westcotts Indledninger,
Godets og Bugges Fortolkninger). A. A.

Kornthal. Pietismen havde i det sydvestlige

Hjorne af Tyskland (med de ntermest tilste-

dende Dele af Schweiz) en ejendommelig, is«r
af Bengel paavirket, kiliastisk farvet Efter-

blomstring. Krdmsselskabet, Missionsskolen i

Basel, Zellers Opdragelsesanstalt i Beuggen,
Indre-Missions-Anstalten St. Chrischona, Gustav
Werner i Reutlingen betegne forskellige Ud-
lebere deraf; ligeledes K. i Wflrttemberg. Ved
et Regeringsskiftc i 1816 ophsevedes ettidligere

Forbud mod Udvandring, og mange alvorlige

lutherske Kr. drog da til Sydrusland som Ny-
byggere for saaledes at unddrage sig den paa-
tvungne rationalistiske Psalmebog og Agende.
Opskremmet ved ,-Engstelsen for, at Landet
saaledes skulde beroves nogle af sine bedste
Undersaatter, lyttede Regeringen villigt til et

Forslag af den allerede i 18 Aars Alderen pieti-

stisk vakte Borgmester og Notar G. W. Hoff-

mann om at danne en kirkeligt uafheengig
Koloni i selve Landet. Et Gods blev overladt

dem, og her dannedes i 1818 den frie Menig-
hed K. Tanken var dog ikke alene at blive

fri for et forhadt Ritual, men egentlig at danne
en Menighed af virkeligt omvendte Mennesker
og en Forberedelse til Herrens Genkomst, der
efter Bengels ufejlbarlige Beregning skulde ind-

trajffe i 1836. Derfor var det ogsaa, sagde man,
at de byggede deres Huse saa lette: de skulde
jo ikke staa i mange Aar. — Hvad man havde
ventet af videre Udvikling efter dette Forbillede,

udeblev dog; kun endnu en enkelt Koloni (Wil-
helmsdorf) paanedtes dem, fordl Kongen Wide
have en ode Egn opdyrket. Spsndingen med
Landskirken tabte sig ogsaa, efterat Kapff, senere
den wflrttembergske Kirkes overste »Pitelat«,

blev dens Priest, og 1836 var gaact roligt forbi.

Men i Lighed med Bredremenighedens Nybygder
har K. virket som Opdragelsesanstalt for Bern
og som Tilflugt for verdenstrsette Mennesker,
ligesom den ogsaa har afgivet Bevis for, at de
stedelige, ekonomiske og sociale Forhold kunne
naa op over det almindelige, hvor Befolk-
ningen er gennemtrangt af en ved Kirketugt
vsernet Religiesitet. Med Hensyn til de ssed-

vanlige pietistiske Brest er det dog heller nappe
her frit for, at de kueber derved. N. D.
Kors, den Figur, der fremkommer ved, at

to Linier sktere hinanden under rette Vinkler,

ses allerede i forhistoriske Tider oftere anvendt
som Prydelse hos forskellige Folk; men den
fremtnedende Betydning, som Figuren har haft
nu i lange Tider, har den ferst faaet hos de
Kr. Grunden hertil ligger i, at en i Oldtiden
ofte anvendt Dodsstraf, der bestod 1, at den
dedsdemte nagledes levende til et Stykke Tre,
der havde Form af et Kors, blev anvendt paa
Verdens Frelser, Jesus Kristus. Uagtet denne
Straffemaade af gamle Forfattere omtales som
meget udbredt og anvendt hos mange forskel-
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lige, tildels fjernt fra hinanden boende Folk,

kan den dog ikke vaere meget gammel. Den
intales som i Brug hos Assyrere, Persere, Indere,

Skyther, Frisere, Karthagere, iEgyptere, Jeder,

Makedonere, Grsekere og Romere, hos de sidste

dog kun anvendt paa Slaver, Revere og Op-
rorere, men ikke paa romerske Borgere. Straffen

kan ikke vel ivserkssettes, uden man har Metal,

isaer Jem, til at danne Nagler, hvorved den
dedsdemtes Htender, stundum ogsaa hans Fodder,
kunne nagles til Troeet. Men nu naar, som vel

kendt, Brugen af Jem ikke meget langt til-

bage i Tiden. I Virkeligheden se vi, at en anden,
med Korsfaestelse beslasgtet, ikke mindre bar-

barisk Skik, var i Brug i teldre Tider. Den
bestod i, at man spiddede den, man vilde straffe,

levende paa en, foroven tilspidset Traepael, som
fra neden dreves ind i Underlivet og helt op
i Brystkassen, bvorpaa Pa?len plantedes i Jorden.
De ulykkelige forblev nu i denne Stilling, ind-

til de ndaandede. En saadan Pel kaldes for-

evrigt ogsaa et Kors (crux acuta). Denne Straf

omtales ofte som anvendt af Assyrerne, ister

imod frafaldne Undersaatter og Oprorere, men
ogsaa imod Fjender, der havde vaerget sig

mandeligt og tilfejet deres Angribere, Assyrerne,
haarde Tab. Paa de assyriske Relieffer trceffes

oftere Billeder, hvor Straffen ses udfort. Senakh-
erib anvendte den saaledes paa Jeder fra Byen
Lachis, der havde forsvaret sig tappert, men til-

sidst var falden (2 Kong. 18, 14 og 19, 8 ; Jes. 36,

2 og 37, 8). Det ses af nogle Relieffer fra Ni-

nive, nn i London (Layard, Monuments II, pi.

21). Hvad den egentlige Korsfaestelse angaar,

da var Formen af Korset, de til det horende
Traestykker, deres Sammensaetning o. Hgn. ikke
altid og alle Vegne helt ens. Men fselles for

alle Former var dels Anvendelsen af Nagler,

dels ogsaa Anbringelse paa Trseet eller Korset
af en Klods (sedile), som Stottepunkt for Le-

gemet, saaledes at den dodsdomte sad eller red
paa den. Foruden denne Treeklods anbragtes

undertiden desuden et Fodbrset (i Middelalderen
kaldet hypopodium) under Fodderne, og overst

oppe stundum endvidere en lille Tavle med
Paaskrift (litulus). En saadan anbragtes over
Jesu Kors af Pilatus. EfterSvetonius baresTavler
foran den dodsdomte til Retterstedet. Hvad
selve Korsets Trse angaar, anvendtes der til det
enten kun en Planke (crux simplex) eller to

Traestykker (crux composila eller compacta).
1 ferste Tilfselde straktes Armene opad over
Hovedet, hvor Haenderne nagledes til Paelens

everste Del. I andet Tilfselde anvendtes, for-

uden den 1 Jorden lodret plantede Pari, ogsaa

et Tvserstykke (patibulum), paa hvilket Armene
udbredtes i vandret Linie. Snart anbragtes
Tvaerstykket helt foroven, saa at Korset flk Form
af et T (crux commissa eller ansata) ; snart an-
bragtes Tvaerstykket lsengere nede, saa at der
fremkom et egentlig Kors (crux immissa eller

capitata. Korsfaestelse. der altid endte med
Deden, omend ved meget kraftfulde Individer

forst efter et Par Dages Forlob, var en yderst
pinefuld Straf. Kongestioner til Hovedet, Hunger-
lidelser, Krampetraekninger indfandt sig hurtig.

I Moseloven, der er saa human i Sammenlig-
ning med andre Folks Love, kendes intet til

denne Straf, men med det gr. og rom. Herre-
demme kom den ind blandt de senere Jeder

og var godt kendt paa Jesu Tid, som man ser

af Folkets Tilraab: >Korsfaest ham!< Da Jesu
Ded paa Korset danner Midtpunktet i Frelsens
Historie, paa engangToppunktet af Menneskenes
Ondskab og tillige af Guds forbarmende Naade,
vende Apostleue idelig tilbage dertil, og bruge
ofte Udtrykket K. som Betegnelse for Jesu For-
soningsded for Menneskenes Synder. Isaer Paulus
kommer idelig tilbage dertil (1 Kor. 1, 18 og
23; 2 Kor. 2, 1 osv.). K.et biev for de Kr. et

helligt Tegn, der anvendtes ved Daaben og ved for-

skellige andre Lejligheder(se Korstegn). Som Or-
nament eller som fritstaaende Genstand brugtes
K. dog laenge kun med stor Reservation. K. kan
naeppe paavises i Katakomberne eller paa andre
kr. Mindesmaerker for langt hen 1 det 4. Aarh.
Man enskede aabenbart ikke at se det hellige

Tegn vanhelliget af Hedningerne. Et Par Be-
givenheder havde dog til Felge. at K. efter For-
felgelsernes Opher kom staerkt i Brug som
Symbol og Ornament. Paa den milviske Bro
ved Rom havde Constantin (312) et Syn. Paa
den vestlige Himmel viste der sig et K., og dertil

kom Ordene : >I det skal du sejre< . Saaledes for-

tasller hans Biograf Evsebios. Snart efter slut-

tede en anden Begivenhed sig hertil. I Jeru-

salem opdagede man, naer det Sted, hvor Con-
stantin og hans Moder Helene havde bygget
en Kirke over Frelserens Grav, i Jorden et K.,

derantoges for det, hvorpaa Frelseren led Deden,
ligesom man ogsaa fandt Jernnagler. Dette

Fund vakte stor Opsigt blandt alle Kr. K.et

gik vel tabt, da Perserne 614— 15 indtog Jeru-

salem og ferte det som Trofte til Persien, men
det udleveredes 628 og kom tilbage 629, hvad der
gav Anledning til nye Fester, >K.ets Ophejelsec.

Men 637 gik det atter tabt, da Araberne indtog

Jerusalem. Fundet af det saakaldte »aegte Kors<
kan vel naermest settes til o. Aar 350. Pile-

grimmen fra Bordeaux (337) kender det ikke,

men den lidt yngre Kyrillos fortaeller om det,

ligesom det ogsaa omtales af den frankiske

Dame, der henimod 385 besegte de hellige

Steder (se Vald. Schmidt, Silvias Pilegrimsfaerd,

Kbhvn 1896). K.et blev nu et ofte anvendt, meget
udbredt Symbol og Ornament. 362 sattes et K.

paa en Basilika i Verona ; fra Valentinians Tid ses

K. paa Menter. Ved Processioner brugtes K. paa
en lang Stang. K. anbragtes ikke blot paa Sarko-
fager ogGravminder, men paa alle Slags Genstande
fra det daglige Liv. Man rejste K. ved Veje og paa
Marker. Endnu kendes i flere Lande en Del

saadanne K. fra den tidlige Middelalder. Lige-

ledes anbragtes K. oftere i skriftlige Aktstykker,

Breve og lign. Smaa K. gaves ofte de dede
med i Graven (saadanne ere fundne i Gren-
land i de gamle Nordboeres Grave). Til kirkeligt

Brug anvendtes ofte K., der prydedes med sedle

Stene, stundum ogsaa med Billeder. Fra det

7. Aarh. anbragtes ofte et udskaaret Billede af

den Korsfaestede paa Korset (Kruciflx), og Brugen
af disse blev efterhaanden meget udbredt. Ved
Korstogene kom K. til at spille en vigtig Rolle,

ligesom i Riddervaesnet. Som Pryd, Ornament
o. lign. anvendtes K. i forskellige Former. Man
taler om lat., gr., Andreas-, Jerusalem-, Pave-,

Malteser-K. osv. (Grimouard de Saint Laurent,

Iconographie de la Croix, i Didrons >Annales
archeologiquesc XXVI—XXVII; Stockbauer,

Kuustgesch. des Kreuzes, Schaffhausen 1870;
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Fulda, Das Kreuz n. die Kreuzigung, Basel 1878

;

om Danmark smlgn. Koraerup, Middelaldrens

Fremstilling af Kristus paa Korset i >Aarbeger

for nordisk01dkyndighedc,Kbhvnl871). V.S.

Kors, det blaa, er en evangelisk Afholds-

forening, stiftet 1867 i Geneve af Prssten Louis

Lucien Rochat, som under et Beseg i England
var blevet totalafholdende og nu ved sin Hjem-
komst Tovede at indfere denne Skik i et Vin-

land. Ved sin maadeholdne Karakter har For-

eningen efterhaanden banet Vej for Afholds-

sagen saavel i romanske Lande (Frankrig og
Belgien), som i Tyskland. Ogsaa i Norden har
den faaet Indgang, i de sidste Aar med be-

tydelig Tilvsekst fra >Indre Missioncs Kredse i

Danmark. Dens Formaal og Arbejdsmaade ger

den ogsaa i sicrllg Grad til en Indre Missions

Gerning. Dens Ejendommelighed er nemlig:

1) Den saetter et bestemt Skel imellem de de-

stillerede staerke Drikke og de gierede; hine

forkaster den og vil have dem afskaffede som
Drik, af disse soger den kun at hemme Mis-

brugen. 2) Naar den paalsegger sine egentlige

Medlemmer Totalafhold ogsaa fra disse, er det,

for at de ved deres Eksempel skal styrke og

opretholde de svage Brodre og Sestre, som kun
ved fuldstsendig Afholdenbed kunne reddes fra

Drikfaeldighedens Synd og Fordaerv. Det er

nemlig 3) denne Forenings bestemte Formaal
at frelse Drikkeriets Ofre. Dens Medlemmer
indtrseder deri enten >for at opmuntre de
svage «, eller >for at bevare sig selv<, eller >for at

forbedre sig<. Og da denne sidste Klasse taeller

henved en Tredjedel af det hele Tal, maa det

vsere en ikke ringe Msengde forhenvserende

Drankere, den har haft Held til at oprejse. N. D.

Kors, det hvide, stiftedes i kirkelige Kredse

i England 1884, somen Forening af unge Maend
»til Nodvserge mod Lasten«. I Tyskland, hvor-

til Foreningen blev forplantet i 1890, teller

den nu over 100 Afdelinger med o. 11,000

Medlemmer. Et Forseg paa at overfore den
til Danmark (1888—1892, med Prof. H. G.

Zeuthen til Formand) flk, udover nogle gode
Smaaskrifter, ikke blivende Felger, hvorimod
den i Norge taeller 5 Foreninger, dels selv-

stsendige, dels som Underafdelinger af K. F. U. M.
eller kr. Studenterforbund. — D. h. K. er et kr.

Ssedelighedsarbejde af og blandt Ungdommen,
med Foreninger dels for Msend, dels for Kvinder,

dels for Msend og Kvinder. Hvert mandligt Med-
lem giver sin Underskrift paa et trykt Kort

med folgende Lofte (norsk Gengivelse): >Jeg

lover 1) altid og under alle Omstaendigheder
at hehandle enhver Kvinde med Agtelse og af

min Evne vaerne hende mod at blive forurettet

eller nedvserdiget; 2) aldrig at deltage i usaede-

lig Tale, tvetydig og usommelig Speg eller

utugtig Sang, men tvertimod gore, hvad jeg
formaar, for at modarbejde alt saadant; 3) at

fastholde, at Loven om saedelig Renhed er lige

bindende for Mand som for Kvinde ; 4) at ud-

brede disse Leveregler blandt mine Kammerater
til gensidig Stotte og Hjaelp; 5) at holde mig
selv saedelig ren<. Det trykte Kort indeholder
tillige nogle >Raad<, som anbefaler Maadehold
1 Mad og Drikke, at gaa til rette Tid 1 Seng
og staa tidlig op, at drive Legemsovelser (Fod-

ture, Gymnastik, Svomning) osv., og det anforer

bl. a. det norske Medicinalkolleginms Vidnes-

byrd for, at et Liv i Saedelighed paa ingen
Maade medferer nogen som heist Skade eller

Svsekkelse (jvfr. ogsaa Udtalelser af Sir James
Paget, Clinical Lectures, S. 287, og af Sir Georges
Humphry m. fl., meddelt i Smaaskrifter fra

»D. h. K.c, Nr. 1: Laegers Vidnesbyrd, Kbhvn
1888). N. D.

Kors, det rede. Efter den italienske Krig i

1859 udkom 1862 en Bog >Un Souvenir de
Solferino«, der gav en gribende Skildring af de
Lidelser, som de saarede vare underkastede,

fordi det militaere Laege- og Ambulancevsesen,
skont allerede kendt i tre Aarhundreder, aldeles

ikke strakte til overfor de store Krav, Val-

pladsen stillede. Dens Forf. Henri Dunant, f. i

Geneve 8. Maj 1828, blev snart efter Medlem af en
Komite paa 5 Medlemmer, som hans Fedebys
Forening >tll offentligt Gavnc (d'utilitd publique)
den 9. Febr. 1863 nedsatte til Droftelse af

Sagen, under Forssede af Foreningens For-
mand G. Moynier. Det lykkedes denne allerede

1 Oktober 1863 at samle i Genave en inter-

national Konference, hvortil 18 Regeringer
havde sendt offlcielle Ombud, og som vedtog,

dels i sine >Beslutningerc Dannelsen af et Net
af private Foreninger, hvis Kendetegn, i Lighed
med Schweiz's Vaaben, skulde vsere et rodt K.
paa hvid Grand, dels i sine >0nsker< en felles

Overenskomst mellem alle de Stater, som vllde

gaa ind derpaa. Denne sidste, >Genfer-Kon-
ventionen<, som blev undertegnet ved en ny
Konference den 22. Aug. 1864 af 12 Magter og
siden lidt efter lidt af naesten alle civiliserede

Lande, gaar ud paa i Krigstid at sikre de syge
og saarede tilligemed alt og alle, der er be-

stemt til deres Hjaelp og Pleje, en beskyttende
Neutralitet, anerkendt fra begge Sider, overalt

hvor hint Kendetegn vises. Foreningerne, som
allerede begyndte at dannes i Dec. 1864 og
senere ligeledes ere komne til at omspaende
naesten hele den civiliserede Verden, ere saerlig

organiserede for hvert Land, men holdes sammen
ved en international Komite under Faellesnavnet

>d. r. K«. Deres Opgave er under Krigsforhold,

i Samvirken med hvert Lands Htervaesen, at

gore saa meget som mnligt til de syges og
saaredes Lindring og Helbredelae, og derfor i

Fredstid at berede dels et Materiel, dels et

Personate, som kan komme til Nytte derved.

Dette Personale kan dels rekruteres fra Diakon-
og Diakonisseanstalter med tilsvarende kat. og
andre Institutioner, som forpligter sig til 1

Krigstilfselde at stille et vist Antal af deres

Brodre og Sestre til Raadighed, dels af et ved
Foreningernes egen Omsorg uddannet, i Reglen
dog kun kvindeligt, Plejekorps, som da i Freds-

tid benyttes paa Hospitaler og i Privatpleje.

Dette sidste er Tilfaeldet med den danske Af-

deling af >d. r. K.«, som fik Anerkendelse af

Staten i 1876, og som ved tildelte Bid rag og
Legater er sat i Stand til ogsaa at kunne yde
nogen gratis Pleje hos uformuende. — En sasr-

egen Dameafdeling af d. r. K., oprettet af Kron-
prinsesse Louise af Danmark, indsamler Materiel

til saaredes og syges Behandling og har nu
Filialer i alle storre danske Byer. N. D.

Korsprove, se Gudsdomme (S. 290).

Korstegn. De gl. Kr. tegnede sig i det daglige

Liv ved mange Lejligheder med Korsets Tegn
til Minde om Kristi Dod paa Korset og Frelsen
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•ved det (Tertullian, De corona 3; Hippolyt,

Kanon 29; Kyrillos af Jerusalems Katekeser),

og i Liturgien fik K.et tidlig Anvendelse, navnlig
-ved Exorcismen, Daaben, Konfirmationen og
Nadveren, senere ogsaa ved den sidste Olie.

Til K.et brngtes en (Pegeflngeren) eller flere af
den hejre Haands Fingre, stundum hele den
Bade Haand, og baade Panden, Munden og
Brystet blev tegnet med Korset. I den gr.-kat.

Kirke er der fort Strid, om K.et skal gores med
2 eller 3 Fingre.

Korstog. Ved K. i egentlig Betydning for-

staar man 1) de Krigstog, Vestens kr. Folk og
Fyrster foretog i Aarene mellem 1096 og 1270
for at befri Jerusalem fra muhammedansk
Herredomme; 2) i videre Betydning bruges det
om Kampen for Kirken imod Hedninger eller

Kaettere.

1) Allerede tidlig opstod i Kristnes Hjerter
en Trang til at faerdes paa den hellige Jord,
hvor Jesus fordum >gik omkring og gjorde vel«,

led, dode og opstod. I det 4. Hdaar traeffe vi

de ferste Skildringer af Pilgrimsrejser (Pil-

grimmen fra Bordeaux's Itinerarium 333 og
Silvias Pilgrimsfterd, overs, af V. Schmidt,
Kbhvn 1896). Ogsaa efter at Kalifen Omar
637 havde erobret Jerusalem, kunde de Kr.

uhindret besoge den hellige Grav. Men under
Fatimidernes Oynasti (fra 969) begyndte Mu-
bammedanerne at plage de Kr. og at beskatte Pil-

grimmene. Forholdenebedredesimidlertid efter-

baanden og ere taalelige, indtil de seldschukiske

Tyrker 1073 erobre Paltestina. Bevseget ved
de undertryktes indtrsengende Banner opfordrer

Gregor VII (S. 258) gentagne Gange Kristen-

beden til at hjeelpe, men Investiturstriden

hindrede hans Tankes Udferelse, indtil Tyrk-
ernes Plagerier bleve saa haarde, at der maatte
hjaelpes. Kampen for det hi. Land blev for

Vestens Riddere en ^Eressag og en fortjenstlig

Gerning; men de mere klartseende saa tillige

den uhyre Fare, som truede Vestens Lande,
hvis der stod en stierk tyrkisk Magt i 0st.

Kampen blev derfor i 200 Aar Vestens Kamp
for Llvet.

Det forste K. udgik fra Kirkemedet i Cler-

mont i Auvergne 1095. Paven Urban II, en
asketisk Personlighed af Gregor VII's Skole,

teste her Tidens bundne Tanke ved sin maegtige

Praediken om Befrielsen af Jerusalem, den konge-
lige Stad. >Gud vil detW (>Oeus lo vultlt) var
Kristenhedens Svar paa dens Overhoveds Kalden.

Allc, Praester og Ltegfolk, kappedes om at love

at drage afsted. Et rodt Kors, syet paa den
hejre Side af Overklaedningen, kendemaerkede
»Korsfarerne<. Den ferste, der tog Korset, var
Biskop Adhemar af Puy (I, 25), og Urban op-

fordrede alle Vestens andre Bisper til at prae-

dike Korstog. Kirken forkyndte >Godsfred<

(S. 290) og lovede at vaerge de hjemmeblivende.
K.sbevaegelsen kom som en Befrielse. Person-

lige Stridigheder lagdes til Side. En stor Tanke
greb alle. Den haevede den enkelte op over
alle de Pinagtigheder, Misvaekst, Hungersned,
Pest, Jordskaelv, Stormflod og andre Ulykker,
som Slaegten sukkede under dengang. Derfor

vakte den snart vidt ndbredte K.spraediken Be-
gejstring overalt. Ferst blandt dens Talsmend
staar Peter af Amiens (se Art. Pierre), der ikke
blot blev K.spraedikant, men tillige Anferer for

de umaadelige, uordnede Skarer, der i Marts
Maaned 1096, efter at have begaaet Jodemyr-
derier i Vesten, drog mod 0sten ; de splittedes

af en seldschukisk Emir ved Nikaea i Okt.
1096. Det egcntlige K. begyndte i Slutningen af

Aaret, da Grev Hugo af Vermandois og Hertug
Gotfred af Bouillon drog afsted. Blandt de del-

tagende Riddere kan naevnes Grev Stefan af
Blois, Hertug Robert af Normandiet, Fyrst
Bohemund af Otranto og hans Faetter Tancred,
samt Raimund af St. Gilles. Grev Hugo aflagde

frivillig, Hertug Gotfred tvungen ved et Neder-
lag udenfor Konstantinopel, Leased til Kejser
Alexios. Korshasren drog derefter mod Emiren
af Ikonions Hovedstad Nikaea, der overgav sig

til — Kejser Alexios. Senere friede Emirens
Nederlag ved Dorylaeon Lilleasien for det mu-
hammedanske Herredomme. — Paa Korshasrens
videre Tog mod Jerusalem grundede Balduin
af Flandern (I, 204) et Grevskab i Edessa
(I, 715), og Bohemund af Otranto blev Her-
sker i det 3. Juni 1098 erobrede Antiokia
(I, 105). Hasren var imidlertid fra 300,000
smeltet ind til 20,000. Med denne lykkedes det
endelig efter en langvarig Belejring Gotfred af

Bouillon at indtage Jerusalem Fredag 15. Juli

1099 > lietop i den Time, i hvilken vor Herre
Jesus Kristus led Korsets Smerte for os<. Et
forfcerdeligt Blodbad anrettedes paa Jederne og
Muhammedanerne, og Byen gennemplyndredes,
hvorefter Korsfarerne rensede sig ved Taarer,

Skriftemaal, Bonner og Sange. Efter nogen
Strid mellem Kirkens Masnd og Ridderne, valgtes

Gotfred af Bouillon til Fyrste, da Raimund ikke
onskede at baere en Fyrstekrone, hvor Frel-

seren havde baaret en Tornekrone. Gotfred

kaldte sig >den hellige Gravs Vaerner<. Da
han kort efter dode, kronedes Balduin (I, 204)

til Konge i Kongeriget Jerusalem (om dette se

S. 613). Nye Korsfarerskarer kom det nystiftede

Kongerige til Hjaelp og fortsatte Kampene mod
de vantro. Blandt disse Korsfarere var den
norske Konge Sigurd Jorsalfarer, der med 10,000
Nordmaend sejlede til Paltestina og deltog i

Belejringen af Sidon. Senere ydede Tempel-
herrerne (se d. Art) Hjaelp.

Da i 1144 Edessa (I, 715) var bleven erobret

af Sultanen af Mossul, Emaddin Zenki, udsendte
Pave Eugen III (I, 817), rimeligvis paa den
armeniske Afsending, Biskop Hugo af Dschu-
bails Tilskyndelse, en Encyklika, hvori han
opfordrede Franskmaendene til atter at tage

Korset. Ogsaa nu vare Tidsforholdene gunstige.

Afsendinge fra 0sten anbefalede sig til >Fransk-
msendenes uovervindelige Tapperhedc ; mange
vare fra det ferste Korstogs Tid ved Ven- eller

Slaegtskab knyttede til det hi. Land, Folket

var forfaerdet over Kometer, Jordrystelser og
Hungersned, og profetiske Stemmer varslede,

at Frankerkongen ved en storSejrskuldekntekke
MnselmaendenesMagt. Den franske Konge Ludvig
VII tog selv Korset, dels tynget af en svaer

Blodskyld, som hans Riddere havde begaaet

ved i Vitry at indebraende 1300 vaergelese

Mennesker, dels for at opfylde sin afdede Broder
Philips uopfyldte K.slefte. Abbed Suger af St.

Denis fraraadede Toget. Dettes sterste Agitator

blev, paa Eugen Ill's Tilskyndelse, Togets tid-

ligere Modstander, Bernard af Clairvaux(I, 273).

Samtidig praedikede Cistercienser-Munken Ru-
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dolf Korset i Rhinegnene. Da der hsrved op-
stod afskyelige Jedeforfelgelser i Metz o. a. St.,

vendte Bernard sig ogsaa til disse Egne; i

Mainz holdt nan en Straffeprtediken for Rudolf,

som derefter sendtes til Clairvaux. Efter et

forgseves Forseg paa i Frankfurt at viude Konrad
III for Korstoget, kronedes et nyt Forseg i

Domkirken i Speier 27. Dec. 1146 med Held.

Efter Messen begyndte Bernard pludselig at

prsedike, og i Slutningen af sin Tale henvendte
han sig direkte til den tilstedevserende Konrad.
Han skildrede for bam Dommens Dag, naar
den jordiske Konge staar for den himmelske
Domstol, og Kristus sparger ham : >Har jeg ikke
gjort alt for dig? Gav jeg dig ikke Kronen,
dertil Rigdom, Sundhed, Visdom, Mod og dine
Tyskeres Tapperhed; men hvorledes har du
gengseldt mig alt dette?<. — Konrad kunde
ikke staa for denne direkte Appel og modtog
under Maengdens Jubel af Bernard: Haand K.s-

fanen. Bernards gledende Prediken (se I, 273)
forte Tusinder fra alle Lande paa K. I For-
sommeren 1147 drog Konrads og Ludvigs Here
afsted ; men Ubeld fulgte Uheld. Graeske Rseve-

streger, fr.-gr. og tysk-normannisk Uenighed
svtekkede Herene. I Stedct for Edessa belejrede

man i Forening med Balduin III (I, 204) Da-
maskos (I, 590); men da Kongerne gentagne
Gange bleve narrede, opgav de Belejringen og
vendte hjem uden andet Resultat end Spotten.

I Hundredtusindvis var Europas kraftigste unge
Mend faldne i Kampen; intet var naaet i

0sten, en almindelig Skuffelse bredte sig i

Vesten. Bernards og Abbed Sugers Opfordring
til et nyt Korstog dede hen af sig selv.

I Europa selv havde dette 2. K. to Virk-
ninger: 1) Tyske Korsfarere ksempede med Ber-
nards Billigelse mod Venderne i Mecklenburg
og Pommern og tvang dem til at love Om-
vendelse fra Hedenskabet og Fred for den kr.

Mission. 2) I Dartmouth medtes i Maj 1147
164 Skibe, med 13,000 Mand om Bord, fra

Egnene ved Rhinens Munding, Friesland og
England. Flaaden belejrede Uenge og erobrede
Lissabon fra Muhammedanerne, og fik tillige

Cintra og Palmella overgivet, inden den i Febr.
1148 drog til Syrien. Da Sultan Saladin 1187
havde erobret Jerusalem, opfordrede Clemens
III (I, 521), Kejser Frederik 1 (S. 106), Henrik II

af England og Filip II August (S. 50) til at

tage Korset. Skent det 3. K. blev bedre for-

beredt og planlagt end noget andet, mislykkedes
det komplet. Frederik I druknede 1 Salef. Ri-

chard Levehjerte, der var draget afsted i Stedet
for sin afdode Fader Henrik, blev efter Akkos
Erobring uenig med Filip August. Denne rejste

hjem, og Richard maatte slutte Fred med Sala-

din uden at befri Jerusalem.
I Begyndelsen af Innocents Ill's kraftige Papat

tog Korstogspreedikenen atter Fart. Fulco af
Neuilly(S. 142) drog rundt i Normandiet, Flan-
dern og Burgund; andre prcedikede, dog med
Uden Virkning, 1 England, Skotland, Tyskland
og Schweiz. Venezianerne og deres gamle Doge
Dandolo forledte Korsfarerne til at erobre Zara
i Dalmatien til Stette for Venezianernes Se-
herredomme i Adriaterhavet; den fordrevne
Prins Alexios fik dem derefter til at gaa mod
Konstantinopel, hvor det latinske Kejserdomme
(1204—61) oprettedes med Balduin af Flandern

som Kejser. Ved den efter »Krsemmer-Kors-
toget< folgende standende Strid mellem La-
tinere og Gnekere svekkedes i Osten Kristen-

hedens Modstandskraft overfor Muhammedan-
ismen.

Et mserkeligt, sygeligt Udslag af K.sbegej-

stringen er Berne-Korstogene. En fransk
Hyrdedreng Stefan samlede i Juni 1212 Tu-
sinder af Drenge og Piger, da han folte sig

kaldet af Gud til at fere de Kristne til det hi.

Land. Til dem sluttede sig Prester, Haand-
vserkere, Bonder, Dagdrivere og Kvinder, saa
at Stefan 1 Spidsen for 30,000 Mennesker kunde
drage over Alperne. I Marseille indskibedes

Bornene paa 7 Skibe, hvoraf de 2 stranded

e

ved 0en San Pietro. Korsfarerne paa de 5
andre solgtes paa Slavemarkederne i Bugia og
Alexandria. Innocents III skal, da han horte
om Bernenes Forsaet, have udraabt : > Disse Born
besksemme os; mens vi sove, drage de glade

ud for at erobre det hi. Land*. — Kort efter

samlede Drengen Nicolaus fra KSln o. 20,000
Bern og begav sig paa Vej med dem ; men Bi-

skoppen i Brindisi fik dem til at vende hjem.
Mange omkom paa Vejen. Andre gik til Rom,
hvor Innocents III gav dem Henstand med Op-
fyldelsen af deres K.slefte.

Kort efter det store Lateranmede 1215 drog
store Skarer til Akko, og derfra tU Damiette,
som erobredes; men en videre Fremtnengen
til Kairo mislykkedes fuldsttendig. Kejser Fre-

derik II, der ved sin Kroning i Aachen 1215
havde taget Korset, kunde i dette Ojeblik ikke
komme til Hjielp paa Grund af de politiske

Forhold hjemme; og da han endelig kunde
hjrelpe og afsejlede fra Brindisi 28. Juni 1228,
bandlystes han af Paven, fordi Paven ikke
enskede Toget i det 0jeblik. Om Udfaldet, se

S. 107 b og 613 b.

De to sidste K. udfertes af den fromme fr.

Konge Ludvig IX. Efter Karismiernes Erobring
af Jerusalem 1244 tog Ludvig under en Syg-
dom Korset. 1248 drog han afsted. Under
sit Vinterophold paa Kypern besluttede han
at gaa mod ^Egypten, men led Nederlaget
ved Mansurah 1250. Senere blev han taget til

Fange, maatte fri sig ved en stor Lesesum, op-
holdt sig derpaa en Tid i Akko (I, 44) I For-
ventning om Hjrelp hjemmefra og vendte endelig,

da dette Haab brast, hjem 1254. — 1267 tog
Ludvig atter Korset. Hans Broder, Karl af
Anjou, Kongen paa Sicilien, og de tapre Friesere
lovede at deltage; men af privat Hsevngerrig-

hed mod Emiren fik Karl af Anjou K.sfJaaden

dirigeret mod Tunis. Her dede Ludvig 1270.

Emiren maatte love Karl af Anjou en stor
Krigserstatning og tillade den kr. Kirkes Virk-
somhed i Nordafrika. Med dette Tog ender
K.ene. De Kr.s Magtstilling i Syrien svekkes
efterhaanden og opherer, da Antiokia og Akko
falde i Muselmtendenes Hinder (1268 ogl291).

K.ene havde for Europas Historic vidtnek-
kende Felger. Ved dem kom Osten og Vesten
hinanden nasrmere, ogVaabenbroderskabet ferte

Vestens Folk ntermere sammen; dette kunde
paa den ene Side medfere en vis Berigelse for

det enkelte Folk ; og paa den anden Side vaktes
netop herved Bevidstheden om de nationale
Ejendommeligheder, hvorved Nationalfelelsen

begyndte at vaagne. Ridderlivet er aeldre end

Digitized byGoogle



Korstog — Kosmologisk Bevis. 849

K.ene, men de smeltede den kr. Adel af de
forskellige Nationer sammen til et internatio-

nalt Aristokrati. Forbindelsen med de estlige

Lande aabnede nye Handelsveje; ad disse

stremmede Rigdomme til de drtftige Handels-
stseder, hvls Borgeres Friheds- og Selvstaendig-

bedsfelelse voksede med Rigdommene; sserlig

fremblomstrede de norditalienske Stasdcr. For-

tsellingerne om K.ene, genoplevede i Erin-

dringens Gyldenglans, vakte Anelser om Ver-

dens Storhed og brogede Mangfoldighed og
fremkaldte en ny Literatur, Digte om K.sheltene,

religiose Sange og Psalmer. De mange Natio-

ners Samkvem berigede Sprogene med nye
Forestillinger — baade onde og gode — og Ord,
dels fra Nabolandenes, dels fra 0sterlandenes
Sprog.
Men K.ene medfarte tillige store Farer for

det ssedclige Liv. Det haiderlige Arbejde hjemme
stilledes i Skygge for Deltagelsen i K., fra

hvilke mange kom ssdelig fordtervede hjem;
og Kirkens rigelige Afladsydelser til Kors-

farerne bragte mange til at foretrekke denne
lettere Vej til Syndsforladelsen fremfor det

strengere ssdelige Liv hjemme (se Art. Aflad

1, 32); og endelig maa man ikke glemme den
fordservelige Virkning, K.ene fik, da Kirken
omformede Begrebet K. til at gaelde alle Kampe
mod Kirkens Fjender baade mod Hedninger
og Ktettere. Derved beredtes ogsaa Jordbunden
for den katolske Kirkes sterste Skamplet: In-

kvisitionen.

2) K. 1 videre, negentlig Betydning. Oven-
for er omtalt Toget mod Venderne under det

andet K. I 13. Hdaar preedikes K. mod Liv-

Uendere og Preussere ; ligeledes mod Albigenserne

(se I, 47 og Art. Manikseere, de nye). 1246 lader

Kirken prsedike K. mod den ulydige Frederik II

og efter hans Dod mod hans Sen Konrad; og
forskellige Paver lade det prsedike mod deres

personlige Fjender: Bonifatius VIII (I, 356) mod
Colonna'erne(I, 536), Johannes XXII mod Ludvig
Bairer, Urban VI mod Modpaven Clemens VII

(I, 521); endelig maa narvnes den kat. Kirkes

K. mod Husiterne (S. 497). (R. Bdhricht, Gesch.

der Kreuzzfige im Umriss, Innsbruck 1898;
Ed. Heyck, Die Kreuzzfige und das heilige Land,
Bielefeldt u. Leipzig, 1900; H. v. Sybel, Gesch.

deserstenK., Leipz. 1881 s
; R. R&hricht, Gesch.

d. erst. K., Innsbruck 1901; B. Kugler, Gesch.

der Kreuzzfige, Berlin 1880; H. Prutz, Kultur-

gesch. der Kreuzzfige, Berlin 1883; H. Hagen-
meyer, Die Kreuzzugsbriefe aus den Jahren
1088—1100, Innsbruck 1901; P. Riant, Skan-
dinavernes Korstog og Andagtsrejser til Palse-

stina, Kbhvn 1868). • Kn. H.
Korsvej (via cruris, via calvariat) betegnede

oprindelig den Vej, Kristus gik fra Pilatus's

Hus til Golgata (via dolorosa). Allerede i Middel-
alderen blev der i Kirker og Bedehuse og under
aaben Himmel opstillet Billeder af de forskel-

lige Trin paa Kristi Smertens Vej, i Reglen med
14 saak. Stationer, og ved hver af disse blev
der bedet en Ben eller gjort en Ihukommelse af

Kristi Vandring ad Smertens Vej. Ved et Dekret
af 31. Juli 1883 har Leo XIII givet regulerende
Bestemmelser om Andagt paa K.ene.

Korum, Michael Felix, rom.-kat. Biskop, f.

2. Nov. 1840 i 0vre-Elsass, studerede i Inns-

bruck, blev 1865 Priest 1 Strassburg, senere

Kirke-Lekaikon for Norden. II.

Laerer der ved Prsestesemlnariet, 1880 Dom-
herre. 1881 blev han Biskop af Trier, efter

at Bispestolen der havde staaet ledig siden

1876 paa Grand af Kulturkampen. 1903 fortes

i Trier en heftig Skolestrid.

Korvej, se Corvei (I, 559).

Kos, meget frugtbar og rig ved LIHe-

asiens Sydvesthjerne, med en By af samme
Navn, en af de doriske Kolonier. K. var be-

remt for sit Asklepios-Tempel og dertil horende
gamle Lsegeskole (Hippokrates). Beliggenheden
gjorde den til naturligt Handelscentrum, idet

al Sefarten omkring Lilleasien bererte K. (Ap.

G. 21, 1). Joders Ophold paa 0en, som 1 Mak.
15, 23 vidner om, bekneftes ogsaa ved andre
Efterretninger, der vise, at de raadede over
store Pengemidler.
Kosam, en af Jesu Forfiedre (Lk. 3, 28).

Kosbi, den midianitiske Kvinde, som Pine-

has drsebtc (4 Mos. 25, 15. 18).

Koseba, judaeisk By (1 Kren. 4, 22). Da den
naevnes 1 Forbindelse med Judas Son Sela (V.

21), er der Sandsynlighed for, at den er den
samme som Aksib (1 Mos. 38, 5) i Najrh. af

Ke'ila og Adullam i det vestl. Juda (Josva 15,

44; Mika 1, 14); maaske det nuvierende Ain-

kezbe.

Kosmas. 1) K. (Cosmos) og bans Broder
Damianos vare et Broderpar af arab. Byrd,

der under den diocletianske Forfelgelse skulle

have evet Lsegekunsten i Mgte 1 Kilikien uden
at tage Lon for deres Hjaelp (dvaQyvoot). Deres

Mindedag i Vesten er 27. Sept. Meget af^Eskulap-

Myten gik igen i deres Helgenkrenike (Acta

Sanctorum. Sept. VII og >Analecta Bolland.<

1. 1882). — 2) K. Indikoplevstes, Indie- Fareren,

foretog paa Kejser Justinians Tid (6. Aarh.)

store Rejser til Arablen og det est). Afrika.

Til Navnet >Indie-Fareren< har han ingen Ret,

da hans Meddelelser om Indien ikke stamme
fra Selvsyn, men fra andres Fortsellinger. Senere

gik han i et Kloster paa Sinai, i hvilket han,

lidt for Midten af 6. Aarh., skrev et stort

Vterk, >Kristelig Topografi«, der opstiller en
fysisk Geografi, som er i Samklang med de hi.

Skrifter, i Modsaetning til Ptolemteos, hvis

System han bekaemper. Hovedbetydn. af hans
Bog ligger i de paalidelige geografiske og natur-

historiske Efterretninger, han bringer. Hans
Stil er ikke uangribelig, hvorfor Fotios haaner
ham og hans Paastande, der ikke paa alle

Punkter faldt i Traad med den byzantinske

Dogmatik.
Kosraoqoni, den bibelske. Se Skabelses-

beretning.

Kosmologisk Bevis, nemlig for Guds Til-

vserelse, er den Art af Bevisforelse, hvor man
fra den ufuldkomne, tilfseldige Verden, som
oragiver os, stutter tilbage til en fuldkommen,
nedvendig Grand over os. Vi finder dette Bevis

fra Tsenkningens forste Dage og overalt med
de vaesentlig samme Grundtrsek. Det Andes for-

muieret hos Aristoteles, der i sin Metafysik

gaar ud fra Bevsegelsen i Verden og herfra

slutter tilbage til en forste Bevaeger, der selv

maa vsere ubevseget. Der maa vsere en saadan

forste Grand. Ellers kommer man ikke til en
Begyndelse. Og en Begyndelse maa der vtere.

Thi en uendelig Bevsegelse er umulig. Fra Ari-

stoteles er denne Tankegang gaaet videre til

54
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Middelalderens skolastiske Teologi, hvor navnlig

Thomas Aqvinas giver en videre Udforelse

heraf. Han udvikler, at der maa v;ere et forste

bevsegende Prineip for al Bevaegelse i Verden,

at dette maa opfattes som en forste Aarsag

(prima causa) og dermed tillige som et absolut

nodvendigt Vsesen. Mellem de nyere Filosoffer

er det isaer Leibnitz og Wolff, som har tillagt

dette Bevis Betydning. Idet Leibnitz overalt

gaar ud fra Principet om den tilstraakkelige

Grund, sparger han om, hvorfor Tingene eksi-

sterer, som de gor, og ikke anderledes. »Nu kan
den tilstrsekkelige Grund til Universets Til-

vaerelse ikke ligge i Raekken af de tilfseldige

Ting, thi Stoffet er i sig selv ligegyldigt for

Bevaagelse og Ro og for denne eller hin Be-

vaagelse; man kan i det ikke finde Grunden
til Bevtegelsen overhovedet og endnu mindre
til en bestemt Bevaegelse. Den nservserende Be-

vsegelse i Stoffet kommer fra den foregaaende,

og man kommer her ikke videre, selv om man
gik nok saa langt tilbage. Derfor maa den til-

strsekkelige Grund, som ikke atter behover en

Grund, ligge udenfor denne Rsekke af tilfa;ldige

Ting og i en Substans, som er Aarsagen der-

til, eller som er et nodvendigt Va?sen, der forer

Grunden til sin Tilvaerelse med sig. Denne
sidste Aarsag til Tingene hedder Gud«. — Der
er ingen Tvivl om, at dette Bevis for Guds
Tilvarelse stadig er ret popula;rt og udover

en Magt over manges Sind. Verden kan ikke

vsere kommen af sig selv ; naar vi vil bruge
vor Fornuft, maa vi komme til Forestillingen

om en hojeste Magt, der har frembragt den.

Saaledes rresonneres deralmindeligt; man synes,

at den Aarsagsforklaring, som man hver Dag
gor Brug af, ligefrem tvinger til en saadan
Antagelse. Alligevel har Kant med sserlig Kraft

vendt sig mod dette Bevis, om hvilket han
siger, at der heri >skjuler sig en Rede af dia-

lektiskeTilsnigelser, hvilkeden transscendentale

Kritik let kan opdage og odelajgge». Paa Grund-
lag af hans Kritik vil vi fremhteve to Indven-

dinger som afgorende. For det forste er det

utilladeligt at anvende Aarsagsbegrebet udover
Erfaringens Verden; det angiver jo nemlig
Reglen for Sammenluengen i Erfaringens Ver-

den, mellem Fsenomenerne, og ikke andet.

For det andet er den Maade, hvorpaa Aarsags-

begrebet bliver bragt i Anvendelse ganske util-

stedelig. Enten maa nemlig den forste Aarsag,

hvortil der henvises, igen opfattes som Virk-

ning af en tidligere Aarsag, men da er den
ikke Gud, eller ogsaa maa den opfattes som
noget for sig selv, men da falder den udenfor
Aarsagsrrekken. Man vil maaske hertil ind-

vende, at en Ksede dog altid maa have en Be-

gyndelse; men denne Indvending falder bort,

hvis man vil tsenke sig Kseden som en Kreds.

Nogen videnskabelig Betydning kan der saa-

ledes ikke mere tillsegges dette Bevis. Det
Forsog, som Pfleiderer har gjort paa at forny

det, maa ogsaa betragtes som mislykket ; det

gaar desuden ogsaa bort fra den traditionelle

Tankegang. F. C. K.

Kottwitz, Hans Ernst, Friherre von, f. i

Nserh, af Glogau i Schlesien 1. Sept. 1757, var

en af den indre Missions Fa^dre. Han var i

sin Ungdom Page ved Frederik d. st.s Hof,

men blev under herrnhutisk Paavirkning vakt

til levende Krdm. Forst tog han sig af de fattige

schlesiske Varvere, senere af Fattigfolk i Berlin,

hvor han oprettede en »frivillig Sysselsrettelses-

anstalt«. I Berlin blev han for mange en Vej-

leder til Kristus. Han dode 13. Maj 1843 (Jacobi,

Erinnerungen an den Baron E. v. K., Halle

1882; jvfr. ogsaa Tholucks, Wahre Weihe des

Zweiflers og L. Witte, Das Leben Tholucks,

Bielefeld 1884, I, 125 f.).

Krabbe, Erik Jensen, dsk Biskop, skal 1362

i Avignon af Paven va?re bleven viet til Biskop

af Odense. Han dode 1376.

Krafft, Johann Christian Gottlob Ludwig,
ref. Teolog, f. i Duisburg 1784, blev 1808 ref.

Praest i Weeze ved Gleve, 1817 ref. Praast og

1818 Prof, i Erlangen. 1821 oplevede han en

staerk relig. Vaekkelse, og fra det 0jeblik af

kom han ved sine Forelsesninger og Prsedikener

til at udove en stor Indflydelse paa mange. J.

C. K. v. Hofmann kalder ham sin La:rer, Stahl

betegner ham som den mest apostolske Mand,
han nogen Sinde har modt, og Lohe fik hos

ham >Livets Vand til varig Velsignelse«. Han
dode 15. Maj 1845. Flere af hans Praedikener,

ere trykte, bl. a. en Aargang over frie Tekster

(1845). Om hans Betydn. se Thomasius, Das
Wiedererwaehen des evang. Lebens in der luth.

K. Bayerns, Erl. 1867. 117 f.

Krafse, Mogens, dsk Biskop, var forst Kannik
i Lund, men blev derpaa Christian I's Kansler.

1458 valgte Paven ham til Medhjaelper for Bi-

skop Henneke Ulfeldt i Odense. Ved hans Dod
(1460) overtog M. K. selv Bispedommet, og

som Medlem af Rigens Raad tog han Del i det

politiske Liv og var Christian I en trofast

Mand. Han dode 1474.

Krag. 1) Christian Peter Seidelin K., dsk

Praest, f. 13. Aug. 1839 i Sonder Broby, blev

Student fra Odense Skole 1858 og teol. Kand.

1864. 1868—73 var han Kateket ved Johannes-

Kirken i Kbhvn og Frimodts Medhjajlper i den
store, vaakkende Gerning; 1873—78 var han

Priest i Vildbjerg i Ribe Stift, 1878 blev han
Jakobskirkens forste Sognepraest. Som saadan

gjorde han et stort Arbejde paa Osterbro, der

bl. a. satte synlig Frugt i Opforelsen af Sions-

kirken, som vaesentlig var en Solvbryllupsgave

til ham og hans Hustru fra Menigheden paa

Osterbro. 1903 ombyttede han den opslidende

Gerning i Hovedstaden med en landlig Virk-

somhed som Sognepraest for Soborg og Gille-

leje i Nord-Sjselland. Han har ofte taget Del

i Forhandlingen om sociale Sporgsmaal, ud-

givet flere Prasdikener og en Husandagtsbog

(1896). — 2) Jens K., dsk Biskop, var forst

iErkedegn, men blev 1290 Biskop af Roskilde.

I Striden mellem Jens Grand og Erik Menved
synes han at have staaet paa Kongens Side,

og han var virksom, da Isarnus arbejdede for

Forliget mellem Kongemagten og Kirken. 1294

gav han Kobenhavn en udvidet Stadsret. D.

1300.

Kragballe, Christian Malte, dsk Proast, f. i

Vejle 27. Aug. 1824, blev privat dimitteret til

Universitetet 1843, teol. Kand. 1848. 1855—62
udgav han Tidsskriftet»Kirkelig Samler«, i hvilket

Grundtvig bl. a. skrev $Den kr. Bornela2rdom«.

Nogle Ytringer af K. blev (1856) Aarsag til Striden

mellem Grundtvig og Martensen om Alterbogs-

daaben (Martensen, Af mit Levned III, 63 f.

;
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H. Bran, Biskop N. F. S. Grundtvigs Levnets-
leb II, 121 f.), og Martensen ntegtede at ordinere
K., da ban skulde have vseret Kapellan hos P.

Kordam. 1872 blev K. Husprest paa Lieute-

nant Rosenmflllers Gods Tyllinge i Sverig, og
da ordinerede Martensen ham. 1888—95 var
han Spr. for Assens og Klakring i Aarhus Stift.

Han dede i Horsens 16. Febr. 1897.

Kragelund, Peder Jensen, dsk Biskop, f.

21. Dec. 1602 i Bergen, blev 1623 Student fra

sin Fadebys Skole, 1628 Spr. i Faarevejle og
Slotspnest paa Dragsholm, 1635 Magister, 1650
Biskop i Ribe og 1653 Dr. theol. Under Krigen
led han meget. 1660 var han til Stede paa
Rigsdagen i Kabenhavn, og han skal have ar-

bejdet for Enevseldens Indforelse. Hans Er-
kkcring i Anledning af de paatsenkte iGndringer
i Kirkeordinansen (1661) viser hans Ufordrage-
ligbed. D. 13. Sept. 1681.

Kragh, Peter, Missionaer, f. 20. Nov. 1794 i

Gimming, blev Student 1813 fra Randers Skole,

1817 teol. Hand., 1818—28 Missionasr i Egedes-
rainde paa Granland. 1829 blev han Prsest i

Gjerlev og Enslev, 1838 i Lentrup og Hjerting,

1850 i 0sby i Haderslev Provsti. 1881 tog

han sin Afsked; han dede 25. Marts 1883.

Han har udgivet fl. Traktater og Prsediken-

samlinger paa Grenlandsk og oversat de smaa
Profeter, Daniel og nogle af de historiske

Boger paa dette Sprog, men hans Overssettel-

ser ere ikke blevne trykte. 1876 udkom der
et Udtog af en Dagbog, han havde fart i

Granland.
Kranach, Lucas, se Cranach (I, 563).

Krantz, Albert, Historieskriver, f. o. 1445 i

Hamburg, studerede ferst i Rostock og KSIn,
men gik derpaa til Mainz, hvor han blev

Doctor decretorum, og til Perugia, hvor han
blev Magister. I Rom var han ogsaa. Paa
denne Rejse begyndte han at samle Stof til

sine historiske Arbejder paa de ital. Biblio-

teker. Efter Hjemkomsten holdt han som Prof,

i Rostock filos. og jurid. Forehesninger. 1486
blev han Syndikus for Lubeck, i hvis Tjeneste

han gjorde Rejser til Livland og Antwerpen.
1490 blev han Dr. theol. i Rostock. 1493 flyttede

han (fra Rostock eller Lubeck) til Hamburg som
Lektor i Teol. og Prest ved Domkirken, men
beholdt Syndikatet i Lubeck, og en Tidlang
synes han ogsaa at have vseret Syndikus for

Hamburg. I Hamburgs Tjeneste gjorde han
ogsaa mange Rejser (bl. a. til Denmark [Ny-
kebing]), og Kong Hans valgte ham til Vold-
giftsmand i Striden med Ditmarskerne. 1508
blev han Domkapitlets Dekan. Han dede 7.

Dec. 1517, efter paa sit Sygeleje at have lsest

Luthers Teser, der bragte ham til at udbryde

:

>Du siger Sandheden, gode Broder, men du vil

ikke udrette noget; gaa ind i din Celle og sig:

Gud, forbarm dig over mig<. Efter hans Dad
udkom hans historiske Arbejder (Vandalia 1519,

Saxonia .1520, Dania paa Tysk 1545 i Strass-

burg, paa Latin ssteds 1546 og endelig 1548
bans Hovcdvaerk: Metropolis). Hans Dania er
vigtig for den nordiske Kirkehistorie. Hans
hist. Arbejder bleve af Rom satte paa Index
paa Grand af >de ugudelige Noter i Randen,
der vare tllfejede af Ksettere*. Han var en
Modstander af Wyclif og Hus, men saa klart

Fordaervelsen i Kirken (E. Schafer, Zur Ge-

schichtschreibung des A. K. i >Zeitschr. des Ver-
eins far hamburg. Gesch.< XX, 1899).

Krapf, Johannes Ludwig, en Bondesen fra

Derendingen i Wurttemberg, f. 11. Jan. 1810,
kom 1827—29 paa Seminariet i Basel, studerede
derefter i Tubingen og var en kort Tid Vikar.
Ved Fjellstedts (S. 63) Hjemkomst fra Smyrna
vaktes paany hans Missionsiver, og han meldte
sig til Church Miss. Soc. for at gaa ud til Fjell-

stedt i Smyrna, men sendtes 1837 til Abys-
sinien. Efter 2 Maaneders Ophold i Adoa,
Tigres Hovedstad, blev han med de andre Mis-
sionserer fordreven ved romerske Intriger, men
fandt siden Indgang i Sydriget Shoa (1839—42).

Efter en Rejse til iEgypten for at hente sin

Brud samt Medarbejdere fandt han dog ogsaa
Shoa tillukket og vilde nu over Sansibar naa
de hedenske Gallaer. Han kom i Maj 1844 til

Mombasa, hvor han, selv Deden nser, mistede
Kone og Barn. Gallaerne naaede K. ikke, men
han holdt ud i 0stafrika under fortsatte meje-
fulde Rejser og Sprogstudier, flk 1846 sin Lands-
mand Rebmann til Medarbcjder og tog Bolig
i Rabaj (det senere Kisulutini), hvor han vandt
sin ferste og eneste omvendte, en Krebling.

Men Missionrerernes Rejser, hvorved de flk 0je
paa de snedtekte Alpetoppe i Kilimandjaro, gav
Stedet til den senere Rcekke af Opdagelsesrejser

ved Livingstone, Speke og Grant, og Krapfs
Rejseberetninger og storslaaede Missionsplaner
(til en > Apostelksedet af Stationer fra Mombasa
tvters over Afrika) vakte levende Interesse i

England og Tyskland ved hans Beseg i 1850.
Han gik atter ud 1851—53 til nye Rejser og
Farer i Ostafrika og kom hjem med edelagt
Helbred, men var endnu tre Gange i Afrika:

1854—55 i Gondar i Abyssinien, 1860—62 i

Sansibar og 1867 i Abyssinien. Resten af hans
Liv henlevedes i Kornthal i Wflrttemberg under
litenere Arbejder for Missionen til det sidste.

Han dede den 26. Nov. 1881. V. Sn.

Krarnp, Frederik Christian, dsk Prsest, fadtes

i Legumkloster 31. Marts 1852, blev 1870 Stu-

dent fra Aalborg Skole og 1878 teol. Kand.
1881—83 foretog han en Studierejse til Ud-
landet. 1884 blev han Spr. i Mariager, 1893 i

Sora. 1885 vandt ban den teol. Licentiatgrad

for en Afhandling >Om Forh. mellem det gud-
dommelige og menneskelige i Christi Person*.

1888 skrev han >Om Undergavens Stilling i

den kristne Kirke< og, som Svar paa et Mod-
skrift af Pastor A. Schack, 1889 >Hvori er
Underkraften begrundet< . 1889 holdt han etiske

Forelssninger paa Universitetet, og 1894 udgav
han >Grandrids af den kristelige Ethikc, der

blev oversat paa Tysk. Han har i flere Aar
vseret Censor ved den teol. Embedsexamen.

Krates, en syrisk Befalingsmand i Jerusalem

(2 Mak. 4, 29). Hans Forhold til Kypern har
muligvis, ligesom den i 2 Mak. 12, 2 ntevnte
Nikanors, bestaaet i at vsere >Kypriark«, o: —
efter Analogi med >Asiark<, >Syriark* o. 1. —
en Forstander for de offentlige Festlege.

Krattman. Herman, Konvertit, hed rimelig-

vis oprindelig Bertel Eriksen og var fra

Odense. Han studerede ferst i Kbhvn, men
rejste o. 1660 til Udlandet og gik der over til

Romerkirken. I Paris traadte han ind i Domini-
kaner-Ordenen, og Ludvig XIV, der havde gjprt

ham til sin Pnedikant, overdrog ham det Hverv

54*
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at omvende de Nordboere, Hollsendere og Ty-
skere, der kom til Seinestaden. Til Brug ved
sin Propaganda udarbejdede K. en Katekisme
og en Haandbog med Bonner osv., der udkom
paa Tysk, Hollandsk og Dansk. Blandt de
Danske, han vandt for Romerkirken, var bans
Fraende, Jacob Winslow (se d. Art.); han skal

ialt, ifolge en Fortegnelse, som man fandt
blandt hans Papirer, have bragt Here end 200
Nordboere til at gaa over til Rom. Han dede
1704.

Kraus, Franz Xaver, rom.-kat. Kirkehisto-

riker, f. i Trier 18. Sept. 1840, studerede i

Freiburg, Paris og Bonn, blev praesteviet 1865,

1872 Prof. extr. i Knnsthistorie og Arkaeologi

i Strassburg og 1878 Prof. ord. i Kirkehistorie

i Freiburg. Han har skrevet en Miengde kunst-

hist. Skrifter, bl. hvilke isaer maa maerkes hans
stort anlagte, men ufuldendte >Gesch. der christl.

Kunst< (Freib. 1896 f.). Ogsaa til Rhinlandenes
Kunsthistorie har han givet vigtige Bidrag. Des-

uden har han med andre rom.-kat. Laerde udgivet

en vaerdifuld >Realencyclopadie der christl. Alter-

thumer* (I—II, 1880—86). K. indtog i teologisk

og kirkelig Henseende en Saerstilling indenfor
Romerkirken, og har paa forskellig Vis faaet

den herskende Ultramontanismes Uvilje at fole.

Som Kirkehistoriker var han en Discipel af

Alzog (I, 65), men langt mindre hildet i Tradi-

tionens Laenker end sin Laerer. Den ferste Ud-
gave af hans >Lehrb. der Kirchengesch fur

Studierendec blev staerkt angrebet, og i de senere

Udgaver (4. Aufl. 1896) maatte han paa flere

Punkter gaa paa Akkord med sin videnskabe-

lige Samvittighed. Han tog Revanche ved i

>Augsb. Allg. Zeitung<, under Psevdonymet
• Spectator*, at skrive nogle for Ultramontan-
ismen og Jesuitismen meget ubehagelige kritiske

Oversigter over den nyeste Kirkehistorie. K.

var en fremragende Dante- Forsker, og hans
store Vserk om den Hal. Digter (>D., sein Leben
und sein Werk, sein Verhaltniss zur Kunst
nnd Politik*, Berlin 1897) er et Hovedvaerk i

Dante-Literaturen. Et andet Hovedemne for

hans Forskning var den Hal. Filosof, Antonio
Rosmini (se d. Art.), hvem han har rejst et

smukt Mindesmaerke i en Afhandling, der forst

blev trykt i >Deutsche Rundschau* for 1888,

siden optrykt i hans > Essays* (I, Berlin 1896).

I disse to Bind >Essays< (II, 1901) har han
givet flere vigtige Bidrag til det italienske

Aandsliv i det 19. Aarh. Hans sidste Vaerk

var den ogsaa af Ultramontanismen heftigt an-

grebne Monografl >Cavour< (Mainz 1902). Han
dede i San Remo 30. Dec. 1901.

Krauth, Charles Porterfield, amerik. Teolog,

blev fedt 17. Marts 1823 i Martinsburg i Vir-

ginia, gik i Skole i Gettysburg og blev allerede

i en Alder af 18 Aar Praest for en Missions-
menighcd i Canton, en Forstad til Baltimore.
1842 blev han Priest i selve Baltimore, 1848—55 var han Prsest i Winchester i Virginia.

I Begyndelsen var han metodistisk i sin Virke-

maade, men efterhaanden aflagde han det me-
todistiske og blev ved daglig Fordybelse i Biblen
og de luth. Bekendelsesskrifter en ivrig Luther-
aner. En Del af Vinteren 1852—53 tilbragte

han, af Hensyn til sin Hustrus Sygdom, paa
St. Thomas, og var der virksom under en Va-
kance i den nederl. ref. Menighed. 1855 blev

han kaldet til Pittsburg, 1859 til Markus-Menig-
heden i Philadelphia. 1864 overtog han den
dogmatiske Laerestol ved det luth. Seminarium
i Philadelphia, efter at han som Udgiver af
The Lutheran i laengere Tid havde avet en be-
tydelig Indflydelse paa de luth. Kredse i Amerika.
1866 gjorde han Udkast til General Council's

Konstitution, 1880 blev hans Menighedsordning
antaget. I 10 Aar (til 1880) var han President
for General Council. Da han havde nedlagt
Praesidentstillingen, fik han det Hverv at skrive

en stor Lutherbiografl til Luther-Aaret 1883,
men allerede 2. Jan. 1883 dede han uden at

have udfort Hvervet (A. Spaeth, Ch. P. K. I

—II, New York 1898 f.).

K're (Kere). I de hebr. Bibelhaandskrifter
og Udgaver Andes i Randen gl. Varianter, der
benaevnes K. a: det, der skal laeses, 1 Stedet
for det paa vedkommende Sted i Teksten skrevne,
der kaldes K'tlb (Kettb) o: det skrevne. Af
JErefrygt for den hellige Tekst blev K'tlb staa-

ende urort, men forsynedes med de til Vari-
anten horende Vokaler. For Indholdet har K.
forsvindende Betydning. En staaende K. er
>adonai< (o: Herre) for Guds hellige Navn
»jhoh« (Jahve [Jehova]), som den senere Jode-
dom skyede at udtale.

Krell. 1) Johann K., sociniansk Prsest, f. i

Hellmitzheim i Franken 1590, var en Tidlang
Rektor i Rakau. Han dede 1633. Flere af
hans Skrifter ere optagne i > Bibl. fratrum Polon. <

(1656). — 2) Nicolans K., Kansler, f. i Leipzig
0. 1553, studerede i Leipzig, blev 1580 af Au-
gust af Sachsen udnaevnt til Hofraad, Aaret
efter ansat ved Kronprinsens, den senere Kur-
fyrst Christian I's, Hof. 1586 efter Augusts
Dod blev K. udnaevnt til Gehejmeraad og 1589
til Kansler. Under hans Styrelse rejste Calvin-
ismen atter Hovedet i Sachsen, og den blev i

hoj Grad begunstiget af K., som yderligere for-

argede sine luth. Landsmaend ved paa egen
Haand at sende den til Romerkirken over-
traadte Henrik IV af Frankrig Hjselp ved en
Ekspedition, der forovrigt endte ynkeligt. Da
Christian I dede, fik Uviljen mod K. Luft.

Der blev indledet en Proces imod ham. Han
blev sat i Faengsel paa Konigstein og siden
demt til Dade. 9. Okt. 1601 blev han hals-

hugget paa Judenhof i Dresden. I Dresdens
hist. Museum viser man endnu et Svserd med
Indskriften: Cave Calviniane (p: vogt dig Cal-
vinist!). Ved hans Jordefserd holdt Praesten

Nikolaj Blum fra Dohna en Ligpraediken, der
gav Anled ning til en hel literser Fejde (K. v.

Hase, Ges. Werke VI, 504 f.). — 3) Samuel K.,

unitarisk Pnest, f. 1660, studerede i Amster-
dam, hvor han kom under arminiansk Paa-
virkning, og blev derpaa unitarisk Prsest i

Kdnigswalde ved Frankfurt an der Oder, siden
i Amsterdam, hvor han dede 1747. I KOnigs-
walde affattede han 1716 »Glaubensbekennt-
niss der Unitarier in Mark*. Bl. hans Skrifter

maa isser maerkes den under Navnet »Arte-
monius* (se Artemon 1, 151) udgivne Forklaring
af Prologen til Joh.-Evangeliet.

Krementz, Philip, rom.-kat. Biskop, fodtes
1. Dec. 1819 i Koblenz, studerede i Bonn og
Munchen, blev praesteviet i Trier 1842, 1867
Biskop af Ermland. Da han ikke vilde slippe

Vatikaner-Konciliets Afgerelser, blev han su-
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spenderet, og han led en Del under Kultur-
kampen. D. 1886.

Kremsmtinster er et beromt Benedictiner-

Abbedi 1 Traun-Kredscn 1 0sterrig, grundlagt
777 af den baierske Hertug Thassilo II. I det

bar baade Videnskaben og den kirkl. Musik
haft et Hjemsted og mange udnuerkede Dyrkere
(W. Hartlauer, Denkschrift an die 1100 jahrige
Jubelfeier des Stiftes K., Llnz 1878). Ved Jubel-
festen var den senere ^Erkebiskop af Wien,
Celestin Gangelbaner (S. 167), Abbed i K.

Kreta, den bekendte store gr. Sanden for

det aegseiske Hav, bjergfuld, men meget frugtbar

(paa Starrelse som Sjaelland med Laaland-Fal-

ster). Den oprindelige Befolkning stammede
vistnok fra Lilleasien, men en massevis dorisk

Indvandring gav 0en et gr. Prseg. Befolkningen
var taet; allerede Homer kalder K. >0en med
de 100 Byer*. Blandt dlsse vare Knossos, Gor-
tyna og Kydonla. K.s Beliggenhed har gjort

den til en betydningsfuld Station for 0stens
Indvirkning paa Graekenland, og de nyeste Ud-
gravninger have paa maerkelig Maade stad-

fiestet Sagnene om Kong Minos's gl. Rige (A.

J. Evans). Fenikerne koloniserede tidlig K.

;

Flodnavnet Jardanos (= Jordan) stammer fra

dem. K.s Befolkning var bekendt for sin krigerske

Aand, der trivedes under idelige Fejder paa
0en. Meget taler for, at Filistrenes Hjemstavn
Kaftor, som G. T. oftere nsevner, er det samme
som K. eller en Del af denne (se >Kaftor<

og >Filistre<); Tacitus bekrtcfter det, omend
paa en noget forvirret Maade, ved at kalde
Jederne selv (i Stedet for Jodelands Kystbe-
folkning »: Filistrene) for Flygtninge fra K.
De i 1 Sam. 30, 14. Sef. 2, 5 og Hes. 25, 16
narrate Kreter (paa forstnaevnte Sted >Kreti<,

generelt Enkelttal) ere saa noje forbundne med
Filistrene, at de praktisk tait ere it med dem.
Krigersk Dygtighed udnuerkede ogsaa Filist-

erne ligesom K.s Befolkning. Kretiske Leje-

tropper vare segte (1 Mak. 10, 67. 11, 31 (Las-

thenes ; jvfr. hos Josefos). Soroveruvaesenet fra

K. gjorde Romerne Ende paa ved i Aaret 67
f. Kr. under megen Blodsudgydelse at erobre
0en, der en Tid efter forenedes med Kyrene
som en Provins.

Mange Joder bosatte sig fra Ptolemaeernes

Tid paa K., f. E. i Gortyna (1 Mak. 15, 23).

Ved Pinsefesten i Jerusalem vare ogsaa kre-

tiske Jader til Stede (Ap. G. 2, 11). Paulus be-

rorte under Sejladsen til Rom som Fange K.

(Ap. G. 27, 7 f.), men har naeppe da kunnet
foretage noget videre; senere har han dog be-

sogt 0en og efterlod Titus der (Tit. 1, 5). Man
faar det Indtryk, at Krdmmen er kommen til K.

for denne Apostlens Virksomhed (hvad ogsaa
Ap. G. 2, 11 ger sandsynligt). Kreternes Skuds-
maal af deres egen Digter Epimenides, som
Apostlen fandt stemmende med Erfaring (Tit.

1, 12), bekneftes fra mange andre Datidsudsagn

;

de vare hengivne til Logn, Strid, Drik og Ussede-

lighed. Apostlen byder derfor Titus at tage

dem strengt, for at de kunne blive sunde i

Troen. — Af K.s o. 300,000 Indbyggere er en
Tredjedel Muhammedanere. L. G.

Kreti og Pled. >Kreti«, 3: Kretere, kaldes

undertiden Filistrene (1 Sam. 30, 14; jvfr. Sef.

2, 5; Hes. 25, 16), der sandsynligvis stammede
fra Kreta. I Forbindelsen »K. og P.«, der bruges

om Davids Liwagt (2 Sam. 8, 18. 15, 18. 20,
7. 23 [Ktib her: Kari]; 1 Kong. 1, 38. 44; 1

Kren. 18, 17), og som af sproglige Grande maa
antages at vaere et Par Folkenavne, har Navnet
K. ajensynlig samme Betydning som ovenfor:
Kretere o: Filistre, og >PIeti< er muiigvis intet

andet end det samme Filisternavn : Plisti, ud-
talt laespende som >Pletl« med Assonans til

» Kreti «, eller ogsaa et andet ubekendt Stamme-
navn. Davids Liwagt vides netop for en Del
at have bestaaet af filistsMske Lejetropper (jvfr.

Ittai og Gittiterne). 2 Sam. 20, 7 taler imod
at identificere K. og P. med Davids »gibborim«
(Davids Helte). Fremmede Tropper som Liv-
vagt kendtes ogsaa i ^Egypten (jvfr. Schweiz-
erne fra nyere Tider). Navnet K. og P. fore-

kommer ikke senere 1 G. T. Om »Kari« (Liv-

drabanterne) i 2 Kong. 11, 4. 19 er et Folke-
navn (og om det i saa Fald har noget Slaegt-

skab med Kreti) er tvivlsomt. — K. og P. er
fra Bibeloversrettelserne blevet Udtryk for

•Hobenc, >alle Slags Folk*.

Krig, a: Kamp paa Livet mellem Folkeslag
eller organiserede Partier inden for samme
Folk. Berettigelsen til saadan Kamp bestaar i,

at af to Onder maa det mindste foretraekkes.

Naar man hellere end den formentlige Rets-
kraenkelse vil have K., saa kan dette ikke paa
Forhaand lastes, da Retskraenkelsen jo gerne
kunde betyde storre Lidelse i Verden end K.en.

Betegnelserne Angrebsk. og Forsvarsk. betegner
intet med Hensyn til K.ens Berettigelse. Det
kan blive en Stat paanedet at begynde K., og
den anden Stat kan have den sterste Skyld.

To Dele vil virke i Retning af Undgaaelse
af K., nemlig voksende Dannelse og snildere

Indretning af Samfundene.
Den voksende Dannelse, hvori kr. Tro har

sin store Del, bevirker, at det bliver afsky-

vaekkende, at det ene Menneske draeber det
andet. Det bevirkes dels ved, at klarere Tanke
laerer Hjerterne, at alle er Bredre, dels ved,

at der knyttes saa mange Baand mellem Folkene,

at det aandelige Familieskab foles staerkt. Saa
utaenkeligt, som det er, at Broder draeber Broder,

bliver det, at Menneske draeber Menneske, eller

at det ene Samfund kraenker det andet saa

dybt, at det ligefrem er at trykke dets Med-
lemmerVaabenet i Haanden. Mange vilde sikkert

den Dag i Dag aldrig af sig selv have fundet
paa den Lasning af Forviklinger: K., hvis ikke
Fortiden havde frembudt den, saa at K.en for

saa vidt er en Klods om Benet, som Slaegten

slaeber med sig fra de henrundne Tider.

Den snildere Indretning af Samfundene virker

i samme Retning og virker nok saa hurtig.

Naar man nu i et svagt Papirshylster trygt kan
forsende en Formue over Land og Hav, saa

kommer det jo ikke af, at Folk nu er for

aerllge til at stjsale,' men af den snilde Sam-
fundsordnlng. Og saaledes vil denne maaske
ogsaa med Hensyn til Undgaaelse af K. ad en
hurtigere Vej virke det, som den voksende
Dannelse kun kunde virke ad en meget lang-

som Vej.

Den Vej, man er slaaet ind paa, er: den
Internationale Representation. At den Om-
staendighed, at Regeringerne bliver demokra-
tiske, skulde hjaelpe til Undgaaelse af K., hvad
man en Gang mente, det viser sig slet ikke at
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vaere Tilfseldet; kun sker der derved ea For-

andring i de Motiver, som bevirker K.en. Den
formelle Mulighed for K. vil stedse were til

Stede, saa laenge der er Here Stater, bvis Re-
geringer er suveraene og ikke skylder nogeu
hojcre Representation Regnskab. Nu er det
overordentlig vanskeligt at oprette en saadan
international Representation, som paa den
Maade kunde vaere en Ovrighed for Staterne,

at den om fornodent kunde saette sin Afgerelse

igennem med K.smagt. Regeringerne vil ikke
give Afkald paa at vaere suveraene. Men den
Internationale Representation kan dog ogsaa
uden K.smagt faa en meget stor Magt, en paa
Folkenes Respekt grundet Magt, saa at den
enkelte Stat ikke vil vove andet end at boje
sig. Henimod dette synes Udviklingen at pege.

At der allerede er sket betydningsfulde Be-
graensninger i K.ens Grumhed, er utvivlsomt.

K.en betragtes nu kun som en Kamp imellem
de paa Staternes Vegne opererende Militaer-

kommandoer, men de private Borgere skal intet

lide paa Person og Ejendom; og ogsaa K.s-

fanger staar lige saa vel under Lovens Beskyt-
telse som de private Borgere.

Vil K. saa ikke til sidst helt ophore? Jo,

hvis de to Dele, voksende Dannelse og snildere

Indretning af Samfundene, uhindret faar Lov
til at gore sig gaeldende. Men derom kan intet

vides. Skriften varsler om en tusindaarig Freds-

tid, da Djaevelen skal vaere bunden, og Kristus

herske med sine udvalgte, lader os altsaa haabe
paa et forelebigt Ophar af K.en ; men derefter,

hedder det, skal der atter blaeses til Kamp,
Guds Riges Modstanderes sidste og fortvivlede

Kamp mod >de helliges Lejr og den elskede

Stadc Saa laenge K. Andes, kan det ikke bll-

liges, at den enkelte (Kvaekerne) vil unddrage
sig; det vilde vaere at svigte detSamfund, man
herer til, og at gore sit til dets Oplesning.
Vil den enkelte gore K.s Forkastelighed gaeld-

ende, kan Staten dertil svare : den er et Rets-

middel, vel ikke noget lysteligt, men under
visse Forhold det eneste.

Saa sandt som Mennesker opdrages gennem
Traengsler, kan K. vaere en opdragende Magt
Den kan fremkalde Faedrelandskaerlighed, Offer-

villighed og Mod. Enhver K. beriger et Folk
med dyrebare Minder om saadant. Og hvor
ivrige vi end kan vaere for Fredssagen, skal

vi ikke berove K.sheltene deres Haeder. De
bar vovet deres Liv for deres Folk, og deres
Selvforglemmelse skal kalde til Efterfelgelse.

(E. Achelis, Der K. im Lichte der christl. Moral,

Bremen 1871; Martensen, Ethik III, 281 f.)

Jvfr. Art. Fred (S. 105). F. L. 0.

Krishna (Sanskrit: Krina = sort) anses i

Indien for en saerlig Aabenbaringsform af Guden
Vishnu (se d. Art.), idet han nemlig frem-
stilles og dyrkes som den 8. af dennes Ava-
tarer (I, 183). Den ret omfattende Sagnkreds,
som staar i Forbindelse med K.s Navn, ger det
hejst sandsynligt, at K. oprindelig var en lokal

Nationalbelt, der senere dyrkedes som Gud i

visse Dele af Indien. Brahmanismen optog
denne Gud i sit System som en lnkarnation
af Vishnu (jvfr. Art. Indiske Religioner), og
som saadan optraeder han allerede i det store

episke Digt Mahabharata. Navnkundigt er isaer

det Afsnit, som barer Navnet Bhagavadgita

(a: Hojsangen), og som i Virkeligheden er et

selvstaendigt i det storre Vaerk indskudt Digt

af filosoflsk-didaktisk Indhold. Her optnedcr

K. som Forkynder af >Pligten<, et helt eklek-

tisk System af Moralfilosofi, baseret paa de

aeldre filosofiske Systemer (Sankhya, Yoga og

Vedanta). Krishna-Tilbedelsen er ubetinget den

mest udbredte Form af Vishnu-Dyrkelsen i In-

dien, saerlig i de nordvestlige Dele af Landet
som efter Sagnene liar voeret Skuepladsen for

hans Bedrifter. Saerlig yndet er Forestillingen

om ham som Hyrde og Hyrdindernes Elsker.

og ved de Fester, som afholdes til bans jEre.

traeder de erotiske Momenter staerkt frem.

hyppigt ogsaa graensende til det obskane. K.s

Fodselsdagsfest fejres aarlig 1 August Maaned
under stor Tilslutning fra alle Sekter ; ved denne
Lejlighed tilbedes han som Barnet ved sin

Moders Bryst, og de billedlige Fremstillinger

heraf, som gaar tilbage til Middelalderen, minder
i mange Henseender om de kristelige Frem-
stillinger af Maria med Barnet. Nogle bar heraf

(og af forskellige andre Traek i Sagnene) villet

slutte, at kristelig Indflydelse har gjort sig

gaeldende i Krishna-Dyrkelsen, men intet positivt

Bevis kan dog leveres herfor, og Antagelsen

synes i Virkeligheden heller ikke at vaere nad-

vendig. Taabeligt er det, at >visse< Religions-

forskere har villet identificere seive Navnet K.

med Christus (af hvilket Navn end ikke it Bog-

stav genfindes i det indiske Navn), paa lignende

Maade som man har villet identificere Navnet
Messias med Metteyya (se Art Buddha). Ho*

Buddhisterne er K. (Pali: Kanha) den sortt

Daemonfyrste, identisk med Mara. Af Krishna-

Legenderne og Krishna-Dyrkelsen i Indien er

der leveret en velskreven Fremstilling paa Dansk

afH. Martensen-Larsen, K., et Stykke sammen-
lignende Religionshistorie, Kbhvn 1894. D. A

Krisma. Romerkirken bruger i sin Kultus

paa 3Punkter01ie til Salving: 1) Syge-Olien
(oleum inflrmorum) til den sidste Olie (se d.

Art.); 2) Daabs-Olien eller Kateknmen-Olk-n
(oleum catechumenorum), ogsaa kaldet >Frel-

sens 01ie< og 3) K. (j(Qiapa o: Salve, Salre-

olie). Olien er en Blanding af ren Olivenolie

og Balsam og bliver hvert Aar hojtideligt iod-

viet ved den anden Messe paa Sksertondag.

som derfor ogsaa kaldes mlsta chrismatit (jvfr.

Pontificate Romanum, revid. af Benedict XIV

og Leo XIII, Rcgensb. 1891, S. 236 f., Afsnittet.

De officio in feria qvinta Coenae Domini, cam

benedicitur oleum catechumenorum et inflr-

morum et conficitur chrisma). Indvielsen if

Olien er en biskoppelig Forret og finder Sted

i Naervaerelse af 12 Prsester, 7 Diakoner og <

Underdiakoner, i Biskoppens Domkirke. E-

bruges ved Kouflrmationen, ved Praestevielsen.

ved Indvielsen af en Kirke, en Debefoot dler

en Kalk og ved Vigslen af Daabsvandet 1 del

liturg. Sprog hedder det : oleum catechumenorum
benedicere, men chrisma conficere. — I den ft-

Kirkeafdeling bestaar K. af Olivenolie (urf"

aytov), hvid Vin og indvlet Vand. Disse Byd-

ende Ingredienser koges under vedvarende

Psalmesang 3 Dage (fra Mandag til Onsdag i

den stille Uge) sammen i en umaadelig stor

Beholder. Onsdag Eftermiddag Kl. 3 barer Kog-

ningen op, og Vaedsken haeldes da paa 12 store

Kar for at afkeles. Derpaa blandes der for-
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skelllge fine Krydderier (Palmesaft, Rosenolie,

Nellikeolie, Hosmarinolie osv.) i uaermere be-

stemt Forhold (Alt, Das Kirchenjahr, Berlin

1860, S. 216) i Ollen, og det hele hseldes paa
12 Selvfade, der forsegles, indtil Patriarken
naeste Dag, ledsaget af en hejtidelig Procession,

indvier disse. Heraf tages K. til Kejsernes Kro-
ning og til Daab og Salving af dem, der fra

andre Kirkesamfund gaa over til det gr. I den
rom. Kirkeafdeling kan ikke alene Paven, men
enhver Biskop, indvie den hi. Olie, men kun
Biskopperne have Ret til at bruge K. ; i den
gr. Kirkeafdeling kan kun Patriarken eller den
overste Biskop indvie K., men efter Konsekra-
tionen betros denne til hver enkelt Prsests

Brug, idet ogsaa Prsesten der kan konfirmere.

Krispos (det rom. Navn Crispus), Synagoge-
forstanderhosJederne i Korint. K. blev Kr., over-

bevist ved Paulus's Pnediken (Ap. G. 18, 8) og
debt af Apostlen selv (1 Kor. 1, 14); han skal

vsere bleven Biskop over ^Egina. L. G.

Kristadelfiere, se Christadelphians I, 501.

Kristelig Forening for nnge Kvinder (K. F.

U. K.) er det kvindelige Sidestykke til K. F.

U. M. (se nedenfor) og stammer ligesom denne
fra England. Bevegelsen bar en dobbelt Rod

;

den ene gaar tilbage til 1855, da Miss Robarts
(d. 1876) sammen med nogle andre kr. Kvinder
dannede en Bennekeede, senere en Forening
og et Hjem for foraeldrelese unge Piger ; — den
anden, hvortil Grunden lagdes af den senere

Lady Kinnaird, sogte at danne Hjem for unge
Kvinder i sterre Byer. Begge disse Bevsegelser

forenedes i 1884 til en under Faellesnavnet >K.

F. U. K.<. I det folgende Aar udstraktes Ar-
bejdet dels til Kolonierne og Missionslandene,

dels til Fastlandet, og i 1892 dannedes et Ver-
densforbund (World's Young Women's Chri-

stian Association) med Hovedssde i London,
hvortil Adgangen stod aaben for de Lande,
der meldte Tilslutning som National-Forbund
(farst Sverige, Norge og Frankrig, senere bl. a.

ogsaa Danmark), medens de evrige kunde blive

korresponderende Medlemmer. En kvindelig

Generalsekretaer har ogsaa virket for Sagen
paa gentagne Rejser i Orienten. I 1898 ved-
toges en lignende Basis som K. F. U. M.'s.

>Verdens kr. Forening for unge Kvinder soger

at forene saadanne unge Kvinder, som, idet de
betragte Herren Jesus Kristus som deres Gud
og Frelser, i Overensstemmelse med den hi.

Skrift, er i levende Forbindelse med ham
gennem Guds Keerllghed, som er udgydt i deres
Hjerter ved den Hellig-Aand, og som enske
at forene deres Knefter for Udbredelsen af

hans Rige blandt alle unge Kvinder, ved saa-

danne Midler, som er i Overensstemmelse med
Guds Ord<. Virksomheden har, stcrlig i Eng-
land og Amerika (siden 1866), efterhaanden
specialiseret sig i mange Felter: Landophold
for fattige Kvinder, Aftenundervisning, Anvis-

ning af Arbejde, Afdeling for Lrererinder, Virk-
somhed blandt blinde unge Piger, Oprettelse

af Spisekvarterer for Forretningsdamer, Meder
for Fabrikspiger, Hjselpe-Komiteer for enlige

unge Piger, som rejse til fremmede Lande, osv.

I Danmark har Foreningeme tilsammen endnu
flere Medlemmer end K. F. U. M. ; Arbejdet
ledes i lignende Baner, dog selvfelgelig med
naturlige Afvigelser ; i Kbhvn grupperes Arbejdet

udenom en Centralforening i forskellige Sogne-
fllialer. Det tidligere uheldige Navn >Pigefor-

ening< er ombyttet med > Kristelig Forening
for unge Kvinder<, bvori det ogsaa betones, at

Foreningen vil samle alle unge Kvinder, ogsaa
fra de dannede Klasser, omkring Jesus Kristus.

Det direkte kr. Prseg har altid vaeret stterkt

ha?vdet med om muligt endnu sterkere Kraft

end 1 K. F. U. M. O. R.

Kristelig Forening for nnge Matnd (K. F.

U. M.) er den Internationale kr. Ungdomsbe-
veegelse, der har sin Oprindelse fra Midten af

det 19. Aarh. Det nye ved Bevsegelsen er ikke
det, at Kirken gar et saerligt Arbejde lblandt

Ungdommen; saadanne Forseg spores i for-

skellige Former under flere Perioder af det

evang. Kirkeliv 1 Skikkelser, som ntermer sig

mere og mere til K. F. U. M. (saaledes i Base!

fra 1768, reorganiseret 1825; i Elberfeld om-
kring 1820, ved Pastor Doring, reorganiseret

1836; i Glasgow 1824 ved David Nasmith og
1841 'Christian Instltute< ; i Amerika 1830 ved
Nasmiths Beseg og allerede 1677; overhovedet
i de fleste evang. Lande under Pietismens og
andre Vsekkeisesretningers Indflydelse). Men
det nye er 1) den konstante Eksistens i Mod-
sstning til den sporadiske; 2) det Internatio-

nale Pweg i Stedet for det lokale; og endelig

selve Princlpet: 3) et Arbejde af de unge for

de unge i Stedet for et Kirkens Arbejde lblandt

de unge.

Foreningen grundlagdes 6. Juni 1844 i Lon-
don af Sir George Williams, f. 1819, dengang
ansat i Hitchcocks Magasin lige over for St.

Pauls Katedral, nu en af Cheferne i samme
Hus, og efter K. F. U. M.'s (V. M. C. A.) Jubi-
lseum 1894 iEresborger i London. Bevaegelsens

Udspring var Williams's og nogle faa Venners
Syn for den store, aandelige Ned blandt deres

jsevnaldrende, som forte dem til at holde regel-

mcessige smaa Bedemeder paa deres Vsrelser
og til at tale enkeltvis med Kammeraterne,
hvorved selve Husets Chef blev ledet til per-

sonligt Kristenliv. Men selve Bev»gelsens pro-

videntielle Udspring kendes af dens mange for-

beredende Tilleb uafheengig af hverandre, dens
hastige og kraftige Forplantelse, og selve den
teoretlske Overvejelse, at Livets store Afger-

elser sker i de unge Aar, og at ogsaa selve

Ungdomslivet har Kristus behov og har en Plads

at fylde i Guds Rige. Men ved Siden deraf

er K. F. U. M. et segte Barn af det 19. Aarh.

Den ferste Verdensudstilling (i London 1851)

bidrog hejlig til at sprede Foreningstanken

;

samme Aar grundltegges Y. M. C. A. i Nord-
amerika og Kanada (Boston og Montreal), 1852

i Paris. 1853 i Australien. Paa en Konferens

under Verdensudstillingen i Paris 1855 ved-

tages felgende fselles, interkonfessionelle Kon-
stitution (>Pariserbasis<): »De kr. Foreninger
for unge Mend sege at forene de unge Msend,

som, idet de anerkende Herren Jesus Kristus

som deres Gud og Frelser, 1 Overensstemmelse
med den hi. Skrift, enske at vsere hans Di-

sciple i deres L«re og Liv og at forene deres

Anstrengelser for at udbrede hans Rige ibiandt

unge Mtendc. Et egentligt international t Ver-

densforbund organiseres paa Konferensen i

Geneve 1878. Dets Hovedbestyrelse (Verdens-
komiteen) har Stede i Geneve og bestaar dels
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af Schweizere, dels af Repraesentanter fra alle

de nationale Bevaegelser. Komiteens Arbejde
er det dobbelte: at foranstalte Afholdelsen af
Verdenskonferenserne hvert 4. Aar, og i den
mellemliggende Tid at vaere Centralstation for
og Bindeled mellem alle de nationale For-
eninger. Den udsender Programmet for den
aarlige, Internationale Bede-Uge for unge Msend
(anden Uge i Nov.); den har vedtaget det For-
enings-Emblem, som baeres over hele Jorden

;

den omsender Liste over Forenings-Adresser i

alle Lande og et Faelles-Organ (Le messager),
og holder Forbindelsen vedlige med de gamle
samt soger at oprette nye Foreninger gennem
sine Sekretaerer.

Medens Sagen har gjort stadige Fremskridt
i Hjemlandet — den navnkundige »Jarl af
Shaftesbury* var Formand i London i 30 Aar;
og i 1881 indkobtes det store Teaterlokale
> Exeter Hall* til Foreningsbygning, — har
den samtidig stedse bredt sig videre over Jord-
kloden og naaede saaledes i 1865 til Svdafrika,
1870 til Indien, 1877 til Japan, 1893" til Na-
saret, 1897 til Island. Men intet Steds har K. F.

U. M. dog naaet en saadan Udvikling, Organisa-
tion og aim. Anerkendelse som i Nord-Amerika.
Tal vil her tale : de amerikanske Foreninger ejer
i Ojeblikket over 400 Bygninger til en Vaerdi af
over 86 Mill. Kr. 25,000 unge Maend har i det sidste
Aar deltaget i regelmtessige Bibelkredse, 29,000
har besogt Foreningernes Aftenskoler. Folgende
Hovedtnek karakteriserer den amerikanske For-
eningstype: 1)~K. F. U. M. er ikke blot Sam-
lingssted for de afgjorte Kr., men en storstilet

Missions-Virksomhed for alle unge Maend. Heraf
folger Inddelingen af Medlemmer i »aktive<
og :» passive*. 2) Foruden Sammenslutningen
af alle Samfundslag (dog overvejende Handels-
folk i Amerika) laegges der Vsegt paa Special-
Arbejde iblandt enkelte Klasser (og Aldere),
saasom Studerende (600 Foreninger med 36,000
Medl.), Jaernbanefolk (172 Afdelinger, 105 Byg-
ninger, 15,000 Medl.), Haer og Flaade, Negere,
Indianere, Drenge fra 12 til 17 Aar osv. 3) Det
direkte kr. er Hovedformaalet, men der laegges
Vaagt paa hele Menneskets Udvikling — »Le-
geme, Sjasl og Aand* — gennem Undervis-
nings-Departement, Gymnastik og Sport, Bi-
blioteker, Musik og Sang osv. 4) Hele den
gennemtaenkte, planmaessige, i god Forstand
business-like, Maade at tage Sagen paa og den
deraf folgende anerkendte Position i den offent-

lige Mening. To Skoler uddanner i 4aarige
Kursus > Sekretaerer*, af hvilke der nu er an-
sat over 1500 fastlonnede Heldagsarbejdere.
Disse Traek vil i det hele findes mest anvende-
lige i storre Byer, medens den oprindelige
Foreningstype, som endnu er fremherskende
paa Fastlandet, saerlig i Tyskland (organiseret
1848), vil passe bedst i Smaabyer og paa Landet.
Foreningerne har her mere Praeget af en Sam-
menslutning af unge overbeviste Kr., hoved-
sagelig Landboere og Haandvosrkere, som modes
til gensidig Opbyggelse, ofte i direkte Afhaengig-
hed af en Sognemenighed. Begge Principer
forenes ofte, saaledes i Verdens storste For-
ening, Glasgow, hvor Virksomheden udgaar fra
det centrale ^Christian Institute*, og hvor til-

lige o. 60 Bibeltimer afholdes hver Sondag paa
samme Tid rundt omkring i Byen.

Den ovennaevnte Verdenskonferens 1878 gav
ogsaa Stodet til Bevaegelsens Opstaaen i Dan-
mark, som nu taeller 270 Foreninger med 8500
Medlemmer. Foreningerne i Landet bestyres
af et Udvalg, nedsat af »Kirkelig Forening" for
indre Mission i Danmark«, medens Foreningen
i Kbhvn staar i frit Forhold til den kbhvnske
Indre Mission, som vaelger et af dens 11 Be-
styrelsesmedlemmer. Formanden i Kbhvns K.
F. U. M. var indtil 1888 afd. Biskop Schousboe,
derefter C. Bangert. Dens Bygning indviedes
i 1900. Virksomheden her falder i 4 Hoved-
grene : 1) for unge Maend over 1 7 Aar, 2) mellem
14 og 17 Aar — den storste af den Art i Ver-
den — , 3) mellem 12 og 14 Aar, 4) Soldater-
afdelingen. Medens det direkte kr. er Grund-
praeget, tages der ved Siden deraf et berettiget
Hensyn til det kulturelle og humane. Til Norge
naaede Ungdomssagen i 1868 ved Peter Haerem
(se S. 506). Et Saerkende for Norge er de langt
overvejende »Ungdomsforeninger«, hvor unge
Maend og Kvinder modes sammen. Sagens be-
tydeligste Forkoempere har vaeret Prof. P. Waage
(d. 1900) og Stiftsprovst Chr. Hall. I Sverig
begyndtes Arbejdet i 70erne, men det betyde-
ligste Stod fremad gav Afholdelsen afVerdenskon-
ferensen i Stockholm 1888. Prins Oscar Berna-
dotte er Foreningernes Formand og Dr. Karl Fries
Sekretaer. Den samme Konferens forplantede Be-
vaegelsen til Finland, hvor Forf. Zacharias Tope-
lius var en af dens varmeste Talsmaend.
Ved Overgangen til det 20. Aarh. var der

o. 6000 saadanne Foreninger i Tilslutning til

Verdensforbundet, med over tya Mill. Medlem-
mer — et herligt Vidnesbyrd om Kristi Menig-
heds selvforyngende Kraft og et godt Haab for

Kirkens Fremtid, baade i de kristnede Folke-
slag og i Missionslandene (Fifty Years Work of
the Y. M. C. A., 1894 (ogsaa tysk Udg.); Ju-
bilee of Work for Young Men in N.-America,
1901; Part III (A world survey); Tio ars verk-
samhet bland Stockholms unge man, 1894, af
Dr. Karl Fries; L. L. Doggett, Ph.D., History
of the Young Men's Christian Association, 1896,
ufuldendt; Karl Krummacher, Die evang. Jiing-

lingsvereine, 1894; Y. M. C. A. Hand-Book,
edited by Ninde, Bowne and Uhl, 1892 (en Art
Pastoralteologi for Sekretaerer, 440 Sider); V.

G. Schousboe, Om vore Dages kr. Foreninger
for unge Maend, 1886; O. Ricard, Den kr. Ung-
domsbevaegelse, et Festskrift, 1903). O. R.

Kristelig-sociale, de, er Benaevnelsen paa
et tysk Parti, der kom frem 1878 under Kampen
mod Socialdemokratiet. Ved Dannelsen af et

kr.-socialt Parti sogte Hofpraest Stocker (se d.

Art.) at stille et Arbejderparti paa kr. og na-
tional Grundvold op imod det socialdemokra-
tiske. »Det kr.-soc. Arbejderparti«, hed det i

den forste af de >Grundsaetninger*, om hvilke
man blev enig, »staar paa den kr. Tros Grund
med Kaerlighed til Konge og Faedreland. Det
forkaster det nuvaerende Socialdemokrati som
uprakt., ukr. og upatriotisk. Det strasber efter

en fredelig Organisation af Arbejderne for, i

Faellesskab med Statslivets andre Faktorer, at

bane Vej for de fornodne prakt. Beformer«.
Hertil blev der knyttet en Ra:kke enkelte Krav
til Statens Hjaelp, til Praesterne og de besiddende
Klasser samt til Selvhjaelpen. Begyndelsen var
lovende, men Maalet blev ikke naaet. >Ber-
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liner-Bevsgelsenc forte i Virkeligheden kun til,

at det kr.-sociale Arbejderparti lidt efter lidt

gik over til at blive en Gruppe i det konserva-
tive Parti, der vel fremdeles havde et aabent
0je for Arbejdernes Interesser, men kun ringe

Tilslutning i Arbejdernes Kreds. Indenfor det
konservative Parti dannede det den Floj, der
ivrigst drev Socialpolitik, og derved virkede
det, ogsaa uden at have en egen sterre Organi-
sation, for sine Tanker. Tillige udgav det en
Rskke Flyveskrifter, >Soziale Zeitfragen<, der
behandlede enkelte af de foreliggende sociale

Spergsmaal ; det ferste af disse var F. W. H.
Wageners >Die Mangel der christl.-sozialen Be-
wegungc (Minden 1885). Da det 1895 blev
umnligt for Partiets Ferer at blive i det kon-
servative Parti, dannede de kr.-sociale atter

en selvstendig Fraktion og udvidede paa et

Made i Eisenach deres Program. Nu hed det:

>Det kr.-soc. Parti har det Maal, paa Krdmmens
og Fsedrelandskserlighedens Grundvold at samle
de af kr.-soc. Aand gennemtrsengte Folkekredse
i alle Samfundslag og Livsstillinger< ; det vil

kcempe >imod den falske Liberalisme og Kapi-
talens trykkende Aag, mod Jededommens Over-
greb og det revolutionsere Socialdemokratic.

Til Tider har Antisemitismen spillet en stor

Rolle indenfor det kr.-soc. Parti. 1890 sammen-
kaldte Stacker en >evang.-social Kongres<, der
siden blev efterfulgt af andre lignende Kon-
gresser, som skulde have det Formaal >at op-
lyse socialvidenskabelige Spergsmaal og vinde
sterre Kredse af de dannede for den kr.-sociale

Beveegelsec Derved blev der vakt Interesse

for de sociale Spergsmaal i kr. og teol. Kredse,
men Kongressernes forsigtige Holdning bragte

Sere af de mere radikale Aander til at gaa
deres egne Veje. Prcesten Naumann (se d. Art.)

lod ferst den antisemit. og konservative Del
af Programmet falde, derpaa den kr. og kirkl.

Del og dannede et nyt Parti, >det national-

sociale<, i hvilket Krdmmen skulde vsere med
>som en Stemningc. Men efter 1903 er ogsaa
dette Parti oplest, og det kr.-soc. Parti har nu
knn i Berlin Tilhengere i sterre Antal; dets

Organ er >Das Volk« (A. Stacker, Christlich-

Sozial. Reden und Aufsatze, Bielefeld 1885;
G. C. NOltingk, Die chr.-sociale Partei in Deutsch-
land, Leipz. 1882; A. v. Oettingen, Was heisst

chr.-social? Leipz. 1886; Fr. Nielsen, Hofprcest

Stacker og den kr.-sociale Bevaegelse i Berlin,

Kbhvn 1886; P. Gohre, Die evang.-soziale Be-
wegung, Leipz. 1896, 41 f. ; Th. Ziegler, Die
geistigen und socialen Strdmungen des 19ten
Jahrh.s, Berlin 1901*, 548 f.).

Kristelig Socialisme i England, se Charles
Kingsley (S. 777) og F. D. Maurice.
Kristen var en af de Rldste Bentevnelser

paa den, der troede paa Jesus Kristus. Navnet
XQianavol (Christian!, jvfr. Pompeiani) stammer
rimeligvis fra Hedningerne og er ferst brugt i

Antiokia (Ap. G. 11, 26). I Ap. G. 26, 28 bruger
Kong Agrippa det som et kendt Navn; ligesaa

Peter i 1 Pet. 4, 16 (jvfr. Tacitus, Annaler 15,

44). Fra Igoatios's Tid kommer Navnet K. og
tillige Betegnelsen >Kristendom< (x(/"rT,ay,afi°()

i aim. Brug (jvfr. Ignatios, Til Magn. 4, 10;
til Rom. 3 og Polykarps Martyrium 10). Se
S. C. Gayfords Artikel i Hastings, Dictionary
of the Bible (Edburgh 1898) I, 384 f.

Kristendomsselskab i Basel, se Christen -

thumsgesellschaft I, 502.

Kristenforfelgelser. 1) De ferste K. udgik
fra Jederne. Om Mordet paa Stefanos (om-
kring 35, efter Harnack 30) og den dertil knyt-
tede Forfelgelse berettes Ap. G. 8, 1 f. og 9, 1 f.,

om Herodes Agrippas Forfelgelse, Jakob d.

aeldres Martyrded (44) og Peters Frengsling Ap.
G. 12, 1 f. Med Jerusalems Odelaeggelse gjordes
der praktisk talt Ende paa alle blodige For-
felgelser fra Jedernes Side.

2) Forfelgerens Rolle overtoges imldlertid af
Romerstaten. Forudsstningen herfor var, at
den erkendte Forskellen mcllem Kr. og Jeder.

I Begyndelsen kunde nemlig Krdmmen udbrede
sig i Ly af Jededommens Privilegier som religio

licita (smlgn. Ap. G. 18, 14 f.; Tertull. Apol. 21).

Denne Forveksling var ophert til forskellig

Tid paa de forskellige Steder, 1 Antiokia f. E.

meget tidlig (Ap. G. 11, 26), i Rom sencre,

hvilket synes at fremgaa af Svetonius's Beretning
om Kejser Claudius's Uddrivelse af Jederne
(assidue tumultuantes Chresto impulsore) sam-
menholdt med Ap. G. 18, 2. Derimod har paa
Neros Tid Romerne haft Rede paa Forskellen,

i alt Fald mellem de Hedningekr. og Jederne.
De fortsatte Chikanerier fra Jedernes Side, de
Kr.s sxregne Gudstjenester og fornemmelig deres
Vffigring ved at udrede den jediske Tempel-
skat til den kapitolinske Jupiter (siden Aar 70)

maatte omsider gere Forskellen klar for alle.

Fra den Stund af kunde Krdmmen ikke leenger

sejle under Jededommens Flag, men traadte

under de samme retslige Synspunkter som
enhver anden ny Religion.

Til Forstaaelse af Krdmmens retslige Stilling

maa det erindres, at den rom. Statsreligion var
>Patriotisme i sakral Form« (Mommsen). Del-
tagelse i Ofringerne til Statsguderne og — siden

Kejserkultusens Opkomst — til Kejserens Ge-
nius var Borgerpligt, Undladelsen deraf altsaa

en borgerlig Forbrydelse, crimen Icesce maje-
ttatis, enten man nu tsenkte paa Statens eller

Kejserens Majestat. Dette ndelukkede ikke, at

Staten taalte fremmede Religioner, naar deres

Bekendere blot ikke nsgtede at deltage i de
ofientlige Ceremonier. Dette forklarer saavel,

at Isis- og Mithras-Dyrkere og grove Spottere

kunde nyde Frihed, som at de Kr. maatte
blive forfulgt; thi disses Modsaetning til Stats-

religionen var principiel, hines derimod ikke.

Til at hidfere Forfelgelse mod de Kr. bidrog

ogsaa meget andet. Allerede deres Sammen-
haeng med Jederne gjorde dem upopulaere, de
dannede spottede over deres barbariske Fore-

stillinger og billedlese Kultus, Maengden skaen-

kede sin Tro til Rygterne om de Forbrydelser

(Barnemord, Utugt), som skulde foregaa i deres

hemmelige Forsamlinger, og i deres misfor-

staaede Rigsforventninger og ekslusive Hold-
ning fandt man Vidnesbyrd om revolutioosre

Tendenser (odium generis humani). En steregen

Grund til at holde 0je med dem havde Myndig-
hederne paa Grund af Caesars og Augustus's

Love mod nye Foreninger.

For saa vidt nu 0vrighedens Indskriden mod
de Kr. var begrundet i hine Forbrydelser

(flagitia), saa er det Mart, at den fra Statens

Synspunkt set ikke rammede dem som Kr.,

men som verdslige Forbrydere. Det samme
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var strengt taget Tilfaeldet, ogsaa om de straf-

fedes for Vasgring ved at deltage i Kejserkul-
tusen. Dog var der heri noget beslaegtet med
en religios Forbrydelse (sacrilegium) , og faktisk

faldt i Kejsertiden majestas og sacrilegium mer
og mer sammen, idet Kejseren og de ovrige
Statsguder stilledes paa lige Linie. Ud herfra
blev selve den kr. Bekendelse strafvaerdig, idet

den var ensbetydende med Vasgriugen ved at

hylde den offentlige Religion (dfhtortig). At K.

gjaldt selve Kr.navnet (nomen ipsum), var de
Kr.s egen Opfatning lige fra Begyndelsen af, og
denne Opfatning var ikke urigtig.

For saadan Forbrydelse kunde nu de Kr.

rammes ad 2 Veje : 1) ad den almindelige Retter-
gangsvej, gennem ordentlig Proces (saaledes altid

overfor rom. Borgere). Straffen var altid en
Kapitalstraf (Tab af Liv, Frihed eller Borger-
ret). 2) Utvivlsomt langt hyppigere blev der
dog skredet ind i Kraft af Magistraternes Tvangs-
ret (coercilio, nasrmest svarende til vor Politi-

myndighed), som tillod dem uden formalia at

skride ind mod enhver, der mistasnktes som
farlig for Almenvellet, og idamme ham hvilken
som heist Straf. Til saaledes at betragte de
Kr. som samfundsfarlige var der paa Grund af

ovenfor naevnte altid rig Anledning.
Alt dette gor det indlysende, at de Kr.s Stil-

ling i Romerriget var aldeles retslos, selv om
der helt ned til Aar 250 ikke gaves nogen Lov,
som var direkte rettet mod dem. Deres Ad-
gang til at organisere sig som »Begravelsesfor-
eninger< (collegia tenuiorum s. funeraticia) bod
dem nceppe nogen effektiv Beskyttelse. De var
altid prisgivet Magistraternes Vilkaarlighed og
Folkets Luner. Naar Forfolgelserne i denne
Tid alligevel var relativt faa og blot lokale,

saa havde det vel sin fornemste Grund deri,

at de Kr. trods alt dog viste sig politisk ufarlige.

Er der end heller ikke i dette Tidsrum (indtil

250) Mangel paa det Martyrblod, som blev en
»Kirkens Udsaed« (Tertull.), saa er det dog paa
den anden Side vrerd at mindes Origenes's Ud-
sagn, at Martyrerne var faa og let at taelle, og
at en Tertullian kunde gaa fri trods alle sine
hvasse Angreb paa Statsreligionen.

3) Ser vi nu paa de enkelte Forfolgelser for

250, saa er det m. H. til Neros Forfolgelse i

64 at mserke, at den endnu kun delvis falder
ind under de foran skildrede Synspunkter; den
havde nemlig en rent ekstraordinaer Foranled-
ning: Neros Trang til at fri sig for Mistanken
om Ildspaasaettelse. Forfolgelsen rammede der-
for vistnok de Kr. til Forskel fra Joderne, dog
ikke som Kr., men som Mordbraendere. Da de
ikke kunde paabyrdes denne Forbrydelse,
maatte den aim. Beskyldning for >Had mod
Menneskeslsegten* gore Tjeneste, og ifolge Ta-
citus (Annal. XV, 44) blev en »uhyre Maengde*
overbevist herom. Skont nsermest begrajnset
til Rom foltes den ussedvanlig grusomme For-
folgelse langt videre og bidrog til i kr. Kredse
at naere den fra Jodedommen arvede fjendtlige
Stemning overfor Riget, som Joh.s Aab. af-

spejler. Angaaende det omstridte Sporgsmaal
om Peters og Paulus's Martvrdod se disse
Art.

Forfolgelsen under Domitian er forklarlig

ud fra denne Kejsers strenge Krav om per-
sonlig Dyrkelse. Den var rettet mod Joderne,

men rammede ogsaa dem som »uden at be-
kende sig til Jodedommen levede paa jodisk
Vis«. Velkendt er Beretningen om den Kejser-
huset naerstaaende kr. Konsular Flavius Cle-
mens og hans Hustru Domitilla (se disse

Art.), som blev domt henholdsvis til Dod og
Forvisning, ifolge Svetonius paa Grund af for-

agtelig Dovenskab (contemtissima inertia), ifolge

Cassius Dio paa Grund af Gudloshed (dS-tozijs).

Under Trajan (98— 117) indtraadte der en
Vending, for saa vidt som Staten forst nu
maatte gore sig naermere Rede for sit Forhold
til de Kr. Foranledningen var det bekendte
Brev fra Plinius d. yngre (se d. Art.). Tra-
jans »Reskript« (o. 112), som i det vaesentlige

godkendte Plinius's egen Fremgangsmaade og
blot anvendte allerede gaeldende Retsbestem-
melser, gik ud paa folgende: 1) De, som be-
kendte sig som Kr., skulde straffes (altsaa selve

Navnet strafbart); 2) de Kr. skulde ikke op-
soges, ligesom der heller ikke skulde tages Hen-
syn til anonyme Anklager (altsaa deres For-
brydelse dog ikke af nogen sasrlig samfunds-
farlig Art); 3) Fornaegtere af Kr.navnet skulde
frigives. — Om Martyrer under Trajan se Art.

Ignatius fra Antiokia og Simeon fra Jeru-
salem.

Skont kun beregnet paa det foreliggende Til-

faslde og ikke paa at skabe nogen ny almindelig
Retsbasis blev Trajans Reskript, da det nogle
Aar senere offentliggjordes blandt Plinius's

Breve, dog bestemmende for Romerstatens For-
hold til de Kr. helt indtil Midten af 3. Aarh.
Dog var der nogen Vaklen under de forskel-

lige Kejsere. Saaledes synes Hadrian (117—38) at have felt den indre Modsigelse i Tra-
jans Afgorelse (mellem Punkt 1 og 2), idet han
i en Skrivelse til Prokonsulen i Asien forordnede,

at ikke selve Kr.navnet. men kun dermed
sammenhaengende Forbrydelser maatte straffes.

Men under An ton in us Pi us (138— 61) raadede
atter de trajanske Grundsajtninger. Angaaende
hans omtvistede Edikt se Harnack T. U. XIII,

4. Hefte (Martyr: Polykarp 155, se d. Art.). For-
folgelsen under Marcus Aurelius (161—80)
fremkaldtes isaer ved hans Edikt (o. 177) mod
nye Religioner, som satte Folket i Uro (mulig for-

anlediget ved Montanismen ; Forfolgelse isaer i

Lilleasien og Gallien; Justin, Martyr i Rom o.

166, sed. Art.). Under Commodus (180—96)
tog Forfolgelsen af, tildels paa Grund af hans
Medhustru Marcias nacre Forhold til de Kr.

Sept. Severus (193—211) skaerpede de tra-

janske Bestemmelser ved et Edikt (o. 202), som '

forbod Overgang til Krdm; det fremkaldte
blodige Forfolgelser isaer i Karthago (Perpetua
og Felicitas, se disse Art.) og i Alexandria (Leo-

nides, se d. Art.). Ellers kom de severiske

Kejseres S3'nkretisme Krdmmen til Gode. Med
en kortere Afbrydelse under Maxim in us
Thrax (235—38, Hippolyt forvist) nod Kirken
Fred helt indtil 250.

4) Den ved Roms Tusindaarsfest (248) maegtig

opblussende Romeraand og Erkendelsen af det

for Staten faretruende ved den nu saa maegtige

kirkelige Organisation gjorde en Kamp paa Liv

og Dod mellem Romerstaten og Kirken uund-
gaaelig. Den aabnedes af Kejser Decius
(249—51). Forst fra nu af bliver Statens For-

hold til de Kr. konsekvent, Forfolgelsen syste-
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matisk og almindelig. Decins's Ediktaf Vaaren
250 bed: alle Kr. skal inden en bestemt Frist

ofre ; de nvillige skal opseges. Det gik isser ud
over Klerlkerne; flere Biskopper led Deden
(Fabian i Rom, Alexander i Jerusalem, Baby-
las i Antiokia), enkelte maatte flygte (Cyprian

1 Karthago, Dionysios i Alexandria). Oer var
dog faa egentlige Martyrer, derimod flere Kon-
fessorer (f. E. Origenes), men endnu flere Lapsi

(sacrificati, thurificati, libellatici, acta facientet,

se disse Art.). Forfolgelsen standsede ved De-
cius's Dad 251, men bred ud igen under Va-
lerian (253—60), hvis to strenge Edikter (257

og 258) skierpede Offerbudet, forbad de Kr.

Adgang til deres Forsamlingshuse og Koimeterier

og sterlig tog Sigte paa Klerikere og fornemme
Kr. (Martyrer: Biskop Sixtus og Diakonen Lau-

rentius (?) i Rom, Cyprian i Karthago ; se disse

Art.). Men med Valerians Sen, den synkretistisk

og nyplatonsk sindede Gallienus (260—68),
opherte Forfolgelsen atter; ved flere Naades-
edikter ophsevede ban de specielle Love mod
de Kr. og forte Forholdet i det vaesentlige til-

bage til det trajanske Standpnnkt. Faktisk, om
ikke retslig, beted det Tolerance. 1 o. 40 Aar
ned de Kr. en nsesten uafbrndt Fred.

Kejser Diokletians Rigsreform og den sam-
tidlge Genoplivelse afde hedenske religiose Tradi-

tioner hidfarte den sidste og alvorligstc For-

felgelse 303— 11. Efter Odelaeggelsen af Kirken
i Nikomedien (23. Febr. 303) fulgte Slag i Slag

4 Edikter, det ene strengere end det andet:

1) Nedrivelse af Kirker, Konflskation af hellige

Beger, borgerlig Degradation af de Kr.; 2) Fengs-
ling af Klerikere; 3) Offerpaabud for alle Kle-

rikere, Tortur for de genstridige; 4) i 304 al-

mindeligt Offerpaabud for alle Kr. under Trusel

med Tortur og Dadsstraf. Forfolgelsen rasede

fornemmelig i 0sten — Constantius Chlorus

i Vesten var som monoteistlsk Soldyrker tole-

rant; den skabte mange Martyrer, men ogsaa

en Mtengde Lapsi (deriblandt en ny Art: tra-

ditores, se d. Art.). Efter Diokletians Afgang

(305) fortsattes Forfelgelsen kun i 0sten under
Galerius, indtil denne kort for sin Dad (311)

udstedte sit Toleranceedikt og anraabte om de
Kr.s Forban. Men ferst Konstantin bragte den
endelige Standsning i K.ne og skamkede de
Kr. Religionsfrihed, i Vesten 313 ved Ediktet

i Mailand, i 0sten 323 (Mommsen, Der Religions-

frevel nach rdm. Recht i Sybels Hist. Zeitschr.,

1890; Harnacks Art. Cbristenverfolgung i HRE 8
;

A. Chr. Bang, Kirken og Romerstaten 1879;
Neumann, Der rdm. Staat und die allgem. Kircbe
1890; Aube\ Hist, des persecutions 1875; Al-

lard, Hist, des persecutions 1885. Om de saa-

kaldte >Martyrakter< se denne Art.). A. B.

Kristenretter, isl., se Kristinr6ttur.

Kristi Legemsfest. En Nonne i Naerh. af

Liege, den hi. Juliane, havde i et Syn set en
Fuldmaane med et Hak i, og hun mente at

have faaet en Aabenbaring om, at den fulde

Maane var et Symbol paa Kirkeaaret, Hakket
en Paamindelse om, at dette savnede en Fest.

Domherrerne i Liege blev snart enige med
deres Biskop om, at den savnede Fest maatte
vasre en Mindefest for Nadveren, der ikke, som
Sktertorsdag, kunde vsere udsat for at stilles i

Skygge af Langfredag. Biskoppen i Liege ud-
stedte derpaa 1249 et Hyrdebrev, i hvilket han

opfordrede alle de troende i sit Stift til at fejre

Torsdagen efter Trinitatis-Sendag som K. L.

Da senere et af Liege-Kapitlets Medlemmer blev

Pave under Navnet Urban IV, blev der 1264
udfserdiget en Bulle, der gjorde den nye Fest
til en Hejtidsdag for hele Kristenheden. Cle-

mens V offentllggjorde Bullen, og Johan XXII
gav den Plads i den clementinske Del af Corpus
juris canonici. Thomas fra Aqvino flk det Hverv
at affatte Liturgien til den nye Festdag, og til

denne digtede han de navnkundigc Sekvenser:
Lauda, Siort, saloatorem; Sacrit tolemniisjunc-
ta sint gaudia; Verbum supernum prodient

og Partge lingua gloriosi corporis mgtterinm
(Aftrykte i Wackernagel, Das deutsche Kirchen-
lied, Leipz. 1864, I, 143 f.). Processionen paa
denne Dag blev under Johan XXII >teoforiskt,

idet den fungerende Praest i Optoget under en
Baldakin barer Monstransen. — K. L., der i

Frankrig kaldes laffteDieu, i Tyskland >Fron-
leichnamsfest< (fron a : Herre), havde i Begynd-
elsen en Del Modstand at overvinde ; Fransi-

skanerne saa skaevt til den som en sterlig Do-
minikanerfest. Men efter at et Par Paver havde
taget sig af den, blev denne Fest, der falder i

den skenneste Aarstid, fejret som en af Kir-

kens praegtigste Hejtider. Trienter-Konciliet

paabed at holde denne Fest for Nadverforvand-
lingen med den sterste Glans som en Sejrsfest

over Legnen og Kaetteriet (Sessio XIII, Kap. IV).

Kristian, se Christian.

Kristiania. Byen blev anlagt af Kong Kri-

stian IV 1624, efter at Oslo den 17. Aug. s. A.

var edelagt ved Ildebrand. Under denne var
dog Bispegaarden, Hospitalet og en Del af Latin-

skolen blevet reddet, hvorfor Bisperesidensen

indtil denne Dag er forblevet i Oslo. Dom-
kapltlet og Praesteskabet samt Skolen flk i 1627
Paa la:g om at flytte efter til den nye By, og
K. blev for Fremtiden betragtet som Stifts-

stad for det tidllgere Oslo og Hamarstift.

Navnet >K. Stift t kom snart i Brug, men var
gennem hele det 18. Aarh. og lasngere om-
byttet med Benaevnelsen >Akershus Stift*. Efter

at Byen i nogle Aar havde maattet benytte

dels den af Ilden staerkt medtagne St. Halvards-

kirke i Oslo, dels Akers Kirke, dels en midler-

tidig opfert Trakirke ved Hammersborg(Krist-
kirken), flk den i 1639 sin egen nye Sogne-

kirke, Trefoldighedskirken (paabegyndt 1632),

som laa ved Byens Torv paa den nuvserende
Johanneskirkes Grund ; det var en anseelig

Korskirke af Sten. I dens Naerhed laa Kirke-

gaarden, Praestegaarden samt Latinskolen, hvor-

med i kort Tid det 1636 oprettede K. Gymna-
sium var forenet. Denne Byens aeldste Sogne-

kirke, som tillige var Stiftets Domkirke, ade-

lagdes ved Ildebrand sammen med en stor Del

af Byen den 21. April 1686. I dens Sted op-

fortes nu, til Dels afSten fra den aeldre Kirke,

ved det nyudstukne Torv i Byens nordlige Ud-
kant den endnu eksisterende Vor Frelsers Kirke,

som indviedes 1697 af Biskop Rosing; ved den
omfattende Restauration i 1849—50 flk den sit

nuvserende Udseende, bl. a. det heje Taarn.
Bortset fra den paa Byens Grund liggende, men
med Akers Sogneprsesteembede forbundne Akers-

hus Slotskirke forblev Vor Frelsers Kirke Byens
eneste Kirke i over halvandet hundrede Aar,

1 hvilken Tid K.s kirkelige Fysiognomi i det
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hele undergik faa Forandringer. Det teologiske

Lektorat ophrevedes 1737. Af Anstalter med et

kirkcligt Prseg er fra dennc Tld, ved Siden af

de saakaldte Fattighuse, at naevne K.s Opfo-

stringshus (Vaisenhuset) og det Ankerske Vaisen-

hus (begge fra 1778) samt Eugenias Stiftelse

m til Opdragelse af fattige Piger (oprettet 1827).

Af religiose Bevsegelser i aeldre Tid maerkes

isaer Mag. Niels Svendsen Kronikes Strid med
Byens Praesteskab i 1640 Aarene; under Frederik

IV og Krlstlan VI var Byen Skuepladscn for

en Del pietistiske Bevsegelser ; en Brodremenig-
hed med en herrnbutisk Prsest bar eksisteret

her indtil for kort Tid siden. Universitetets

Oprettelse 1 1811 gav Byen baade i kulturel

og klrkellg Henseende en mere fremskudt
Stilling, og da K. i 1814 blev Norges Hoved-
stad, blev den tillige Saedet for Landets kirke-

lige Centraladministration.

Fra 1850 Aarene daterer sig en ny Periode i

K.s kirkelige Udviklingshistorie ; Byens raske
Vsekst bar gjort Oprettelsen af nye Menig-
beder og Bygning af flere Kirker nodvendig.

Den forste Deling af K. Bymenighed fandt Sted

1858, da Trefoldlgheds Menighed fraskiltes og
fik sin egen Kirke. I 1852 indkobte Kommunen
den da paa Byens Grand staaende gamle Akers
Kirke, som siden blev Sognekirke for den i

1861 oprettede gamle Akers Menighed; derved
kom Byen i Besiddelse af en af Norges seldste

og maerkeligste Kirker (opfort i 12. Aarh. i

angelsaksisk Stil). Siden er folgende Kirker
opfort (Aarstallene angiver Indvielsesaaret):

Gronland (1869), Petrus (1377), Johannes (1378),

Jakob(1880), Kampen(1882), Uranienborg(1886),

Sagene(1891), Paulus(1892), Vaalerengen (1902),

Fagerborg (1903). Akershus Slotskirke er siden

1323 Sognekirke for Garnisonsmenigheden. En
selvstsendig Menighed under K. danner siden 1880
ogsaa Oslo med Oslo Hospitalskirke (opfort 1796
efter den i 1794 nedbrsendteseldre Hospitalskirke)

som Sognekirke. Kirkebygningen harimidlertid
ikke kunnet holde Skridt med Byens rivende
hurtige Vsekst, hvorfor der hersker adskillig

Kirkenod. Efter Ekscmpel fra Kbhvn har man i

det sidste optaget Tanken om Opforelse af Smaa-
kirkerved privat Foranstaltning; hidtil er opfort

in saadan, nemlig Indremissionens Smaakirke i

Vaterland, som betjenes af egen Praest. Flere

af Byens mange Bedehuse og Menighedshuse
samt Slotskapellet har maattet og maa til Dels

gore Tjeneste som Kirker. — Kirkens Arbejde
med Forkyndelse og Kaerlighedsgerning suppleres
af den i 1854 oprettede Forening for indre

Mission i K. ; foruden Smaakirken i Vaterland
henherer under den flere Bedehuse (hvoriblandt

det store Calmeyergadens Missionshus) samt
en Raekke Velgerenhedsanstalter (Arbejdshjem
for Kvinder og lesladte kvindelige Straffefanger.

Garalehjem, Laereguthjem, Bornehjem, daglig

Maduddeling osv.); dens Organ er »Bymissio-
nicren « . Af andre kristelige Foreninger og Stift-

elser nuerkes: Enerhaugens Samfund (1850),

Diakonisseanstalten (1863) med tilherende Ho-
spitaler, Gamlehjem osv., Diakonhjemmet med
to Sygehuse (nu paa Stenrud i Vestre Aker),

Ynglingeforeningen med flere Filialer, klrkelig

Mission blandt hjselpelose og forkomne, Stu-

denterhjemmet, norske Studenters kristelige

Forbund (N. S. K. F.), Sendagsskoler for Born;

desuden Andes et stort Antal private Borne-
hjem, Gamlehjem, Hjem for arbejdslese og
andre Stiftelser til Fremme af den indre Mis-
sions forskellige Goremaal.

lfelge Statistiken for Aaret 1900 stod af Byens
229,101 Indbyggere 8344 udenfor Statskirken,
saaledes fordelt: Metodister 1426; lutherske Fri-

menigheder (med egen Kirke) 1043; romerske
Katollker (St. Olafs Kirke 1856, flere Skoler,
Hospital osv.) 852; Baptister 608; forskellige

Samfund med metodistisk-baptistiskTilsnit 544;
Joder (to forskellige Samfund) 343; Mormon er
(uden Ret til Gudstjenesteevelse) 166; Episko-
pale (St. Edmunds Church) 56; andre Refor-
merte36; kristne Dissenters nden naermere Be-
kendelse 231; udtraadte af Statskirken uden
naermere Betegnelse 341; Personer ikke til-

herende noget Trossamfund 2605; endellg 3
graeske Katoliker og 1 Kvaeker. — AfSamfund
indenfor Statskirken, men 1 et losere Forhold
til denne, maerkes Frelsesarmeen, som har flere

Lokaler og driver en betydelig social Virksom-
hed (Herberger, Redningshjem, Slumstationer
osv.). Den nyevangeliske Retning har vundet
adskillig Indgang; saerlig er her at naevne den
omfattende frie Indremissionsvirksomhed, som
knytter sig til Treiders Navn og for Tiden har
sit Hovedtilhold i den nye Turnhal.

K. Stift omfatter siden 1864, da Hamar Stift

genoprettedes, Akershus, Smaalenenes, Jarls-

berg og Laurvigs samt Buskeruds Amter. Sogne-
pnesten ved vor Frelsers Kirke i K. er tillige

Stiftsprovst. Siden 1624 har Stiftet haft fol-

gende Biskopper: Niels Simensen Glostrup 1617
—39; Oluf Boesen 1639—49; Henning Stock-
fleth 1646—64; Hans Rosing 1664—99; Hans
Munk 1699—1712; Bartholomseus Deichmann
1712—30; Peder Hersleb 1730—38 ; Niels Dorph
1733—58; Frederik Nannestad 1758—73; Chri-
sten Schmidt 1773—1804; Frederik Julius Bech
1805—22; Christian Sorensen 1823—45; Jens
Lauritz Arup 1846—74; Carl Peter Parelius Essen-
drop 1875—93; Fredrik Wilhelm Klumpp Bugge
1894—96; Anton Christian Bang 1896. A. B.

Kristianssand, Saede for Biskop og Stifts-

provst, blev anlagt af Kristian IV 1 1641. I

1645 fik Byen sin forste Sognekirke, en Lang-
kirke af Trie, viet til Trefoldigheden. En Latin-

skole naevnes ikke laenge efter Anlaegget. Under
Kristian V blev denne By llgesom Fredriksstad
ved kgi. Privilegium et Fristed for fremmede
Religionsbekendere, men Tallet af saadanne
blev aldrig stort. Ved Reskr. 6. Maj 1682 blev
Byen gjort til Stiftsstad i det tidligere Stavanger
Stift, hvis Biskop, Domkapitel og Latinskole
blev befalet at overflytte did; Paabudet blev
dog forst efterkommet 1685. K.s Kirke blev
nu Domkirke og tillagdes Stavangerdomens Ind-
taegter. I de folgende Aar opfortes en ny Dom-
kirke af Sten, som indviedes 1696 under Navnet
Vor Frelsers Kirke; den bar siden brsendt to

Gange, nemlig 1734 og 1880, men er blevet
genopfort paa samme Sted. Et Hospital Ind-

rettedes i Begyndelsen af 18. Aarh. KrisUanssands
Stift omfatter Bratsbergs, Nedenes, Lister og
Mandals samt Stavangers Amter. — Biskopper:
Jakob Jensen Jersin 1680—94; Hans Munk
1694—99; Ludvig Stoud 1699—1705; Jens
Bircherod 1705—20; Christopher Nyrop 1720
—33; Jakob Kemp 1733—51; Rasmus Palu-
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a 1751—59; Jens Christian Spidberg 1759
52; Olc Tidemand 1762—78; Eiler Hagerup
78—89; Hans Heinrich Tttbring 1789—98;
der Hansen 1798—1804; Jens Bloch 1804—5;
han Michael Keyser 1805—10; Christian Se-
usen 1811—23 ; Johan Storm Munch 1823—32

;

ithias Sigwardt 1832—40; Jacob von der
ppe 1841—74 (d. 1878); Jergen Moe 1875—81
. 1882); Jergen Johan Tandberg 1882—84;
kob Sverdrup Smitt 1835—89; Johan Chil-
ian Hench 1889—1904; Gunvald Kristian
lorkildsen 1904. A. B.
Kriatilegemsfest, se Kristi Legemsfest.
Kristina, Dronning af Sverig, f. i Stockholm
(18.) Dec. 1626, var en Datter af Gustaf II

dolf og Maria Eleonora af Brandenburg. Da
in var 6 Aar gl., mistede hun sin Fader, og
ter hans Dod blev hun opdraget af sin Faster,

faizgrevinde Katarina, Johan Kasimirs Gemal-
ide. Ledelsen af hendes Undervisning havde
ustaf Adolf betroet Axel Oxenstierna, og til

aerer for det vel begavede Barn havde ban
dset Johannes Matthias. I en Alder af 10 Aar
unde K. nogenlunde fejlfrit skrive baade
'ysk, Latin og Svensk, 16 Aar gl. talte hun
Tysk og Latin og laeste Thukydldes og Poly-
itos paa Grsesk. 8. Dec. 1644, da hun fyldte

8 Aar, overtog hun Regeringen, og samtidig
ned at hun paa en beund ringsvterdig Maade
oste de mange Opgaver, Landets Styrelse stil-

ede hende, sysselsatte hun sig med viden-
kabelige Studier. Hun indkaldte Filosoffen

Descartes, for at nan 1 Stockholm skulde grunde
:t videnskabeligt Akademi, fra hvilket den nye
Pilosofl kunde kaste sine Straaler ud over
Europa, saa at hun selv kom til at staa som
en > Pallas Nordica< ved den nye Videnskabs
Vngge. Den Smiger, der i saa rigt Maal blev
hende til Del, havde en fordaervelig Indflyd-

else paa hende. Hendes Selvtillid og Forftenge-
lighed voksede i en foruroligende Grad, og hun
taalte hverken Kritlk eller Modsigelse. Barne-
dronningen i det heje Norden viste sig ogsaa
tidlig som en aegte Datter af Ludvig XIV's
Tidsalder; hun havde Sans for Glimmer og
straalende Fester og higede stadig ud mod en
sterre Verden. I relig. Henseende var der tidlig

i bende vaagnet en maerkelig Skepticlsme. Hun
siger selv: >Jeg havde nteppe naaet Skelsalder,
forend jeg var bleven vantro (incridule) og
mistrolskc. 10 Aar gl. fornerdede hun Jo-
hannes Matthias ved at sparge ham, om ikke
alt det, man fortalte om Religionen, var Fabler
ligesom Talen om den yderste Dom. Hun sagde
senere, at hun aidrig havde vseret Lutheraner,
og >de mange og lange lutherske Praedikener<
vakte tidlig hendes Uvilje.

Efter en flygtig Forelskelse 1 sin Faetter, den
4 Aar aeldre Pfalzgrev Karl Gustaf, besluttede
ban at lade sin natursatte Aversion for Mgte-
skabet raade ; men den ene Favorit afleste den
anden ved hendes Hof. Hun folte sig hjemles og
rodles i sin Faders Land. Statsstyrelsen tnettede
bende, og den stive lutherske Ortodoksi var
hende en Plage. Da Joh. Matthise rejste Syn-
kretismens Fane, faldt baade Praester og Laeg-
folk over ham i Nidka?rhed for den rene Lasre,

°K K. laengtes efter et Sted, hvor hun kunde
'eve, befriet for den Kedsomhed, der mere og
mere kastede morke Skygger over alle hendes

Dage. Hverken England eller Frankrig kunde
byde et saadant Fristed, men hendes Tanker
lededes med stigende Styrke mod Rom, saa
meget mere som Paavirknlngen fra Descartes

gav hende et Sted 1 Retning af Romerkirken.
Da Loyolas Disciple flk Nys herom, beslut-

tede de — Descartes's vaerste Modstandere —
at saette alt ind paa at vinde den svenske
Dronning. Den portugisiske Gesandts Skrifte-

fader, Jesulten P. Macedo, der var Tolk, naar
Dronningen talte med Gesandten, masrkede
hendes Sympatl for Romerkirken, og sidst 1

1651 rejste han til Rom for at forhandle med
Jesuiter-Generalen og med den pavelige Stats-

sekretsr. Paa den Tid var den lcegekyndige

Jesuit P. Gotfred Franken, som var knyttet til

den spanske Gesandt i Kbhvn, gentagne Gange
i Sverig for at paavirke Dronningen, og 1 Febr.

1652 medte de to italienske Jesuiter, Maline
og Casati, i Stockholm for at begynde en regel-

ret Belejring af den lunefulde Kvinde. Siden
stredes Portugal, Spanien og Italien om -<Eren

for det gode Resultat af Belejringen. 6. Juni
1654 nedlagde den 28aarige Dronning i Upsala
Tegnene paa den kongelige Magt for at drage
til Udlandet, og samme Dag blev Karl Gustaf
kronet til Sverigs Konge i Domkirken. For at

nedslaa al Mistanke om Kryptokatolicisme ned
K. i Stockholms Storkyrka Nadveren efter luth.

Ritus, og det hed sig, at hun kun vilde gore

en kortere Rejse til Badet Spaa. Ifert Mands-
dragt rejste hun som >Grev Dohna< gennem
Danmark, og Juleaftens Dag 1654 aflagde hun
i Bruxelles, i al Hemmelighed, for Domini-
kaneren Gomez, den rom.-kat. Bekendelse. Men
da Akten var til Ende, bleve Kanonerne paa
Bruxelles's Volde lesnede, og saaledes kom
Hemmeligheden ud. Inden Alexander VII vilde

give K. Tilladelse til at bo i Rom, forlangte

han imidlertid, at Dronningens Overgang til

Romerkirken skulde vaere vitterlig for alle. K.

forlod da 22. Sept. 1655 Flandern for at gaa til

Innsbruck, hvor Overgangen skulde ske. Denne
gik for sig 3. Nov. i Fransiskaner-Kirken i

Innsbruck, og det var den hamburgske Kon-
vertit, Lukas Holstenins (S. 454), der foretog

den hejtidelige Handling. 20. Dec. 1655 naaede
K., eller >K. Alexandra*, som hun hed efter

Konversionen, Rom, og senere holdt hun et

pregtigt Indtog 1 Byen. Hun tog Bolig i Pa-

lazzo Farnese, og der blev hun til Juni 1656,

da Pesten nsermede sig. Efter et Ophold 1

Frankrig paa o. 2 Aar vendte hun tilbage til

Rom, hvor hun denne Gang tog ind i Palazzo

Rospigliosi, som Mazarin havde stillet til

hendes Raadighed. I Juli 1659 flyttede hun til

Palazzo Riario (nu Corsini) i Lungara i Tras-

tevere, men allerede i Juli nteste Aar bred
hun op, rejste over Hamburg og Kbhvn til

Stockholm for at ordne sine Sager. Ved denne
Lejlighed maatte hun underskrive en ny Stad-

fsstelse af Tronfrasigelsen uden noget som heist

Vilkaar, og det blev tilsidst end ikke tilladt

hende for lukkede Dere at here Messe paa sv.

Grand. 20. Juni 1662 var hun atter i Rom,
men 1 Foraaret 1666 bragte ekonomiske og
politiske Forhold hende til igen at gaa Nord
paa. En Tidlang boede hun i Hamburg. Der-
paa tog hun til Sverig, men da det blev hende
meldt, at hun i Stockholm kun maatte here
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Messe i den fr. Gesandts Bolig, rystede hun
Faedrelandets Stov af sine Fodder og forlod

Sverig, hvor hun ikke kunde blive >mediEre<.
Efter et nyt Ophold i Hamburg rejste bun til-

bage til Rom, hvor hun 20. Nov. 1668 blev
modtaget med stor Vclvilje af Clemens IX.

Forholdet til Kurien blev dog snart spsendt,

og Innocens XI folte sig lettet, da K. 19. April

1689 lukkede sine 0jne. I Rom bavde hun
grundet et Akademi, der blev Moder til det

beromte > Arcadia* , og ogsaa paa anden Maade
viste hun sin Interesse baade for Kunsten og
Videnskaben. I Peterskirken er der rejst hende
et stolt Mindesmaerke, og det rom. Viden-
skabernes Selskab (Accademia dei Lincei) holder
sine Meder i hendes Palads (H. E. Friis, Dron-
ningC. afSverrig, Kbhvn 1896; Baron de Bildt,

C. de Suede et le cardinal Azzolino, Paris 1899;
Fr. Nielsen, Dronning C. og Rom i >Teol. Tids-

skr.< Ny Riekke I, 1900). Fr. N.
Kristinrtttur, islandsk Kristenret, den seldre

og den yngre. K. hinn eldri horer til de tidligst

nedskrevne islandske Love, kaldes som oftest

>K. J>orl6ks og Ketils<, efter Landets 2 Bisper,

hvis faelles Bispeaar falder 1122—33, og engang
i de Aar har de faaet deres K. vedtaget paa
Altinget. Ved denne var kr. Saed og Skik fast-

slaaet i Landet, men den hierarkiske Udvik-
ling kraevede en ny K., og i Samvirken med
Erkebispen i Nidaros, i den store Lovforbe-
drings Tid, blev en saadan udarbejdet af Skal-

holtsbispen Ami f>orl&ksson, og vedtaget paa
Altinget 1275. Denne K. hinn yngrl kaldes
ogsaa gerne >K. Arna« efter sin Ophavsmand.
Dens Gyldighed for det nordlige Stift regnes

dog gerne forst fra 1354. Th. B.

Kristoforos, Helgen, en af de saak. 14 Nod-
hjaelpere, blev allerede i 6. Aarh. baade i 0sten
og Vesten haedret ved Kirker og Klostre, der
bar hans Navn. Han skal efter Legenden have
vaeret fra Samos i Lykien [et ukendt Sted] og
efter at have omvendt mange Hedninger til

Kristendommen selv have lidt Martyrdoden
under en Konge eller Kejser Dagnus [Decius?

Maziminus Daja?]. Legenden fortseller, at K.

var en Kaempe, der kun vilde tjene den staerkeste.

Ferst holdt han sin egen Fyrste for at vsere

den staerkeste, men da denne var bange for

Djaevelen, gik han i Satans Tjeneste. Saasnart
han opdagede, at Djaevelen var bange for Korset,

besluttcde han at opsoge Kristus for at tjene

ham. En from Eneboer raadede ham da til

at gaa hen i en ode Egn og uden Lon, for

Kristi Skyld, baere Vandringsmaend over en
rivende Bask. Det gjorde K. eller, som han
da hed, Offero. En Nat blev han vaekket af
et Barn, der vilde over Baekken. Offero tog
da Barnet paa sine Skuldre, men jo laengere

ban kom ud i Vandet, des tungere blev Barnet.
Da Kaempen udtrykte sin Forbavselse herover,

sagde Barnet: >Du bserer ikke alene Verden,
men ogsaa den, der har skabl Verden !«. Der-
paa trykkede Barnet Offero under Vandet, debte
ham og gav ham Navnet K. o : den, der bserer

Kristus. Efter Daaben stak K. sin Stav i Jorden,
og da den straks blev til et Trae og fik Blade,

saa K. heri et Varsel om, at han skulde for-

kynde Evangeliet. Det gjorde han en Tid med
stort Held, men saa blev han fsengslet, lagt paa
en gledende Jaernseng og pint med en gledende

Hjaelm paa Hovedet, ramt af Pile, der dog
prelied e af paa ham, og tilsidst halshugget.

25. Juli er hans Helgendag. Baade Malere og
Billedhuggere have sysselsat sig meget med
den hi. K., og ogsaa i Middelalderens relig. Poesi
har hans Legende spillet en stor Rolle (A. Si-

nenius, Die Legende vom hi. C. und die Plastik

und Malerei, Hannover 1868; Chavanne, Hist,

de St. C, Rouen 1875 s
; A. Mussafia, Zur C-

Legende, i Wiener-Akad.s Sitzungsberichte for

1893; K. Richter, Der deutscheC, Berlin 1896).

Kristologi. Ved K. forstaas i videre Betyd-
ning den Del af Dogmatiken, som omhandler
Kristi Person og Gerninger, i snaevrere Forstand
specielt Laeren om hans Person, den nejagtige

Bestemmelse af hans Vsesen. I denne Forstand
tages Ordet her.

Det kristologiske Problem vokser umiddel-
bart ud af selve det kr. Trosforhold, saa vist

som dette maa bestemmes som Tro paa Kristus
som Frelser. Heraf udspringer nemlig for den
kr. Tanke Nedvendigheden af at komme til

Klarhed over, hvem denne Kristus er. Derfor
ser vi ogsaa Hen-en selv lede sine Disciples be-
gyndende Tro hen til dette Spergsmaal (Mt.

16, 15), og vi ser den naa Hejdepunktet i

Thomas's Bekendelse : >Min Herre og min Gud<
(Joh. 20, 28). Hermed er Problemets Spending
angivet: Jesus vandrer her paa Jord som et

Menneske med sine Disciple. Og dog bekendes
han af sin Discipel som Gud. Og det er denne
Spending, der har vaeret den inderstc Driv-
kraft i den kristologiske Taenkning ned gennem
Tiderne.
At Kristi Liv 1 N. T. skildres som et sandt

Menneskeliv, traenger ikke til Bevis. Men det
skildres tillige som et Menneskeliv, der ikke
blot efter sine Forudsaetninger og sin Fuld-
endelse, men ogsaa efter sit indre Vaesen ligger

ud over denne Verden. Hvad der ligger i

Navnene Menneskens Son, Kristus (Messias),

Davids Sen, Guds Son er delvis omstridt og
kan ikke behandles her (se saerlig: Jesus Kristus,

S. 623). Men vi henviser blot til, at N. T. lterer

Kristi Praeeksistens (Paulus, Johannes, Hebraeer-

brevet), at Steder som i G. T. gaelder Gud, oftere

anvendes om Kristus, at Ordet Gud enkelte
Steder anvendes paa ham, og navnlig til Side-

stillingen af hans og Guds Navn i Daaben,
hvor det blev og bliver lagt hver Kr. paa Sinde,

at Jesu Navn horer sammen med Guds. Derfor
ser vi ogsaa, at den apostolske Tids Kr. beder
til Jesus (jvfr. Zahn, >Skizzen aus dem Leben
der alten. Kirche< 1894).

Dette er, i al Korthed, Forudsaetningerne for

og Drivkraefterne til den Taenkning over det
kristologiske Problem, som bliver en af Old-
kirkens vigtigsteOpgaver. De ebionitiske Kredse,

der i Kristus kun vilde se et ved Daaben med
Aandens Gaver udrustet Menneske, havde ingen
Fremtid. At Kristus udtrykkelig blev kaldt
Gud, giver allerede den efterapost. Literatur os
Beviser paa, ja anviser endogsaa Mart Retnin-
gen for den kristologiske Taenkning (2 Klein.

1: vi ber taenke om Kristus som om Gud).
Dog kan man hos de apostolske Faedre endnu
ikke paavise nogen gennemfert kristologisk Laere

;

man kan kun tale om mere eller mindre reflek-

terede kristologiske Forestillinger, fromme Ud-
sagn, som undertiden stiller Kristus ved Siden
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af Gud, nden at det indre Forbold mellem
dem er traadt klart frem som et Problem,
uodertiden paa naiv modalistisk Vis synes at

gere Kristua til £t med Faderen. Det kristo-

logiske Dogme udvikles font videre ved at
komme i Forbindelse med den samtidige gr.

Tasnkning. I Gnosticismen bliver Krdmmen
fuldstaendig helleniseret (>akut Hellenisering<,

Harnack), Kristus forsvinder blandt de gnostiske
jEoner, og hans Menneskenatur forflygtiges ind-

til Doketisme (se I, 659). Anderledes indenfor
Kirken. Her forvilder Tanken sig ikke i fan-

tastiske Syner, men fores videre, kun selv-

felgellg paavirket af Tidens fllosoflske Idler.

Johannes-Evangeliets Anvendelse af Logos-Be-
grebet blev for de gr. Apologeter Udgangs-
punktet for deres kristologiske Spekulation,

som knyttede sig til det filosofiske (alexan-

drinske og stoiske) Logos-Begreb. I denne For-
bindelse mellem den historiske Kristus og den
i Logos hypostaserede evige Verdensfornuft saa
de som Apologeter Udtrykket for Krdmmens
Overensstemmelse med Fornuften. Hos I re-
nte os er Interessen vaesentlig optaget af et dybt,

omend af gr. Intellektualisme paavirket, og
derfor mere med fysiske end med etiske Kate-
gorier arbejdende Forseg paa at forstaa Kristi

Gerning. Men Tertullian forer med sin

kraftige Taenkning Problemet videre. Han naar
vel ikke (som Irenteos synes at have gjort)

Tanken om Logos's evige Forhold til Faderen,
men mener, at Gud bar udfoldet sit Vaesen i

Aabenbaringshistoriens Forleb, saaledes at Logos
er traadt personlig frem ved Verdensskabelsen.
Ogsaa Adskillelsen mellem to Naturer 1 Kristus,

en menneskelig og en guddommelig, kommer
klart frem hos Tertullian (der endnu herom
bruger Udtrykket substantia, ovala — saaledes

forst hos Meliton, senere bliver Udtrykkene
natura, (fimt, de gaengse). Ved ham og endnu
mere ved Or i genes ssettes det kristologiske

Problem i Forbindelse med Treenighedslaeren.

Tertullian danner allerede Grundformlen una
substantia, tres persona. Paa Graesk bliver Ud-
trykket pta ovala, TQtis v7io<ndang (om end Be-

tydningen af det sidste Ord lsnge er vaklende,

se Art. Treenighed). Origenes ophtever Tertul-

lians Subordinationslsere (Logos's Udtraedelse i

Tiden) ved Laeren om Sonnens evige Avling,

oghans Vsesensfsellesskab med Faderen (opoovawg
Tip mtTQt, hvilket Udtryk ogsaa tidligere er dukket
frem — for Resten ferst hos Gnostikere) trader
nu klarere frem. Ogsaa det betydningsfulde
Udtryk: Gudmenneske {9-iav9-oumoi) har Ori-

genes stemplet. — Denne K.ens Forbindelse
med Treenighedslaeren raaatte fore til afgerende
Kamp med saavel den dynamistiske (Paul af

Samosata) som den modalistiske (Sabellius,

Praxeas, Beryllos) Monarkianisme (se d. Art.), der
trak det korteste Straa, omend forst efter

lange Kampe (jvfr. til det folgende Art. Arian-
isme [1, 138], Nestorianisme, Monofysitisme). I

Nikiea 325 blev Kristi Vtesensfaellesskab med
Faderen slaaet fast og fastholdt gennem lange

Stridigheder. Men hermed er Problemet ikke
afsluttende lest. Apollinarios's (se I, 117)

Teori om, at Logos ved Inkarnationen indtager

den menneskelige vavg's Sted, forer ind paa
Spergsmaalet om Forholdet mellem de to Na-
turer, hvor den alexandrinske og antiokenske

Aandsretning steder sammen under virksom
Indgriben fra Rom, med det Resultat, at det
fastslaaes, at Inkarnationen betegner en For-
ening af to Naturer, en fuldstaendig menneske-
lig og en guddommelig, saaledes at de hverken
ere udvortes adskilte eller sammenblandede (Kal-

kedon 451). Naar hertil fojes Laeren om den
menneskelige Naturs Entypostasi (a: at den,
skent den indbefatter en menneskelig Vilje, dog
ikke danner en selvstaendig Hypostase, men er
hypostaseret i Logos og saa at sige under
dennes stadige Forerskab) og Johannes fra
Dam ask os's Lasrc om ntotxatotists (at den
guddommelige Natur gennemtraenger den men-
neskelige uden dog at forvandle den), er det
Grundlag naaet, hvorpaa den kirkelige K. siden
har bvilet og indtil Ref.s Tid uden vaesentlige

Anfaegtelser (Adoptianismen se I, 28; K.en i

videre Forstand feres videre afAnselm afCanter-
bury, se I, 100).

Med Ref. kommer der atter Fart i den kri-

stologiske TiEp.kning. Det oldkirkelige Grund-
lag fastholdes. Luther selv betoner i den
relig. Inderligheds Interesse den uadskillellge

Enhed mellem menneskeligt og guddommeligt
i Kristus. Og saerlig bliver det Modsaetningen
til de Reformerte i Nadversporgsmaalet, der
ogsaa drager kristologiske Konsekvenser efter

sig. Medens de Reformerte ogsaa paa Kristi

forklarede Menneskenatur anvendte Grundsset-
ningen: finitum non est capax infiniti (det ende-
lige kan ikke rumme det uendelige), hvoraf
felger, at den menneskelige Natur ikke kan
have Del i den guddommelige Naturs Allesteds-

naervaerelse og derfor ikke kan vaere til Stede
overalt, hvor der holdes Nadver, herte Luther-
anerne, at overalt, hvor Kristus er efter sin

guddommelige Natur, er han ogsaa efter den
menneskelige. Dette forte hos de ortodoks-luth.

Dogmatikere (se allerede Form. Cone. Art. VIII)

til en skolastisk udformet kristologisk Teori,

der hvilede paa Adskillelsen mellem Substans
og Accidens, mellem Vaesen og Egenskaber(Lteren
om communicatio idiomatum), idet Naturerne
selv, efter Inkarnationen, forblev usammen-
blandede (hermed vaergede man sig mod Be-
skyldningen for Monofysitisme), medens der
fandt en Egenskabsmeddelelse Sted, og den af-

gerende Saetning (genus majestaticum) blev da
den, at den guddommelige Natur meddelte den
menneskelige sine Egenskaber (de Reformertes
Benaegtelse heraf erklaeredes for Nestorianisme),

medens det omvendte ikke kunde flnde Sted

paa Grund af den guddommelige Naturs Ufor-

anderlighed.

Denne Teori, der var konstrueret med Kristi

forklarede Menneskenatur for 0je, voldteVanske-
ligheder med Hensyn til Forstaaelsen af Kristi

menneskelige Jordeliv. Fornedrelsen kunde ikke
gtelde den guddommeliges uforanderlige Natur,

men kun den menneskelige. Og denne For-

nedrelse kunde atter ikke bestaa i, at den op-

gav Besiddelsen afde guddommelige Egenskaber.
Men Spergsmaalet kunde nu blive dette, om
Kristus efter sin menneskelige Natur opgav
Brugen af de guddommelige Egenskaber eller

ikke. Herom rejste der sig indenfor den luth.

Kirkeafdeling en Strid, idet Chemnitz og senere

Giessener-Universitetet laerte en saadan Op-
givelse af Brugen, medens Brenz og senere
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Tubingen laerte, at han kun skjulte Brugen.
Den ferste Mening flk Overtaget (Decisio Sax-
oniea 1625).

Denne indviklede Konstruktion, der kun
vanskelig lod sig anvende paa Skriftens Kristus-

Billede og derfor heller ikke virkelig fyldest-

gjorde Troens Krav, kunde ikke holde Stand

mod den vaagnende Kritik. Den socinianske

Krdmsopfattelse, der brad med Treenigheds-

laeren, opstilledc en fantastisk K. (se Art. So-

cinianere); des mere nogtern blev den ratio-

nalistiske Opfattelse, der i Kristus kun ser

den fuldkomne Religions- og Morallaerer og
saaledes ganske simpelt stryger det kristo-

logiske Problem. Schleiermacher, der atter gor

Kristus til Dogmatikens Midtpunkt, ombytter
Rationalismens moralske Forbillede med Be-

grebet: et skabende (produktivt) Urbillede, og
ser i Kristus det syndfri Menneske med en
Gudsbevidsthed, bvis absolute Renhed og Styrke
den troende i sin kristelige Bevidsthed gor Er-

faringen af. Men med den oldkr. Forestilling

om to Naturer i Kristus bryder han fuldstsendig,

og Kristi Guddom er ombyttet med hans fuld-

komne Gudsbevidsthed.
Hermed blev Problemet fort ind i en helt

ny Fase. Sporgsmaalet blev nu ikke i forste

Raekke: hvorledes skal Foreningen mellem de
to Naturer i Kristus tsenkes, men ferst og
fremmest: kan Praedikatet Guddom tillaegges

Kristus, og i bekraeftende Fald, hvorledes skal

saa dette Pnedikat forstaas, naar det anvendes
paa bam. Besvarelsen af disse Sporgsmaal
folder ud paa hojst forskellig Maade. Kun
enkelte (som Philippi) soger ligefrem at foray
den gammelluth. Teori. De ovrige kunne ind-

deles i 2 Hovedgrupper : de, der fastholder den
oldkr. Forudssetning om to Naturer i Kristus,

og de, der naegter den.

Indenfor den forste Grnppe har de fleste

indset, at man ikke uden at gore Void paa
Kristi sande Menneskelighed kan blive staaende
ved den gamle Opfattelse. Skal ikke Kristi

Menneskelighed blive et blot Skin (hvormed
man altsaa vilde ende i Doketisme) maa man
drage den Konsekvens, som de gamle Dogma-
tikere ikke turde drage, opgive den stive,

uaandelige Forestilling om Guds Uforanderlig-

hed og laere en virkelig Fornedrelse af den
guddommelige Natur, idet den anden Person
i Treenigheden opgiver de Egenskaber, der
udtrykker Guds Forhold til Verden. Med Hensyn
til de ovrige Egenskaber og sserlig Logos's Selv-

bevidsthed er Opfattelserne forskellige (se m.
H. t. Enkeltheder Art. Kenose, S. 760). Andre
(sserlig Dorner) tor ikke gaa med til denne
Opfattelse af Guds Uforanderlighed, men lserer

saa en vordende Forening af de to Naturer,
idet den menneskelige stedse mere udvikles til

saa at sige, ' at rumme den guddommelige, en
Opfattelse, der baerer et nestorianiserende Prasg.

Medens disse Teologer fastholder de i Skriften

og Trosbekendelsen givne Bestemmelser af

Kristus som den overnaturlig fodte, opstandne,
himmelfarne og til Dommen kommende Frelser,

gaelder om den naeste Gruppe nermest det
modsatte.
Denne Gruppe, der i Kenosis-Lseren kun kan

se mytologiske Spekulationer, deler sig atter i

to Skoler. Den ene, den saakaldte >liberale<

Teologi, gaar i afgjort schleiermachersk Ret-
ning, idet den ombytter Kristi Guddom med
hans Gudsbevidsthed (Schweizer, Bledermann,
Pfleiderer, Sabatier og, naermest, Lipsius). Ejen-
dommelig er her den skarpe Adskillelse mellem
Person og Princip. Kristi historiske Person
bliver tilfseldig og mindre vaesentlig; alt beror
paa det i ham ferste Gang klart fremtraadte
religiose Princip (Barneforholdet til Gud). Her-
med er det kristologiske Problem som saadant
ophsevet og Laeren om Kristi Person konsekvent
henvist til Afsnittet om Naademidlerne (Bieder-

mann), idet der ikke mere er Tale om Tro paa
Kristus, men kun om at tro som Kristus. Her
er man altsaa ganske udenfor det kristolo-

giske Problem, og Sporgsmaalet bliver, om man
da leengere er indenfor Krdmmen.
Den anden Skole, der naevnes efter Ritschl,

faar sin ejendommelige Stilling ved sin bratte

Afvisning af al Metafysik; hvormed dog selv-

folgelig ikke Tilvserelsen af det overnaturlige

nsegtes, men vel Muligheden af at naa en virkelig

Erkendelse deraf gennem de gaengse metafysiske
Begreber. Ud fra Grundssetningen, at Troens
Erkendelse udtales i Vaerdidomme, bliver Prae-

dikatet >Guddom<, brugt om Kristus, ikke en
Udtalelse om nogen metafysisk Bestemthed i

hans indre Vaesen, men den bliver Menighedens
Udtalelse af Kristi ubetingede Vterdi for den
som den fuldkomne Aabenbaring af Guds Naade
og Trofasthed og som den, gennem hvem Gud
virkeliggor sit Formaal, Stiftelsen af Guds Rige.

Her er det kristologiske Problem ikke ophsevet,

men Udviklingen tenderer dog derhen imod,
idet Kristi faktiske Eksistens som Menneske
synes at skulle flnde en rent naturlig Forkla-

rlng, medens det menneskelige og guddomme-
lige kun blive forskellige Synspunkter for vor
Betragtning af ham. — Hos os har F. C.

Kr a r u p (S. 851) gjort et interessant og selvsben-
digt Forsog paa at gennemfere en K., idet han
han, under staerk Paavirkning af Ritschl, viser

hvorledes man ved at sporge om Forholdet
mellem en absolut guddom mellg og en

relativ menneskelig Natur, forenede i samme
Person, stiller et uloseligt Problem, idet ethvert

Forsog paa en positiv Losning maa fore ind

paa de Afveje (Doketisme, Monofysitisme osv.),

som man dog med Rette ikke vil godkende.
Han ser da Losningen i at opgive den abstrakte

Forestilling om Guds Absoluthed og den ud-

vortes Deling af Kristi Person i to Naturer, men
fastholder i hans Vaesen en Enhed af gud-
dommeligt og menneskeligt (guddommeligt Ind-

hold i menneskelig Form), og Losningen ferer

altsaa her ikke til, at selve Problemet ophaeves.

Skal K.ens Berettigelse fremdeles anerkendes,

vil det hero paa, om man anerkender den
i Artiklens Begyndelse omtalte Spending, som
er Sjaelen i dette Problem. Problemets Nod-
vendighed proves derpaa, at naar det uden
videre fornaegtes, saa bliver ogsaa den saerlige

Berettigelse og Betydning af kr. Tro tvivlsom.

Medens man i Oldkirkens og Ortodoksiens
Dage havde Tilbojelighed til at lade den men-
neskelige Side forsvinde for den guddommelige
(og derved gore Mysteriet utilgsengeligt for vor

Tilegnelse), er Tilbojellgheden nu den om-
vendte : at gore den guddommelige Side til en

Omskrivning for noget menneskeligt (og derved
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ophaeve Mysteriet). Men saa kenge Gudfrygtig-

hedcns Hemmelighed lever i Troen som et

Mysterium, vil den ogsaa for Tanken vise 3ig

som et Problem, selv om det her, som om al

Troserkendelse, gaelder, at den fulde Klarhed
naas ikke under Timelighedens Vilkaar (I. A.

Dorner, Entwickelungsgesch. der Lehre von
der Person Chrlsti I—II, 2, Stuttg. 1851 *f.;

A. M. Fairbairn, The Place of Christ in Modern
Theology, 1868; se forevrigt den i Art. Kenose
anf. Literatur). J. P. B.

Kristns-Billeder, Gengivelser af Jesu Kristi

Skikkelse ved Maleri, plastisk Fremstilling eller

lign., knnne ikke siges at vaere sjaeldne, men
ingen af dem kunne antages for autentiske,

uagtet Here bestemt udgives for at vasrc virke-

lige Portraeter af Jesus; Jedeland var ingen

frodig Jordbund for Portnetkunst (smlgn. Jul.

Lange, Jedefolkets Antipati imod Billeder, i »Til-

skueren<, 1899). Med det rom. Herredemme
og ved Udbredelsen af gr. Ideer var der dog
maaske begyndt en Bevtegelse i modsat Ret-

ning, og man kan vel derfor ikke ligefrem er-

klsere det for en Umnlighed, at nogen, som
enskede det, kunde faa et Portrait udfart paa
Jesu Tid. Men for de aeldste Kr., der havde
faaet et saa dybt og levende Indtryk af deres

Herre og Mester, og som desuden ventede hans
naere Genkomst, vilde et Portrait af Jesus ikke
have stor Betydning. Det er derfor heller ikke

fra kr. Kredse, men fra udenfor staaende, at

vi ferst here noget om Portraetter af Jesus,

nemlig hos Karpokratianerne (efter Irenaeos)

og i Kejser Alexander Severus's Lararium (efter

Aelius Lampridius). Det forste har L. Lund
(Virkelige Portneter af Jesus [Kbhvn 1887]) ment
at kunne paavise i et uskent Hoved, der ligner

Sokrates og oftere forekommer paa Gemmer,
og i Virkeligheden Andes der en Gemme (i

Prof. Babingtons Samling i Cambridge), hvor
der ved Siden af Billedet lteses 1X8Y2, d. e.

>Jesus Kristus, Guds Son, Frelseren<. Men selv

om dette Billede virkellg er en Gengivelse af

Karpokratianernes Kristus, saa folger deraf
ingenlunde, at det er autentisk (smlgn. Fr. Niel-

sens Bemaerkninger imod Lund). Saavel Karpo-
kratianerne som Kejser Alexander Severus lod

sig ellers neje med Fantasiportraeter. Et tredje

Billede omtales af Evsebios i hans Kirkehi-

storie (VII, 18). Her fortaelles om en Gruppe
i Paneas, forestillende Jesus og den af ham
helbredede blodsottige Kvinde. At en saadan
Gruppe har vaeret til Stede i Paneas, og at den
i alt Fald laengere hen i Tiden ansaas for at

fremstille Kristus, kan naeppe omtvivles, da den
synes at vaere bleven edelagt af de Kr.es

Fjender. Men ?elv om det forholder sig rigtigt

med Oprindelsen, saa folger ikke deraf, at Bil-

ledet var autentisk som Portraet; hertil maa
endnu fojes, at vi ikke have nogen som heist

Antydning af, hvorledes Kristus var opfattet

i Gruppen. Hundrede Aar senere kommer et

fjerde Billede op, der udgives for fremkommet
i Jesu Dage, nemlig et i Edessa. Med Hensyn
til dette vide vi bestemt, at endnu mod Slut-

niugen af det 4. Aarh. kendtes der intet til et

Billede af Jesus i Edessa. Vi have et Bevis her-

for i den frankiske Dames Rejseskildring, som
Gamurrini har fundet og udgivet (paa Dansk:
Vald. Schmidt, Silvias Pilegrimsfserd [Kbhvn

Eltke-LeksUcon lor Norden. Q.

1896]). Hun taler vel om et Billede i Edessa,
men det skal have forestillet en Konge i Byen,
ikke Kristus. Men Jordbunden kan siges at

have vaeret godt forberedet i Edessa for et K.-B.

Hun saa nemlig her de Breve, der skulde vaere

vekslede mellem Kristus og Kong Abgar, og
ingen tvivlede om deres /Egthed. Det laa da
naer, at naar et Billede dukkede op, der ud-
gaves for at forestille Frelseren, vilde man ikke
tvivle om dets Autenticitet. Saaledes skete det
i Virkeligbeden. Ja, man vidste snart endog
at fortaelle om, hvorledes det var blevet til

(saaledes i et syrisk Skrift: The Doctrine of
Addai, udg. af Phillips i London 1876). Siden
hed det sig, at Billedet var fremkommet ved
et Vidunder, var et >Akheiropoietc (se neden-
for). Om dette Billedes senere Skaebne ere

Efterretningerne modstridende. Med disse gamle
Meddelelser om ltengst forsvundne Billeder, der
antoges for Portraeter afJesus, maa vi nu jsevn-

fare, dels hvad der lejlighedsvis kan Andes hos
kirkelige Forfattere af Antydninger om, hvor-
ledes de taenkte sig, at Jesu ydre Skikkelse
havde vaeret, dels alt hvad der er tegnet fra

gamle Dage af Figurer, der havde skullet tjene

til for 0jet at fremstille Frelseren i hans jor-

diske Fremtnedelsesforra. Hos aeldre Kirke-
fasdre Andes undertiden Antydninger af, at Jesu
Skikkelse efter deres Forestilling, havde vseret

uanselig, ja uskan. Deraf kan man dog ingen-

lunde drage nogen Slutning til Gunst for Auten-
tien af det omtalte uskonne Billede paa Ba-
bingtons Gemme; thi de Kr. lod sig vistnok
staerkt paavirke af Fremstillingen i Kap. 53 af

Jesaja. Omvendt tale and re Kirkefaedre om
Kristi aandelige og legemlige Skenhed, saaledes

Krysostomos og Hieronymus; men deres Skil-

dring er sikkert paavirket af Psalme 45. Hvad
angaar de bevarede Billeder, fremstilles Jesus,

som vel kendt, i Katakomberne oftest symbolsk
eller allegorisk, i Reglen under Billedet af den
gode Hyrde, enkelte Gauge som Orfevs, altsaa

under Former, hvoraf Hednlngene ikke kunde
tage Forargelse. Jesus fremstilles her som
en gr.-rom. ungdommelig Idealskikkelse, uden
Tanke om nogen Portreetlighed, og det samme
var Tilfteldet i de Scener, i hvilke ban trader
frem som >den, der gik omkring og gjorde
vel«. Han er altid fremstillet som Yngling,

med kort, gerne krellet Haar, store smukke
0jne og et rundt Ansigt. Da Apollo afbildes

paa lignende Vis, har man ment, at de kr.

Kunstnere ligefrem have taget Hedningernes
Apollo og anvendt den til Jesus; men til en
saadan Antagelse foreligger ingen videre Grund.
Der er altid vsesentlige Afvigelser. Under Con-
stants eller lidt senere, i det 4. Aarh., kommer
en hel ny Skikkelse op. Ansigtet er nu lang-

agtigt, men dertil kan der paavises en Over-
gang o. fra Aar 300 af, da Jesu Ansigt ikke
mere er rundt som tidligere, men langagtigt.

Ansigtet bliver fra Constantins Tid af skaegget,

imedens Udtrykket er aeldre og vaerdigere.

Haaret bliver nu langt og falder helt ned paa
Skuldrene. Som et af de aeldste Eksempler
kan naevnes et Billede i Kirken S. Pudenziana
i Rom (4. Aarh.). Snart begynder ogsaa Straale-

kronen (Nimbus) at vise sig; i den indsaettes

Korset. Den ungdommelige Skikkelse forsvinder

dog ikke straks helt. Den ses endnu paa Ju-
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nius Bassus's Sarkofag i Vatikanets Grotter

(359), i Billedet paa S. Sabinas Kirkedor i Rom
og desuden laenge i Haandskrifters Miniaturer.
I Mosaiker findes oftere begge Typer samlede.
Men tilsidst blev den skaeggede Type eneher-
skende. Om Grunden til Indforelsen af den
nye Type ere forskellige Meninger fremsatte.
Man liar ment, at der til den Tid i 0sten var
kommet et Billede frem, som antoges for et

autentisk Portrait, og at Kejser Constantin ar-

bejdede for dets Udbredelse. At han havde
Interesse for Billeder af Frelseren, kan i Virk-
ligheden antages for sikkert; han lod nemlig
foran sit Palads, Khalke, i Konstantinopel op-
stille et saadant Billede, som siden odelagdes
af Billedstormerne. Hans Soster Constantia
sogte Oplysninger om Jesu Udseende hos Evse-
bios, men den lidet billedvenlige Biskop svarede
undvigende. Andre have, vist med storre Ret,

ment, at Indforelsen af den nye Type skyldes
dogmatiske Hensyn, Sonnens Vsesensenhed med
Faderen, der fastsloges 325 i Nikaea og be-
kraeftedes 381 i Konstantinopel : Sonnen maatte
se aervaerdig ud. Med Hensyn til de kunst-
neriske Forbilleder for den nye Type, har man
ment, at Typen var laant fra hedenske Guder
(Zevs, Asklepios, Serapis). Denne Mening er

saerlig med stor Sagkundskab og Grundighed
bleven udviklet af Prof. L. Dietrichson i Kri-
stiania i hans >Christusbilledet< (Kbhvn 1880);
men Forskellighederne ere ikke uvaesentlige,

saa at man i saadanne Slutninger heist maa
vsere yderst varsom. Fra den folgende Tid have
vi en Del Billeder af Jesus, mange i Mosaik,
andre i Kalkmalerier, i Miniaturer i Boger, og
fra 600 ogsaa i udskaarne Krucifikser, ligesom
endelig, fra det 15. Aarh. af, i Oliemalerier. Ved
Kunstnernes Iver for Vaerdighed i Udtrykket
kom der ofte i Stedet for det milde, kaerlige

Udtryk noget strengt og stift ind i Jesu Ansigt
(saaledes i S. Cosmas og Damianos i Rom og
i S. Paolo udenfor Rom). Man lagde nu saerlig

Vaegt paa at fremstille Herskeren; selv paa
Korset baerer han Kronen. Men efterhaanden
kommer dog et lidende Udtryk frem, naar
Kristus afbildedes hsengende paa Korset; efter

Aar 1300 faar han Tornekrone i Stedet for
Kongekronen. Fra det 13. Aarh. begynder
Kunsten, der var sunket jsevnt siden Justi-

nians Tid, atter at gaa fremad, for i det 16.

Aarh. at naa et tidligere aldrig kendt Hojde-
punkt. Mange skonne Billeder af Jesus komme
nu frem, takket vaere Datidens store Kunstnere.
Til Udgangspunkt tages gerne den overleverede
Type, men den forskonnes. Af og til spores
Indvirkning fra Antiken, saaledes i Guido Renis
Kristushoved (fra Laokoon). For Thorvaldsens
skonne Kristus ligger ogsaa den overleverede
Type til GrHnd. Enkelte Kunstnere gik deres
egne Veje: Albrecht Durer sogte sin Model fra

sine Omgivelser, Rembrandt vist sin i hol-
landske Jodekvarterer, Michelangelo malede i

sin Dommedag Kristus som ung. Fra Renaes-
sancens Tid begynder man at afbilde Jesus
som dod (Nedtagelse af Korset, Gravlaegning o. 1.),

hvad der ikke for var Tilfaeldet. Det maa her
bemaerkes, at fra den aeldste Tid af afbildedes
Jesus, foruden som voksen ogsaa ofte som lille

Barn paa Moderens Skod. Af de Billeder af
Jesus, der nyde mest Anseelse, og som kun

sjaelden forevises, er der nogle, der udgives
for >Akheiropoieter< d. e. ikke fremkomne ved
Menneskehaender, men paa overnaturlig Maade,
idet de enten siges at skyldes el Aftryk paa
det Ligklaede, hvori det af Korset nedlagde dode
Legeme indsvobtes, eller stammede fra det Tor-
klaede, med hvilket Veronica (Berenike) af-

torrede den under Korset nedtrykte vandrende
Frelsers Ansigt. Ved at sammenligne disse

>Akheiropoieter< med kendte Billeder kan man
gerne tilnaermelsesvis bestemme deres virkelige

Alder (Didron, Iconographie chretienne, Paris
1844; Smith andCheetham, Dictionary of Christ.
Antiquities; Grimm, Die Sage vom Ursprung
der Christusbilder, Berlin 1843; Gluckselig,
Christusarchaologie, Prag 1862; for Danmark
smlgn. Magn. Petersen, Kalkmalerier, Kbhvn
1895; F. Becket, Altertavler fra den senere
Middelalder, Kbhvn 1895). V. S.

K'rit, den fra Elijas Historie bekendte Bask
(1 Kong. 17, 3. 5). Den kan ojensynlig ikke
vaere Vadi Kelt ved Jeriko, men maa soges
0sten for Jordan (allercde Evsebios og Hie-
ronymus), muligvis i det nordl. Gilead, hvor
Elija horte hjemme.
Krog, Peder, norsk Biskop, f. i Aarhus 8.

April 1654, blev Student 1670 og 1675, efter

flere Aars Studium i Udlandet, Magister i Wit-
tenberg. Han studerede ikke alene Teol., men
ogsaa de esterl. Sprog, Matematik og Astronomi.
1677—78 var han hos Chr. Scriver i Magde-
burg. Efter Hjemkomsten holdt han en Tid
paa Kommuniletet Forelaesninger over osterl.

Sprog. 1679 blev han Rektor i Koge, 1681 Spr.

for Besser og Onsbjerg paa Samso, samt Provst
paa 0en. 1688 blev han Biskop i Trondhjem, der-

paaDr.theol., og 1690 fik han >RangogS£edemed
virkelige Justitsraader«. I Trondhjem ventede
der ham mange Vanskeligheder, og han fik der
ikke fterre end 13 Processer. 1696, 1700 og
1703 visiterede han Finmarken, og han bad der-

efter Frederik IV sende Laerere derop. Det
skete 1706, men saaledes at Student Poul Resen
blev sendt afsted, uden at K. fik noget dermed
at gore. Senere kom saa Thomas v. Westen
(se d. Art.) til Finnerne, og 1720 befalede et

Reskript, at alle Kirkeindtaegter af Nordlandene
skulde gaa til den finske Mission. Da Penge-
forholdene ikke kunde ordnes saa hurtig, som
ske skulde, blev der rejst Beskyldninger mod
Biskop K., og han maatte i 2 Aar opholde sig

i Kbhvn. 1729 kunde han vende hjem. 24. Maj
1731 dode han. Man har ment, at K.s Ud-
naevnelse til Biskop i Trondhjem skyldtes Jfr.

S. A. Moth, og sikkert er det, at en af hans
forste Handlinger var >efter hojere Befalings

at anstille en Undersogelse hos Griffenfeld, der
sad paa Munkholm. Den endte med, at Griffen-

feld ikke alene mistede alle sine Haandskrifter,
men endog alle Skrivematerialier. K. regnes,
vistnok ikke uden god Grund, af L. Daae blandt
>Kirkens uvaerdige Tjenere« (L. Daae, Trond-
hjems Stiffs gejstl. Hist, fra Ref. til 1814,
Trondhj. 1863, 129 f.).

Krogh, Matthias Bonsach, norsk Biskop,
f. paa Vadso 4. Okt. 1754, tog teol. Eksamen
1778, blev 1781 Spr. i Lenvik, 1789 Spr. i

Vaagen og Provst over Lofoten, 1798 i 0rlandet,
1804 Nordlandenes forste Biskop. 1822 fik han
oprettet det forste Stiftsseminarium i Norge.
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D. 2. Sept 1828 (D. Thrap, Bidrag til den norske
K.s Hist, i 19. Aarh. II, 259 f.).

Krogh-Tonning, Knnd Karl, Pnest, f. i Stat-

belle 31. Dec. 1842, Student 1861, teol. Kand.
1867, blev efter nogle Aars Virksomhed som
Bestyrer af Laererskolen i Balestrand i 1873
Spr. til Aardal i Sogn. I 1874 foretog han med
Stipcndium en Rejse i Tyskland for at studere
systematlsk Teologi. 1876 tog han paa Grand af
Sygdom midlertidig Afsked fi-a Praesteembedet
og opholdt sig i Kristianla, sysselsat med Stu-

dier, indtil han 1877 blev Kateket i Porsgrand.
1882 blev han konst. Pnest ved Kra. Arbejds-
anstalt og var 1883—86 tillige Laerer i Paeda-
gogik ved det prakt. teol. Seminariuro. I 1883
tog han den teol. Doktorgrad ved en Afhandl.
>Om den aeldste kirkelige Apologic (1832).
1886—99 var han Spr. i gamle Akers Menig-
hed i Kra. Efter at have segt Afsked gik han
Vaaren 1900 over til Romerkirken, et Skrldt,

som paa Grand af hans senere Forfattervlrk-
somhed ikke kom helt uventet. Foraden hans
ovennaevnte Doktorafhandling maerke vi af hans
mange Skrifter felgende: Den kristelige Tros-
laere i dens Grandtnek 1870; Bibelske Fore-
drag 1878; Ord og Sakrament 1878; Troslsere
til Brag ved den hejere Religionsundervisning
1880; Kirkelige Vidnesbyrd om Absolutionen
1881 ; Om det kirkelige Embede og dets Funk-
tioner 1881; Den christelige Dogmatik 1—IV,
1885—94 (hans Hovedvaerk); Kristelig Opdrag-
elseslaere 1886—37; Om Inspirationen. Nogle
Ord i Anledning af Prof. F. Petersens Angreb
paa den kirkelige Inspirationslrere 1888; Kirken
og Reformationen 1888; Die Gnadenlehre und
die stille Reformation 1894; Den kirkelige Op-
lesningsproces 1896; De gratia Christi et de
libera arbitrio 1893. A. B.

Krogness, Samson Absalon Madsen, f. 20.

Sept. 1330 paa Krogenes i Forde Sogn, blev
1849 udeksaminerct fra StordsSeminarium, Laerer
i sin Hjembygd og andre Steder i Bergens Stift,

saa ved Skien, 1859 i Kristiania (Bodsfaeugslet),

1362 i V. Aker. Ved denne Tid gav han Stedet til

de nordiske Laerermeder og begyndte at here
teologiske Forelaesninger med Tanken om at

blive Praest i Amerika, hvor han ogsaa 1866
indtraadte i Angustana-Synoden som Sognepraest
til >The Trinity Church< i Chicago. 1869 split-

tedes Augustana-Synoden,og Kr. blev i den »norsk-
danske Augustana-Synode<, hvor han efter-

haanden fungerede som Praest ved Betlehem,
Beloit (Jowa), Lorchwood, Strand. D. 26. Nov.
1894 i St. Paul (Minn.). Han var en heftig

Mand med megen Skrivelyst, tog allerede i sin

Ungdom i Norge Del 1 Striden om den om-
arbejdede Forklaring osv. og udgav den forste

Almueskoletidende. I Amerika redigerede han
>Den norske Lutheraner<, senere >Eben Ezer<
og >Luth. Kirketidendec. I laengere Tid var
han Sekretaer ved den Synode, han tilherte. D. T.

Krokeks Kloster, sv. Kloster i Linkopings
Stift paa Kolmarden; egentlig hed det >Vor
Frue Kloster paa Kolmarden «, tilherte Fran-
siskaner-Munke, mulig en Koloni fra Stock-

holm eller Soderkftping. Tiden for dets Grund-
laeggelse er ukendt Det nsevnes ferste Gang
1440. Det ejede Kirke og nogle Gaarde paa
Graensen mellem 0sterg6tland og Soderman-
land. Gaver af faste Ejendomme omtales ogsaa.

Som Givere naevnes Ehrengisle Nilsson, Blrgitta

Gregersdotter, Soster til Biskop Matthias I

Strengnfts, Gustaf Vasas Fader, Erik Johans-
son m. fl. Efter Reduktionen 1527 fik Biskop
Magnus Sommar Kr. i Forlening. Endnu i

Aaret 1533 barer man om en >gardickne<
(Guardian) derfra. O. A.
Kroman, Kristian Frederik Vilhelm, dansk

Filosof, er fedt i Maribo 29. Marts 1846. Efter

at han forst havde taget Skolelaerereksamen,
blev han i 1869 Student. I 1874 tog ban Ma-
gisterkonferens i Filosofi med Psykologi som
Hovedfag. Naturvidenskaberne optog hans In-

teresse i hajeste Grad ; dog fik han ogsaa tidlig

staerke Impulser af S. Kierkegaard. I 1883 blev
han Docent og i 1384 Professor i Filosofi ved
Kbhvns Universitet Indenfor hans filosofiske

Prodnktion er det fornemmelig Kant, der danner
Udgangspunktet for hans Taenkning; denne bar
vaesentlig haft Erkendelsesproblemet til sin

Genstand. Hans Standpunkt er Kritlcismens.

Paa forskellig Maade bliver dette udviklet i de
tre Skrifter: >Den eksakte Videnskabs Indlaeg

i Problemet om Sjaelens Eksistens< (Doktordis-

putats, 1877), >Kortfattet Taenke- og Sjaelelaere<

(1882 og senere storre Udgaver), og »Vor Natur-
erkendelse, Bidrag til Matematikens og Fysi-

kens Teori< (1833). Overalt viser han sig som
en skarp og klar Taenker og tillige som en
fremragende Stilist, der forstaar at behandle
de vanskeligste Problcmer i et simpelt og klart

Sprog. I Overensstemmelse med sit hele Stand-

punkt forlanger han indenfor Videnskaben en
streng, eksakt Metode ; men han drager derfor

ogsaa skarpe Graenser for den menneskelige

Viden. Sin Undersagelse af Sjasleproblemet

ender han med at sige: Hvad Sjaelen er, eller

om der overhovedet eksisterer en relativ selv-

staendig Sjael, v6d Videnskaben endnu ikket

Ejendommelig er den Maade, bvorpaa han i

sit Hovedvaerk begrunder den videnskabelige

Erkendelses Ret; han farer den nemlig tilbage

til et praktisk Postulat, som er givet i Selv-

opholdelsesdriften. Ogsaa den Maade, hvorpaa
han har haevdet den frie VHje, har sin In-

teresse. Desvaerre bar de senere Aar ikke storre

filosofiske Arbejder af ham at opvise. Hans
Virksomhed har vaeret staerkt optaget af paeda-

gogiske Opgaver, hvorom allerede hans Skrift:

»Om Maal og Midler for den hejere Skoleunder-

visningt (1836) giver Vidnesbyrd. F. C. K.

Kroning er den liturgiske Handling, ved
hvilken en Fyrste indvies til Styrelsen. I Israel

bleve Saul og David af Samuel salvede til Konger,

og det er i haj Grad sandsynligt, at de felgende

israelitiske Konger ved deres Regeringstiltrasd-

else ere blevne salvede af Ypperstepraesten.

Senere var der til Salvingen knyttet Overraek-

kelsen af et Diadem (2 Kong. 11, 12).

Hos Goterne og Teutonerne var det Skik at

lefte den, der var kaaret til Hevding eller

Konge, op paa et Skjold og baere ham 3 Gange
rundt i Forsamlingen (ggratio). De germanske
Soldater i den kejserlige Garde bragte denne
Skik til Rom, og baade Gordian og Julian bleve

paa den Maade afSoldaterne udraabte til Kejsere.

Det samme var Tilfaeldet med de felgende rom.
Kejsere, men den staaende Stilling paa Skjoldet,

der udsatte Fyrsten for (som Burgunder-Kongen
Gundobald, Gregor af Tours VII, 10) at falde,

55*
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868 Kroning — Krummacher.

blev attest af den slddende. Den gamle Skik,

at bare Kongen rundt paa et Skjold, holdt sig

ogsaa baade hos Franker og Langobarder; der
er der stadig Tale om in regent levare og om
reges elevati eller sublimati. Hos Franker og
Langobarder blev der i Reglen tillige overrakt
den nyvalgte Konge en Lanse.

Til denne nationale Skik knyttedes senere

efter Israels Forbillede i den kr. Tid K. og
Salving. Baade hos Grekere og Romere var
det almindcligt, at fyrstelige Personer bar et

Pandebaand (fiddiifuc, Diadem). Alexander for-

bandt den saarede Lysimakos med sit Pande-
baand, og Mithradates's Hustru gjorde et For-

seg paa at haenge sig i sit Diadem. Fra 0sten
banede Diademet sig som >et kongeligt Tegn<
(insigne regium) Vej til Vesten, i Begyndelsen
ikke uden at vaekke Forargelse. Constantin
var den forste, der gjorde Diademet til et fast

Led af den kejserlige Dragt (caput exornans
perpetuo diademate). Saasnart Kejserne vare
blevne Kr., faldt det naturligt, at Overtagelsen
af Magten blev indviet ved hellige Skikke, og
da kom baade K. og Salving i Brug efter det
gl. Test.s Forbillede. Oprindelig var det den
kejserlige Garde, der rakte den nyvalgte Dia-
demet; saaledes siger Zosimos (Hist. 3, 9, 4),

at Soldaterne med Void satte >Diademet« paa
Julians Hoved. Forelobig maatte de bruge hans
Hustrus Pandebaand, men i Vienne blev det
ombyttet med >et praegtigt Diadem, der funklede
af sedle Stene<. Om Kirkens Delagtighed i K.en
bore vi forst, da Theodosius (o. 379) dromte,
at Biskop Meletios af Antiokia satte en Krone paa
hans Hoved. Om Theodosius's egen K. vide vi

dog intet, men 457 blev Kejser Leo I kronet af

Patriarken Anatolios, rimeligvis for at denne
Handling skulde stotte hans tvivlsomme Ad-
komst til Magten. Dog er det usikkert, om
dette i Virkeligheden er den forste K. ved
Kirkens Haand. Senere here vi, at Justin I

blev kronet 2 Gange, forst af Patriarken i Kon-
stantinopel, derpaa (pietatis ergo) af Pave Jo-
han II, da denne var i 0sten. Justinian mod-
tog forst Diademet af sin Onkels Haand, men
senere er han rimeligvis bleven kronet af en
Biskop eller Patriark. K.en ved Kirken flk Be-
tydning som Stadfsestelse af den nye Herskers
Legitimitet, og i Osten blev K. ved Patriarken
almindelig i den folgende Tid.

I Vesten har K.en rimeligvis lamge vaeret i

Brug, for vi here om den i Pipin den lilies

Historie. Han blev kronet 2 Gange, farst af

Bonifatius, derpaa sammen med Karl og Karlo-

man og hans Hustru, Bertha, af Pave Stephan
i St. Denis. Karl den st. blev siden kronet
Juledag 800 i Peterskirken. Hvorvidt Kong Aidan
af Skotland 574 virkelig er bleven kronet af
Columba, er meget tvivlsomt. Derimod synes
Kong Liuvigilds K. 572 som Vestgoternes Kongc
at vaere historisk, og ogsaa om hans Efterfolger

Reccared siges der, at han blev kronet. Til K.en
fojedes Salvingen, der forst omtales i Spanien,
bl. a. i det 6. tolosanske Konciliums Akter
(636). Senere omtales den sikkert i Egberts
Pontificate (o. 750); i den 12. Kanon fra Kon-
ciiiet i Cealcyth nsevnes den som en vsesentlig

Handling. Fra England synes Salvingen at vsere

gaaet til Frankrig, hvor Pipin blev salvet,

rimeligvis 2 Gange, ved hver af de 2 K.er (se

ovenfor). Ferst blev vist kun Hovedet salvet,

men Kongerne af Frankrig bleve tilsidst salvede

9 Steder paa Legemet, deraf alene 3 Steder paa
Hovedet. Med Salvingen og K.en fulgte ogsaa
ofte Overrskkelsen af Scepter og Stav, og den,

der blev kronet, aflagde ogsaa tidlig en Tros-
bekendelse. K. finder endnu Sted i de fleste

gr.- og rom.-kat. Lande, og ogsaa i Norge,
Sverig, England og Preussen. Den sidste dske
Konge, der blev kronet, var Christian VIII. —
Om Pavens Kr. se Pavevalg og Tiara.

Krookius, Nicolans, sv. Biskop; f. i Halla-

ryd i Smaland 3. Febr. 1575, begav sig efter

endt Studium i Upsala 1599 til Wittenberg,

blev ved en Promotion der 1603 Magister som
Nr. 1. Efter sin Hjemkomst blev K. Rektor i

Wezio 1604, Spr. og Domprovst i WexiO 1607,

1632 udnsevntes han af Gustaf II Adolf til

Biskop samme Sted; d. 23. Juni 1646. Som
Minde om hans Episkopat staar WexlAs Gymna-
sium, oprettet 1643. O. A.

Krummacher. 1) Friedrich Adolf K., f. 13.

Juli 1767 i Westphalen. Studieaarene i Halle,

hvor Knapp var Prof., satte et dybt Mterke i

hans Liv. Fra 1789 virkede han som Skole-

mand dels i Hamm dels i Moers og dyrkede
sserlig Studiet af de romerske og gneske Klas-

sikere. 1800 blev han teol. Prof, i Duisburg,

men ombyttede 1806 denne Stilling med et

Landsbyprastekald i Kettwig. 1812 udnaevntes

han til Generalsuperintendent i Bernburg, hvor
han trods sin anstrengende Gerning og den
flittige Sjaelepleje, han evede, ilk Tid til at ud-
give en Del Digte, Praedikener og andre Skrifter.

Efter at have afslaaet et Tilbud om et teol.

Professorat i Bonn blev han 1824 Forstepnest

ved Ansgarskirken i Bremen, hvor hans For-
kyndelse samlede mange. 1843 trak han sig

tilbage og dode 4. April 1845. Han var en af

inderlig Fromhed genncmtraengt, poetisk Natur,

der haevdede den cvangeliske Tro overfor Ra-
tionalismen. Blandt hans allegorisk-didaktiske

Digtninge, som udkom ved Siden af en Rtekke
teol. og opbyggelige Arbejder, vandt hans » Pa-
rables sserlig Indgang. — 2) Friedrich Wil-
helm K„ Son af ovennaevnte, f. 28. Jan. 1796.

Efter endt Studietid i Halle og Jena blev han
1819 Hjaelpepraest i Frankfurt a. M. 1823 Pnest
i Ruhrort,

(
1825 i Gemarke, 1334 forflyttedes

han til Elberfeld. Paa Grund af en Praediken,

som han holdt 1840 over Gal. 1, 8. 9, opstod
den saakaldte Bremer-Klrkestrid. 1847 kom
han til Berlin, blev 1853 Hofpnedikant i Pots-

dam; d. 10. Dec. 1868. A. Krauss regner ham
blandt Tysklands betydeligste, aandrigeste og
msegtigste Prsedikanter. Allerede tidlig havde
han luempet sig ud af Rationalismen. Skriftens

Ord i dets Helhed uden nogen Afkortning
skulde hasvdes i hans Forkyndelse. Det bibelsk
massive var efter hans eget Udtryk hans Ele-

ment. Med Forkaerlighed gik han ind paa de
gltestl. Fortaellinger og skildrede de store Per-
sonligheder (f. E. Elias) med gledende Farver
og rig Fantasi, der vel stundum skod vilde

Skud, men som virkede ved en ildfuld Kraft. —
3) Gottfried Daniel K., Broder til Fr. A. K.,

f. 1. April 1774 i Teklenburg. Efter Studie-
aarene opholdt han sig hos Broderen, under-
viste og predikede. 1798 Pnest 1 Baerl, 1801
i WOlfrath, 1816 for den reformerte Menighed
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i Elberfeld. Her flk han 1834 et apoplektisk

Anfald paa Pnedikestolen og dode ugift 30. Jan.

1837. — Ferst efter at han var bleven Priest,

fandt der et aandeligt Gennembrud Sted hos
ham, og nu virkcde ban med vseldigt Alvor
og Iver, men han sluttede sig ganske til den
absolute Prsedestinationslaere i al dens Ensi-

dighed. Da han i sin Prsediken kun tog Hen-
syn til de omvendte, kom der noget haardt
og koldt over hans Forkyndelse. Den vakte

vel en Del Liv, fordi den rummede en stor

Overbevisningens Kraft, men Livet antog hejst

usympatetiske Former. Senere indsaa han Fa-

rerne ved sin Laere og fjernede sig fra sine

ekstravagante Tilhasngere. Dog vedblev han
ligesom disse at vaere en erkJseret Modstander
af Unionen og den nye Agende. J. P.

Krummedige, Albert, Biskop, tilharte en
holstensk Adelsslcegt. Han var Christian I's

tyske Kansler og i nogle Aar Medlem af den
pavelige Rota i Rom. 1466 blev han Biskop
af Lubeck. Christian I brugte ham til flere

Sendelser, bl. a. til Afslutning af iEgteskabs-

kontrakten i Dresden mellem Prins Hans og
Prinsesse Christine af Sachsen. A. K. skaenkede

sin Domkirke det praegtige Kors over Koret,

som endnu Andes der, og lod forskellige Beger
trykke. Da han (27. Okt. 1489) dode, var Bispe-

stolen i hej Grad tynget af Gaeld.

Krompen, Styge, kat. Biskop, var en Sen
af Jorgen K. til Skjotterup i Berglum Stift.

Fra Ungdommen af bestemt til den gejstlige

Stand studerede han ndenlands, bl. a. 1507 i

Greifswald. Efter sin Hjemkomst tjente han i

en Del Aar som kgl. Sekretaer i Kancelliet.

1519 blev han af sin Morbroder, Biskop Niels

Stygge (Rosenkrantz) i Borglum (d. 1533) an-

taget som Koadjutor og var fra nu af Stiftets

egentlige Styrer. Han haevdede med Kraft Bispe-

dommets Rettigheder, men optraadte for evrigt

langt mere som en verdslig Magthaver end som
en kristellg Biskop. 1523 var han en af Hoved-
imendene i Opstanden mod Christian II. Da
Reformationen trsengte frem, sendte han sin

Kansler, Henrik Gerkens, til Tyskland for at

faa Dr. Eck eller en anden beremt rom.-katolsk

Teolog her ind til Landet til Bistand for de
betraengte Bisper. Selv udstedte han 1532 nogle

Statuter for Berglum Stift, der i hoj Grad vakte

Protestanternes Harme. Men Klostrene i sit

eget Stift behandlede han med den starste Vil-

kaarlighed og segte alle Vegne at gere sig For-

del, medens hans usaedelige Levned paadrog
ham' Spot og Dadel. Under Grevefejden, da
Bispeslottene gik op i Luer, sagde man om
ham, at han var kreben i et Musehul for at

redde sin Person. Efter at Christian III havde
sejret, kom Regnskabsdagen for ham. Ikke blot

de mange, han havde forurettet, sogte nu at

komme ham til Livs, men de svaere Beskyld-

ninger, Kongen havde at fremfere imod ham,
bevirkede, at han behandledes strengere end
de fleste andre afsatte kat. Bi3per. Ferst efter

o. 6 Aars Fangenskab slap han les mod at ud-

stede en streng Forpligtelse. Hensynet til hans
fornemme Slaegt, saerlig hans Broder, den be-

kendte Haerferer Otte K., bevirkede dog, at

han 1543 forlenedes med Asmild Kloster mod
at underholde Nonnerne der. Her dede han
21. Jan. 1551 og jordedes i Manager Kloster-

kirke, hvor en saerdeles smuk Ligsten over ham
endnu Andes. H. F. R.
Krnmstaven kaldes den Hyrdestav, som en

Biskop i den rom.-kat. Kirkeafdeling og i flere

protest. Samfund (t. E. Sverig og England) ferer.

Den bar haft forskellige Navne efter dens for-

skellige Form: pedum, ferula, cambuta (a:

baculus retortus), erocla. Brugen af den kan
nseppe feres laengere tilbage end til 6. Aarh.
(Caesarius af Aries); i Spanien omtales den paa
Synoder i 7. Aarh., og i 0sten var den ogsaa
i Brug, som crocia 3: en Korsstav som et T.

Paa Monumenter seldre end o. 10 Aarh. Andes
den ikke, men derimod paa Miniaturer, der
ere noget seldre. I Beg. havde de rom. Bi-

skopper ogsaa en Stav (ferula, Ferle), men for

deres Vedkommende gik Staven af Brug. In-

nocents III siger udtrykkelig: >Den rom. Pave
brnger ingen Hyrdestav — fordi Peter skal

have skaenket Eucharius (I, 815) sin Stav. Nu
har Paven en Stav, der ender i et Kors, som
har 3 Tvaerbjaelker, til Tegn paa hans trefold

heje Magt.

K., der oprindelig var en almindelig foroven

bejet Hyrdestav (pedum), var et Tegn paa Bi-

skoppens Hyrdegerning, men tillige paa hans
revsende og opholdende Hverv (Collige, su-

stenta, stimula: oaga, morbida, lenta, hvilket

paa Bernward af Hildesheims Stav forklares

saaledes : Collige per summum, medio rege, punge
per imum). Abbeder (og Abbedisser) flk ogsaa

Tilladelse til at baere Hyrdestave, der bleve dem
overgivne ved deres hojtidelige Installation.

Abbedernes Stave bsere ofte en lille Fane (pan-
nisellnm). Kardinalerne have Stave som Pavens,

men med kun 1 Tvaerbjaelke (Otte, Handb. der
kirchl. Kunst-Archfiologie, Leipz. 1833 s

, 278 f.).

Krnse, Peder, nord. ^Erkebiskop, overtog

iErkestolen i Lund 1417. Han dede allerede

1418.

Krybbe. Det er Skik mange Steder 1 rom.-
kat. Lande ved Juletid baade i Kirkerne og i

Husene at indrette K.r til Minde om Julenat.

Skikken fores tilbage til Frans fra Assisi, der
i Greccio skal have opstillet den ferste K.

(presepe).

Krudener, Barbara Juliane de, Baronesse,

var fedt i Riga 21. Nov. 1764 som yngste Datter

af en rig, adelig Godsejer v. Vietinghof; Mo-
deren var en Datter af Marschal Mfinnich. I

sit 13. Aar kom hun til Paris og blev fra sin

tidlige Ungdom optaget af det letfaerdige Salon-

liv, idet hun tiltrak sig Opmaerksomhed ved
sin Skenhed og livlige Begavelse. Kun 18 Aar
blev hun af Foraeldrene paatvunget .lEgteskab

med en 20 Aar seldre Baron Burchard Alexis

de K. (d. 1802), som i Forvejen var skilt fra

2 Hustruer og var opslidt paa en lang diplo-

matisk Lebebane. Som russisk Gesandt levede

K. i Polen, Venedig og i Kbhvn ; her tilbragte

Fru de K. Aarene 1786—89; men det ulykke-

lige aegteskabelige Forhold, i hvilket Hustruen
ogsaa havde sin store Skyld, udviklede sig saa-

ledes, at ^Egtefaellerne som oftest levede ad-

skilte. Hun flakkede om paa Rejser, opholdende
sig vekselvis i Riga, St Petersborg og Paris.

Tidens Skenaander vidste hun at samle om-
kring sig; hos Fru Stael i Coppet var hun
ogsaa til en Tid en velset Gaest. Efter Mandens
Ded udsendte hun 1803 sin slibrig-sentimen-
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tale Roman >Valerie*, for en stor Del bendes
egen Livshistorie. Bogen gjorde Furore i den
fornemme Verden i Frankrig og Tyskland.

Egenkaerlighed og Selvforgudelse havde hidtil

vseret den bevaegende Kraft i hendes Liv. Saa
kommerVendepnnktet (1805): enElskerspludse-

lige Ded ligefor hendes 0jne fremkalder en
Nerverystelse. Hun begynder at fole Bedrovelse

efter Gud, kommer 1 Forbindelse med Herrn-
huterne, udtaler de stserkeste Selvbebrejdelser

og vidner fra nu af om Kaerlighed til Frelseren

og soger gennem rige Barmhjertighedsgerninger
at vise sin Tro. 1808 var hun hos Jung Stil-

ling i Baden og besogte Oberlin i Steinthal.

Paa sit Gods i Wurttemberg omgav hun sig

efterhaanden med forskellige Sekterere og Spiri-

tister, og paavirket af Fru Guyons Skrifter,

rejste hun rundt og prsedikede >den fuld-

komne Kaerlighed*, den interesselose, rene
Kserlighed til Jesus og til Nsesten. Udvist af

Wurttemberg paa Grund af stedfundne Uro-
ligheder drog hun til Schweiz og stiftede Bede-
foreninger. Fra 1814 dragerhun rundt i Landene,
stadig holdende Forsamlinger. Kejser Alex-

ander I af Rusland traeffer hende 1815 i Heil-

bronn. I Heidelberg og derefter i Paris var
han hendes daglige Gsest og Tilharer ved hendes
Bibellaesninger. Hun havde vsesentlig Indflyd-

else paa Oprettelsen af den hi. Alliance (I, 57).

Af Baseler-Traktatselskabet var hun Medstifter.

Men under Tidens politiske Uro var Mistanke
ogsaa rettet paa hendes Virken, og hun ud-
vistes af Schweiz og Osterrig. Med fordoblet

lver antog hun sig de fattige og forkomne og
solgte alt sit Eje for at hjaelpe. Saa opfyldtes

hendes Tanke af Oprettelsen af en almindelig,

evang. Kirke uden nogen Konfessionsforskel,

og hendes Ekstase bragte hende til at betragte

sig selv soni >Profetinden« ; ved hendes Ben
virkedes Undere, og ved hendes Aabenbaringer
afsleredes Europas politiske Fremtid. 0vrig-

heden maatte skride ind imod hende og fore

hende til hendes Hjemsted. I St. Petersborg
optraadte hun derefter som Profetinde for den
greske Frihedskamp og med Klage over den
lunkne russiske Politik. Kejseren befalede hende
at forlade Hovedstaden. Syg og lidende drog
hun med en Del Tilhaengere mod Syden; hun
naaede til Krim, hvor hun dode 25. Dec. 1824,

eeret af nogle som Helgeninde, spottet af andre
som Daare og farlig Bedragerske (Eynard, Vie
de Mme de K., I—II, 1849; Lacroix, Mme de
K., ses lettres et ses ouvrages in£d., 1880 ; Dansk
Maanedsskr., Aarg. 1862, II, 1 f.). A. J.

Krtiger, Gustav, protest. Teolog, f. i Bremen
1862, habiliterede sig 1886 i Glessen og blev

teol. Prof. der 1889. Han har bl. a. skrevet:

>Monophysit. Streitigkeiten in Zusammenhang
mitderReichspolitik< (1884); > Lucifer, Bischof
von Calaris und das Schisma der Luciferianer«

(1886); >Gesch. der altchristl. Literatur in den
ersten 3. Jahrh.c (1895). Han har udgivet 3.

Del af K. v. Hases >Kirchengesch. auf der
Grundlage akadem. Vorlesungen<, og han leder

siden 1391 Udgivelsen af en >Sammlung aus-
gewahlter kirchen- und dogmengeschichtlicher
Quellenschriften als Grundlage fur Seminarub-
ungenc.

Krypt. I Rom byggede man efter Constan-
tin d. st.s Tid Kirker oven over Martyrgravene

i Katakomberne, og i den aeldre Middelalder
indrettede man i Landene Nord for Alperne
smaa Kamre, der vare indbyrdes forbundne
ved Gauge og overdtekkede med Tendehvael-
vinger. For efter gammelkr. Skik at knnne
holde Nadver paa Martyrernes Grave (jvfr. Job.
Aab. 6, 9) blev der ofte under Hovedaltret
dannet en Martyrgrav (stundum for en Reli-

kvie af Kirkens Titelhelgen) ; det var i Reglen
en lille underjordisk Hvaelving, i hvilken man
kunde se ned. Af denne oldkr. confessio (testi-

monium, memoria) er den middelalderlige K.
(crgpta) opstaaet. Den adskiller sig fra en saed-

vanlig Grav derved, at den indeholder et eller

flere Altre. 1 den gl. Klosterkirke i St. Gallen
(nedbrudt 820) var der en K. under Koret, i

hvis Gulv der var en Aabning (fenestra), gennem
hvilken en paa Altret breendende Lampe kastede
sit Lys ned. K.erne vare af meget forskellig

Sterrelse, stundum vare de ganskc smaa,
stundum strakte de sig under en stor Del af
Kirken. Ofte byggedes der i K.erne Altre. Efter
Slutn. af 13. Aarh. horte man dc fleste Steder
op med at indrette K.er. — Sverig har kun en
K., den der ligger under Lunde-Domkirkens
Tvaerhus, Kor og Apsis, til hvilken 2 Trapper
fore ned (om den se H. Hildebrand, Sveriges

medeltid, Stholm 1900, III, 250 f.). I Danmark
Andes K.er i St. Knud i Odense og i Viborg
Domkirke.
Kryptikere kaldtes Tubinger-Teologerne, der

ikke vilde indromme, at Kristus efter sin men-
neskelige Natur havde >opgivet< Brugen af de
guddommelige Egenskaber; de sagde, at han
kun havde »skjult< den. Deraf Navnet. Se
Kenose S. 760 b og Kristologi S. 863 b.

Kryptocalvinisme (o: hammellg Calvinlsme)
har man kaldt saadanne Bevasgelser indenfor
den luth. Kirkeafdeling, der i det skjulte segte at

indsmugle calvinske Leerdomme, isasr angaaende
Nadveren. Den skarpe konfessionelle Modsset-

ning, som Reformationen saa hurtig forte med
sig, og det stroke Pres, der ligeledes meget
snart fra Statens Side blev lagt paa Kravet om
ren Losre, maatte ncesten nedvendig med fere

saadanne Faenomener. Saaledes opstod der 1

Pfalz 1560 og i Bremen 1562 kryptocalvinistiske

Stridigheder, der begge Steder endte med Calvin-

ismens Sejr. Anderledes gik det derimod i

Sachsen, hvor K. en Tidlang kom til at spille

en stor RoIIe og under Lutherdommens Maske
samt i Skjul af Filip Melanchthons Navn ar-

bejdede frem mod sit Maal, Calvinismens Ind-

forelse. Men Forsoget glippede, og ligeleddb gik

det de calvinistiske Bestnebelser, som fra Sach-
sen forplantede sig til Danmark og Sverig. Se
iovrigt Filippisme (S. 52). J. P. B.

Kryptokatolicisme. De samme Forhold, som
fremkaldte >Kryptocalvinismen< (se d. Art.)

maatte ogsaa begunstige Fremkomsten af det

tilsvarende Faenomen, en >hemmelig Katoli-

cisme<, idet rom.-kat. Sympatier, under det

officielle konfessionelle Tryk, maatte friste en
skjult Tilvserelse. De kryptokatolske Bestneb-

elser samlede sig dog ikke i en saa omfattende
Bevasgelse som den kryptocalvinske •Filip-

pisme*. Skulde man pege paa noget tilsvarende,

maatte det blive de katoliserende Reaktions-

bevsegelser i Sverig (under Johan HI, Kirke-

ordinanser 1572 og 1575, Liturgien 1576, »Klo-
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sterlassesc Bestnebelser) og England (under
Stuarterne). Men ellers er Betegnelsen meat
brngt om Enkeltmaends Bestnebelser, sterllg

om Repnesentanterne for de lreniske Bestneb-
elser for at udjrevne Modseetningen mellem
Konfessionerne ; saaledes blev Beskyldningen
for K. rettet mod Calixt. I vore Dage lader

Betegnelsen sig naermest anvende om den ri-

tualistisk sindede Del af den engelske Stats-

kirke, der vistnok indenfor sine Medlemmer
har talt og teller adskillige virkelige Krypto-
katollker. /. P. B.

Krysanthos, gr.-kat. Patriark, en Neve af
Dositbeos (I, 675), blev fedt i den sidste Halv-
del af 17. Aarh. Han studerede i Padova og
Paris og blev 1700 Biskop i det palsestinen-

siske Kssarea, 1707 Onkelens Efterfelgcr som
Jernsalems Patriark. Han dede 1731. K. ndgav
Dositbeos's Patriark-Historie og skrev selv Here
laerde Vaerker.

Krysostomos, o : Gyldenmund, var detTilnavn,
Eftertiden gav den gr. Klrkefader Johannes
fra Antiokia paa Grand af hans Veltalenhed.

Han er f. o. 347. Da hans Fader dede tidlig,

blev hans Opdragelse ledet af hans fromme
Moder Anthusa, og fra Barnsben blev han op-
leert i den hellige Skrift. 18 Aar gl. kom han
i Skole hos den hedenske Retor Libanios, hvis
Yndlingsdiscipel han blev. Efter endt Studie-

tid blev han Advokat, men hans serllge Natnr
folte sig ikke tilfreds ved »at skulle gore sort

til hvidt«. Stcerkt paavirket af flere kr. Venner
tog han Undervisning i den kr. Tro, lod sig

debe og blev Forelaeser. Kun ved Moderens
Banner lod han sig afholde fra at blive Munk,
men efter hendes Dad forlod han Byen og
levede et Par Aar helt i Ensomhed. Da han
bavde set, at ogsaa Munkelivet havde Skygge-
sider, vendte han tilbage, blev Diakon (381) og
Presbyter (386). Han viste straks overordent-

lige Gaver som Pnedikant, og skarevis strem-
mede Folk til for at hare ham. 387 havde
en Folkehob i Forbitrelse over en ny udskrevet
Skat omstyrtet nogle Billedstatter af den kejser-

lige Familie; medens Biskoppen rejste til Kon-
stantinopel for at afvende Kejserens Vrede,

holdt K. i Fasten sine beromte 21 Trestetaler

>om Stetterne*, i hvilke han viste, at man
mere end Kejserens Vrede maatte frygte Guds
Vrede over Synden. Paaskedag kunde han
forkynde den kejserllge Tilgivelse. Hans Ry
gik viden om, og da .Erkestolen i Konstanti-
nopel blev ledig, udsaa Kcjser Arkadios ham
til denne Post, og 398 blev ban, skent nad-
tvungen, bispeviet af den alex. Patriark Theo-
filos. Hovedstadens lavere Befolkning kom
hurtig til at elske K., men den strenge Ssede-

lserer tiltalte ikke de verdslige Klerikere og de
letlevende hejere SUender, og snart flk han
talrige Fjender, iblandt dem Kejserinde Evdoxia.

Theofilos, der kun ugerne havde bispeviet en
Antiokener, saa her en Lejlighed til at faa K.

afsat, kom 403 i Anledning af de origenistiske

Stridigheder til Byes og vandt ved Gaver de
misfornajede for sig. PaaSynoden »ved Egenc
(ad quercum) i Nsrheden af Kalkedon samledes
K.s Fjender, opsatte en Raekke usande Beskyld-

ninger imod ham, blandt andet for Majestsets-

fornsermelse, idet han skulde have kaldt Ev-
doxia for Jesabel, fik ham afsat og damt til

Landsforvisning. Folket strommede sammen
for at verge sin Biskop, men for at hindre et

Opror ndleverede K. sig frivilligt og blev skynd-
somst bortfart. Et natligt Jordsktelv fik imid-
lertid den overtroiske Evdoxia til at kalde ham
tilbage. Befolkningen jublede, men Glseden var
kortvarig. I Anledning af en hedensk fejret

Indvielse af Kejserindens Statue priedikede K.

ufornerdet: >Atter raser Herodias, atter ansker
hun at faa Johannes's Hoved paa et Fad*

;

Evdoxia felte sig truffen, lod K. afuette paa
en ny Synode og derefter fere bort til Kukusus
i Armenien (404). 407 skulde han feres endnu
Isngere bort, men han dede paa Vejen af Over-
anstrengelse med Ordene: Gud vsere lovet for

alle Ting! (407). Men Menigheden glemte ham
ikke, og 438 blev hans Ben under stor Hej-
tidelighed forte til Konstantinopel.

Baade for sin Samtid og Eftertid har K. haft

stor Betydning ved sine Prsedikener, af hvilke

vi besidde et stort Antal. Disse, som af hans
Tilherere blev hilst med Klap og viftende

Lommeterklseder, er vel efter en moderne Smag
ofte for brede og ordrige, hvorfor Luther kaldte

ham >ein Wascher< ; men de vise en sjaelden

Evne til den praktisk opbyggelige Anvendelse
af Skrlften og til derlgennem at belyse Dagens
Spergsmaal. I gl. og ny Testamente var han
hjemme som faa. Hans Eksegese er i det hele

sund og tedruelig og viser ham som udprseget

Tilhrenger af den antiokenske Skole. Ved sin

stedellge Iver kom han til at laegge stor Vtegt

paa ydre Fromhedsgerninger (Faste, Almisse)

og til stserkt at hsvde Viljens Frihed. For
Missionen var han en ivrig Talsmand og virkede

selv for den baade som Biskop og i Landflygtig-

heden. Ved et beramt lille Skrift >Om Prteste-

demmet< har han bidraget til de senere over-

drevne, heje Forestillinger om det pnestelige

Embede. Prtesten, lterer han, forvandler Nadver-
elementerne til Herrens Legeme og Blod. En
Rtekke Breve fra Landflygtighedstiden vise hans
Gadhengivenhed under alle Forhold og hans
store Kterlighed til sin Menighed. Dogmatiker
var han ikke, og til den dogmatiske Udvikling
har han kun ydet et ringe Bidrag. K.s Skrifter

er udg. af Montfaucon I—XIII, Paris 1718.

Jvfr. A. Neander, Der heilige C. (3. Opl. Ber-

lin 1848); R. W. Stephens, Life and Times of
St. J. C. (London 1872); A. Puech, St. J. C. et

les moeurs de son temps (Paris 1891). S. B.

Bugge har overs. »Udvalgte Skrifter< paa Norsk
(Kra. 1835). S. A. B.

Kranike, NielsSvendsen, separatist. Svwrmer,
se Chronich (I, 507).

Krenikernes Beger. Efter en Rtekke ind-

ledende Slsegtregistre, der begynder med Adam
(I, 1—9), gives Davids (I, 10—29), Salomos (II,

1—9) og Judarigets Historie indtil Landflygtig-

heden (II, 10—36). Oprindelig udgjorde Kr.-B.

sammen med Esra-Neh. et Vaerk, en »Jerusa-

lems Kirkekrenike<, som raekker indtil den
jediske Menighed efter Landflygtlgheden var

ordnet i Overensstemmelse med Herrens Lov.

Idet de to Halvdele blev skilt ad, blev 21
/*

Vers fra Esra fajet til 2 Kran. som en ned-
tarftig Afslutning paa ferste Halvdel (2 Kran.

36, 22 f. = Esra 1, 1—3 a; i Virkeligheden

ender saaledes 2 Kran. 36, 23 midt i en Saet-

ning). I den alex. Overs, blev saa disse Halv-
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dele atter igen delte, hver i 2 Bind. Kr.-B.

henviser til, hvad der ser ud som en hel Raekke
Skrifter, dels >Judas og Israels Kongers Bog<
og lign., dels forskellige Profeters >Ord< eller

>Sync eller >Profeti«. Men en naermere Under-
sogelse gar det sandsynligt, at disse, maaske
allesammen, er et og samme Vaerk, hvis Dele
og mindre Afsnit citeres under forskellige Scer-

titler (jvfr. II, 20, 34; 32, 32). Denne > Kong-
ernes Bog« eller >Kongernes Bogs Midrasch<
(opbyggelige Udlseggelse; II, 13, 22; 24, 27)

synes at maatte have vseret en udferlig. op-

byggelig tolkende Fremstilling af Kongetidens
Historic. At Kr.-B.s historiske Stof i alt vaesent-

ligt stammer — indirekte — fra G. T.s aeldre

historiske Beger, ses deraf, at vi uafiadelig

mader Stykker fra Sam. og Kong, i ordlydende
Gengivelse, saavel som deraf, at det er lidet

af Kr.-B.s virkelig historiske Stof, som ikke
genflndes i disse Beger. Dette er jo ogsaa,

hvad vi maatte vente; det er allerede maerke-
ligt nok, at den nlykkelige Skare Landflygtige

overhovedet fik reddet saa vidt store Bogskatte,

som Biblen viser os, gennem Bortferelsens

Skiersild; desuden var de senere Jeders In-

teresse vaesentlig rettet paa den opbyggelige

Udlseggelse af Guds Forelser og mindre paa
de nejagtige historiske Detaljer. Medens Kr.-B.

i eeldre Tider var de Briller, hvor igennem
Kirken anskuede ogsaa Sam.s og Kong.s Beret-

ninger, har man i nyere Tid erkendt, at disse

aeldre Kilder er de paalideligere (saa allerede

Luther). I det forgangne Aarh. er Kr.-B. blevet

skarpt angrebet som hensynsles Historiefor-

falskning. Det rigtige er at forstaa denne, vist-

nok efter Alexander den stores Tid skrevne,

Bog som det Billede, hin Tids fromme jodiske
Menighed ifelge hele sit Standpunkt maatte faa

af den gamle selvstaendige Tid. Paa denne
Maade ejer Kr.-B. en langt sterre Betydning,
end de vilde haft, om de kun var at opfatte

som en — tildels udvidet — Gentagelse af
Fortaelliuger fra de aeldre Boger. En kritisk

Sammenligning mellem disse og Kr.-B. giver

os det klareste Billede af den eftereksilske Jede-
doms religiose Sserpraeg, dens aandelige Kraft

og dens svage Sider. Og den gor det saaledes

bedre muligt for os at folge Frelseshistoriens

indre Udvikling ogsaa i de eftereksilske Tider,

fra hvilke vi ejer yderst faa historiske Oplys-
ninger. — Idet hine Tiders Joder saa tilbage

paa de fjerne og vidt forskellige Forhold far

Landflygtigheden, havde de i Virkeligbeden
mistet Interesse og Forstaaelse for mange Ting
i de gamle Dages Liv, medens andre Ting, som
forhen var betydningslose eller knapt nok
eksisterede, nu opfattedes som det vaesentlige

og udmaledes videre, saaledes at det historiske

Totalbillede blev fortegnet og Detaljerne for

en stor Del historisk urigtige. De vigtigste

Synspunkter er felgende: Ingen tillagde nu
laengere Efraims Rige nogen Betydning; det var
jo >demt af Gud<, — som Frafald fra forst til

sidst. Kun om Juda Rige fortaeller dcrfor Kr.-B.

;

og uvilkaarlig fremstilles tillige dette som Hoved-
riget, paa Efraims Bekostning. Ligeledes savnede
man i Uselvstaendighedens Tider Interesse og
Forstaaelse for alle saadanne konkrete Trek,
politiske Forhold, Forholdsregler og Kreefter,

som herte med til SelvsUendighcden og Selv-

styret i de gamle Dage; dermed forsvandt
Sterstedelen af de menneskelig-politiske Track
af Historiebilledet, eller de blev misforstaaede.

Den historiske Interesse var i Stedet helt samlet
om Guds Styrelser, Guds Lov og Folkets
kirkelige Liv: Templet og Tempelkultus'en,
Praester og Leviter, Tempelmusik, Psalmer og
Praedikener. Moseloven, saaledes som den siden
Esras og Nehemjas Tid var den faste Norm for

Menighedslivet, blev forudsat som velkendt
Norm ogsaa for hele det fereksilske Folkeliv;

ligesom altsaa i Kong, hver enkelt Regent
dommes efter 5 Mos. Lov, saaledes demmes i

Kron. enhver efter det i 2—5 Mos. foreliggende

Ritual, og det forudssettes, at de gamle Konger
forssetlig var utro imod dette, naar de ikke
fulgte det. Fremdeles var det paa Kr.-B.s Tid
raadende Opfattelse, at Tempel-Liturgiens naer-

mere Indredning, specielt dens Muslk og Psalme-
sang, saaledes som den forefandtes i Samtiden,
var lige saa gammel som selve Helligdommen
paa Sion og stammede fra Kong David; og
Forf. ynder til Leesernes Opbyggelse at udmale,
hvorledes han nd fra disse Forudsaetninger
kunde taenke sig de religiese Festligheder ved
Fortidens historiske Begivenheder. De politiske

Tildragelser har Interesse for ham som Vidnes-
byrd om Guds retfaerdige Gengaeldelse, under-
fuldt virksomme Indgriben til Straf eller Lon
og stadige Aabenbaringer gennem Profeternes
Domsforkyndelser og Forjaettelser. I hans egen
Tid savnede de fromme saart disse Vidnes-
byrd; men i Modsaetning til Nutidens Pin-
agtigheder stod Selvstaendighedstiden for dem
som en velsignet og herlig Tid. Nu var Pro-
feternes Tid vaesentlig forbi; den gang der-
imod fik man gennem Profeternes Mund stadig

here Guds Vilje. Nu sukkede man forgaeves

efter i den ydre Historie at se klare Vidnes-
byrd om Guds almaegtlge, retfaerdige Gengeld-
else; dengang derimod gengaeldte han klart og
uden Undtagelse, saaledes som han (det holdt
man i Troen fast paa) i Virkeligbeden ogsaa
gjorde i Nutiden, bare at det ofte var saa
vanskeligt at faa 0je paa det. Jo ivrigere man
i religios Interesse studerede Fortidens Historie,

desto mere Vaegt lagde man paa at finde ganske
konkrete og nejagtige Detaljer i sin opbygge-
lige Fremstilling: Tal og Navnellster var Gen-
stand for Tidens teologiske Interesse, ligesom
Genealogierne fik en speciel Interesse derved,
at de bragte Samtidens Stamtraeer i Forbind-
else med Fortidens Slaegter og store Guds-
maend. Medens altsaa den gamle Histories

virkelige konkrete Traek for en stor Del var
blevet udviskede, kom nye konkrete Traek ind
i Billedet i deres Sted. Kr.-B.s historiske Be-
retning har paa denne Maade tildels faaet et

legendarisk Praeg, idet de store religiese Grund-
tanker udger de vaesentlige og faste Punkter,
medens det historiske Stof tildels er flydende
og lader sig forme efter den religiese Opfat-
nings Behov. Enkelte illustrerende Traek bor
neevnes: Baade Lys og Skygge males i Kr.-B.

uundgaaelig med bredere Pensel og stserkere

Farver end i Sam.-Kong. ; i Stedet for enkelte
Dele af Israel er det gerne >hele Israel*, som
optraeder (I, 11, 4, jvfr. 2 Sam. 5, 6; I, 11, 10
—12, 22 gaar nd fra, at alle de Helte fra

Davids Krige, som regnes op 2 Sam. 23, 8 f.,
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allerede var med ham, for han blev Konge,
ja at store Haerafdeliuger paa Hundreder og
Tusendcr var bans Folgesvende i Ziklag, jvfr.

1 Sam. 27). Det aandelige trseder uvilkaarlig

i Forgrunden paa den historiskc Korrektbeds
Bekostuing (ifelge I, 13 bliver Davids forste

Foretagende, at serge for Pagtesarken, og forst

bagefter koramer Kampen mod Filistrene 14,

8f. — imod 2 Sam. 5, 17—6, 6). Underfulde
Sejre, vundne uden Svserdslag, mod utallige

Fjendeskarer, alene ved Herrens overnaturlige

Hjaelp, er lige saa hyppige i Kr.-B., som de er

sjeldne i de seldre Beger, og vidner saavel om
fast og ydmyg Tro paa Gud som om uklare

Forestillinger om, hvad der Ifelge hine Beger
virkelig var sket. Fremfor alt var man rask
til fra de frommes Ulykke at slutte til Synd
(f. E. II, 26, 16—21, jvfr. 2 Kong. 15, 5; II, 25,

14 f., jvfr. II, 25, 17—24 = 2 Kong. 14, 8—14)
og fra de ugudeliges Lykke til Omvendelse og
Fromhed (f. E. II, 33, 11—20 til Fprklaring
af, at Manasse trods sin Synd regerede 55 Aar,

II, 33, 1—7 = 2 Kong. 21). Og hvor den gamle
Beretning ikke stemmer med Ritualet, forandres
uvilkaarlig Beretningen: At David vover at

bringe Arken op paa Borgen fra Obed-Edoms
Has, er ifelge 2 Sam. 6, 9—12 begrundet i, at

O.-E.s Has blev velsignet; ifelge 1 Kren. 15.

2. 13 var derimod Grunden vcesentlig den, at

David erkendte, at Aarsagen til Ussas Ded var,

at Ritualet ikke var fulgt. I Kr.-B. forudscettes

ogsaa som selvfelgeligt, at de, som >bar< Arken
dette sidste korte Stykke Vej, var Leviterne,

og det ud males, hvorledes den blev fort op af

Gejstligheden under Tempelmusik; en Fest-

bymne bliver sunget etc. II, 23 omtydes den
sldre Beretnings Soldater (2 Kong. 11, 4f.) til

Praester og Leviter; thi det vilde jo vsere en
nbegribelig Forbigaaelse mod Ritualet, om den
fromme Yppersteprsest havde hentet Lcegfolk

ind i Templet (23, 6). For den, som kun seger

sikre historiske Data, bliver Kr.-B. saaledes

temmelig betydningslese, og for den, som haevder

en mekanisk Inspirationsopfattelse, bliver de
en pinefuld Gaade; men i Virkeligheden giver

de indirekte et meget levende Billede af den
eftereksilskeJededoms staerke, men ogsaa snever-

synte og lovmasssige Gudsfrygt og Tro, som var
haerdet under Ned og Anfaegtelser og elskede

Guds Hus og hans Bud. S. M.
K'ttb, se K're.

Knb (Hes. 30, 5). I Stedet for dette ellers

ikke forekommende Ord skal der med LXX
uden Tvivl lseses Lub a: Libyerne.

Kuenen, Abraham, hollandsk Teolog og Semi-
tist, fedt 16. Sept. 1828, ded 10. Dec. 1891.

Efter at have studeret i Leiden vandt han
der den teologiske Doktorgrad 1851. Til Leiden

vedblev han ogsaa i hele sin akademiske
Virksomhed at vsere knyttet, ferst som Lserer

i semitiske Sprog, derefter i det teologiske

Fakultet, fra 1852 som ekstraord., fra 1355

som ord. Prof. 1853 flk han den filosoflske

.Eresgrad. Med det Professorat, som K. over-

tog, fulgte Forpligtelsen til at lsese navnlig

over N. T. ; men tillige docerede ban det Fag,

indenfor hvilket han skulde vinde saa stor Be-

remmelse, det gl. T. ; 1877 flk han dette som
Pligtfag ; ved Siden deraf docerede han baade
fer og efter Etik. Hans videnskabelige Anseelse

begyndte hurtlg og steg stadig; i det neder-

landske Videnskabernes Akademl i Amsterdam,
af hvilket han fra 1359 var Medlem, blev han
tilsidst President. — Blandt Reprcsentanterne
for den naturalistiske Behandling af det gl. T.

er K. nbestridelig en af de allermest frera-

ragende. Han forener i beundringsveerdig Grad
Lrerddom, kritisk Skarpsind, gennemsigtig Klar-

hed og en stadig vaagen Forsigtighed i Slutningen.

Sammen med Graf er K. Nygrundlsegger af den
derefter saa udbredte Opfattelse af de prseste-

lige Loves, og i det hele den prsestelige Penta-

tevk-KildesTilblivelse; men forevrigt ligger hans
Betydning mere i Afklaringen af Enkeltheder
end i opsigtvsekkende Opdagelser. Blandt hans
Skrifter ere de vigtigste hans gltestl. Indled-

ning (>Historisch-kritisch onderzoekc etc.) i 3

Bind 1861—65, anden Udgave (ikke helt fuld-

endt 1885 f.), oversat paa Tysk 1886 f.; hans
israelitiske Religionshistorie(>De godsdienst van
IsraeW) i to Bind 1869—70, oversat paa Engelsk
1874—75; >De profeten en de profetie onder Is-

rael* 1875, oversat paa Engelsk 1377; >Volks-

godsdienst en wereldgodsdienst< 1882, ogsaa

paa Engelsk, Tysk og Fransk. Fremdeles var

K. Medarbejder i den nye hollandske Over-

ssettelse af det gl. T., udgivet af Oort. Des-

uden bar K. skrevet et stort Antal Tidsskrift-

artikler, af hvilke en Rsekke ere udgivne saer-

skilt under Titlen >Schetsen uit de geschie-

denis van Israel* 1892, andre i tysk Overseet-

telse ved Budde under Titlen >Gesammelte
Abhandlungen zur biblischen Wissenschaft*

1894. Talrige Artikler af K. Andes i det hejt an-

sete hollandske >Theologisch Tijdschrift* (siden

1867), til hvis Grundleeggere han herte. En fuld-

staendig Fortegnelse over K.s litersere Arbejder

har v. Manen givet i >Jewish Quarterly Review*
1392 og i den ovennsevnte af Budde udgivne

Samling Afhandlinger. Biografler af K. fore-

ligge bl. a. af Tiele i Amsterdamer-Akademiets
Aarbog 1892, af Oort i >Theol. Tijdschr.* 1892,

afWicksteed i >Jewish Quarterly Review* 1892,

af Budde i Forordet til de samlede Afhand-
linger, af Kamphausen i Herz og Haucks Real-

encyklopadie XI. /. C. J.

Kuhlmann, • Qvirinns, Svaermer, fedtes i

Breslau 25. Febr. 1651. Allerede i Skoletiden

traadte hans Hang til Svsermeri frem, saa at

hans Rektor spaaede, at han enten vilde blive

en stor Teolog eller en stor Ksettcr. 1671 udgav
han »Unsterbliche Sterblichkeit* og >Himmlische
Liebes-Kusse*, der var trykt allerede 1655 eller

56. 1670—73 studerede han i Jena >hemmelige
Vldenskaber* og rejste derpaa til Holland for at

loere den teosofiske Literatur nsermere at kende.

Han blev imidlertid forvist fra Holland for sit

Sveermeris Skyld og flakkede om i Lubeck, Eng-

land, Frankrig, Tyrklet, Preussen, Livland og

Rusland. 3. Okt. 1689 blev ban levende brsendt

i Moskva som Oprarer og falsk Profet. Han
vilde grunde et nyt Jesus-Monarki, >das K.s-

turn*, der skulde aflese Kristendommen og til

Brug for denne nye Religion udgav han sit

>Kuhlpsalter<, der vidner om, at han var et

stort Stykke af en mystisk Digter. 1673 havde
han endog vovet sig til Konstantinopel for at

vinde Sultanen for sin nye Religion, men han
maatte vsere glad ved at slippe bort med Livet.

Kuhn, Johannes von, rom.-kat. Dogmatiker,
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fodtes 20. Febr. 1806 1 Waschenbeuren i Wurt-
temberg, blev preesteviet 1831, horte Schelling

i Mflnchen og kom derpaa til Giessen som
Prof, i nytestl. Eksegese. 1837 blev han Prof,

i Eksegese i Tubingen, 1839 Dreys Efterfelger

som Prof, i Dogmatik. Han dede 8. Maj 1887.

1846 f. udgav han en »Kath. Dogmatikc, 1857
>Die chr. Lehre von der Dreieinigkeit<, 1860
> Philosophic und Theologiec, 1868 >Die chr.

Lehre von der Gnade< I.

Knldeer (culdei) eller Keledeer er en Gen-
givelse af det irske die Di o: en Mand, der
vil tjene Gud hele sit Liv. Navnet brugtes om
nogle munkeagtige Samfund, der i Slutn. af

8. Aarh. dannedes i Irland; i visse Maader
mindede de om de regultere Kanniker, der
fulgte Chrodegangs Rcgel, men de forte et Ene-
boerliv i Celler. Senere kom K.ne til den
nordlige Del af Britannien, og i Skotland flk

de en ikke ringe Betydning, indtil de forsvandt

i 12. Aarh., da i det hele den gl. keltiske Kirke
(S. 758) bukkede under for den rom. Katoli-

cisme. De skilte sig ikke fra deres Omgivelser
hverken m. H. til Tro eller Kirkestyrelse (J.

Dowden, The Celtic Church in Scotland, Lon-
don 1894, 201 f.).

Kullberg. 1) CarlK., sv. Prast, f. i Helsingborg
13.Aug.l742,StudentiLundl761,ordineretl765,
Mag. phil. 1768, Spr. i Stro og Skarhult 1770,
Provst 1780, Dr. theol. 1782, Kontraktsprovst
1795, Spr. i Vestra Karup 1802; d. 17. Febr.
1808. K. var i sin Tid en af Lunds Stifts

lserdeste og mest ansete Prsester og en af dem,
der udovede den sterste Indflydelse paa Folkets
aandelige Liv. I sine ferste Pnesteaar tilherte

han den herrnhutiske Retning og var en af de
ledende Mend blandt de til denne Retning
herende Prsester. Det vakte stor Opsigt, da
han gik over fra den herrnhutiske til den
Roos-Bengelske Skole. Hans Overgang, som
foregik for Schartaus, afstedkom hos mange
en lignende Forandring. Ogsaa i Goteborg var
K.s Indflydelse stark, hvor han efter Ekeboms
Dad var foreslaaet til Domprovst, og hvor
han Paaskedag 1785 holdt sin beramte Preve-
prsediken over Temaet: Herrens med Salighed

iklaxlte Preester. Uden Tvivl var den For-
bindelse, hvori K. og Samuel Holm (S. 452)

stod til de fra Herrnhutismen udtraadte kriste-

lig sindede Folk i Gdteborg, den naermeste An-
ledning til den i Goteborg, senere i schartau-

ansk Form, sig holdende Roos-Bengelske Ret-

ning. — 2) Anders Carlsson K., sv. Biskop, Sen
af fernsevnte, f. i StrO i Skaane 3. Aug. 1771, Stu-

dent i Lund 1788, ved Promotionen 1793 Ma-
gister som Nr. 2, Docent i Gr. og osterlandske

Sprog 1797, men forlod 1798 Universitetet og
overgik som ekstraordinsr Kancellist i Justits-

Revisionen, blev 1812 Kancelliraad, og, efter

Here Gange at have opnaaet det sv. Akademis
Pris for Poesi, Medlem af det sv. Akademi
1817. 1818 adledes han; 1822 blev han bc-

ordret til at forrette Tjeneste i Statssekre-

tariatet, 1826 ord. Statssekretser ved Ecklesia-

stik-Ekspeditionen, 1830 blev K. Biskop i Kal-

mar, s. A. udnsvnt til Dr. theol. og promo-
veret 1831; d. 6. Maj 1851. Som Statssekretser

havde K. det Hverv i Regeringen at foredrage

de kirk]. Anliggender; ved pastorale Ansst-
telser havde han derfor stor Indflydelse. K.

gjorde Ende paa et fra den gustavianske Tid
overleveret, af Excellencen v. Engestrtm i et

Brev til Biskop Faxe af 1813 skarpt misbilliget

Forhold, at udntevnte Sogneprester til Stats-

sekretsren foruden Betaling for Embedsfuld-
magten >af tacksamhetskansla fordristade sig

ofversanda< en starre eller mindre Sum. K. til-

bagesendte saadanne Gaver, stundum >i strenge
og bebrejdende Ord«. I det hele var K. for
sin sympatetiske Personlighed og embedsmtes-
sige Dygtighed en skattet Mand. O. A.

Knlon, judseisk By, nsevnt i en Gruppe Byer
S. og V. for Jerusalem, hvls Navne ved en Fejl-

tagelse ere udfaldne af den hebr. Tekst (Josva

15, 59 LXX). L. G.
Kulsviertro er en Betegnelse for blind Au-

toritetstro. Navnet stammer uden Tvivl fra en
Anekdote, som Luther meddeler (>Warnungs-
schrift an die zu Frankfurt am Mayn sich vor
Zwinglischer Lehre und Lehrern zu huten<
1534, aftrykt hos Walch XVII, S. 2435 f.). Der
fortteller Luther, at en Doktor medlidende
spurgte en Kulsvier paa Broen 1 Prag: >Kaere
Mand, hvad tror du?« Kulsvieren svarede:
»Hvad Kirken tror«. Doktoren: »Hvad tror da
Kirken?c Kulsvieren: >Hvad jegtror*. Senere,
hedder det, da Doktoren skulde de, blev han
saa haardt anftegtet i Troen af Djsevelcn, at

han ikke kunde faa Ro, for han sagde: >Jeg
tror, hvad Kulsvieren trorc (A. Ritschl, Fides
implicita, Bonn 1890).

Kulturkampen kaldes en Kirkestrid, der
fortes i Tyskland 1871—87. Navnet stammer
fra Fremskridtspartiets Opraab til Valgene i

Efteraaret 1873; i dette Aktstykke, der skal

vsre skrevet af Prof. Virchow, kaldes den da
standende Strid mellem det tyske Rige og den
romerske Kirke >en stor Kulturkamp<. For
Virchow havde dog allerede Lassalle talt om
>det 16. Aarh.s Kulturkamp<, saa at Overfar-
elsen laa temmelig n«r. Navnet blev greben
med Begeerlighed, ford! det genoprettede tyske
Kejserdemme havde givet Troen paa Tysklands
Kulturmission ny Styrke.

Nogle have fundet den egentlige Aarsag til

K. i det vatikanske Konciliums Dekret om
Pavens Ufejlbarhed og Roms udfordrende Hold-
ning over for den verdslige Magt. Men det
kirkepolitiske Sprangstof, der kom frem paa
Vatikaner-Koncillet, var i Virkeligheden kommet
til raid Anvendelse allerede i Encyklikaen og
Syllabus af 1864. Heller ikke i Centrumspartiets
Dannelse kan man finde den egentlige Aarsag
til K. Allerede 1853 havde den protest. Kirke-
retslrerer O. Mejer raabt de preuss. Politikere

i Gevser over for den kat. Fraktion, >der kalder
sig Centrum, fordi det er den ligegyldigt, om
Hejre eller Venstre sejrer i Preussen, naar kun
Kirken sejrer over Preussen<. Men Centrums
Holdning vakte ferst saerlig Opiruerksomhed
efter den fr.-tyske Krig, og Vatikaner-Konciliets

Dekreter fik starre Betydning end Encyklikaen,
fordi Preussens Statsteori var en anden i 1870
end i 1864.

Baade Windthorst og Majunke lade K. be-
gynde paa Valpladsen ved Koniggrfitz, med
0sterrigs Nederlag. Den rom.-kat. Stormagts
Udelukkelse af Tyskland og Liberalismens Ud-
bredelse havde sksbnesvangre Folger for den
rom. Kirke; Centrums 0nske om, at den nye
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tyske Kejser skulde intervenere til Gunst for
Paven og Partiets Forseg paa at faa Bestem-
melser, der sikrede Konfessionernes Ligeberet-
tigelse, Ind i den nye Rlgsforfatning, irriterede

Bismarck. Han felte sine Planer krydsede af
Centrum, der var >gjort mobiltc og forsUerket
ved >Rigsfjendernesc Tilslutning. Han tog forst

Ha?vn ved at tage Gammel-Katoiikerne (S. 165)
under Armene, navnlig i Skolen. Efter en For-
postfiegtning om en Skolesag i Gymnasiet i

Braunsberg ophrevedes 8. Juli 1871 den kat.

Afdeling i Kultusministeriet (dannet 1841 efter

Striden om de bland ede iEgteskaber), der ofte

havde vseret et Organ for det rom.-kat. Hierarkis
Fordringer over for Staten. 22. Jan. 1872 blev
Muhler afloat af Falk som Kultusminister, og
> Deutschlands Edelfalkc udtalte straks, at han
vel vilde agte Kirkesamfundenes Ret og Frihed,
men vise sig >som Jurist* over for alle ube-
rettigede Krav, der vedrorte Statens Rettig-

heder. Og Bismarck htevdede i det preuss.
Deputeretkammer, at Preussen var en pari-

tetisk Stat, og at man ikke kunde forlange, at

den prensslske Regering skulde optrsede kon-
fessionelt

Dette var KrigserkUeringen til den rom. Kirke

;

i Febr. Maaned begyndte selve Kampen. Falk
tog flere Lovforslag om en ny Ordning af Under-
visningsvssnet, som Muhler havde forelagt, til-

bage med Undtagelse af et Forslag om Tilsyn
med Skolerne, der skulde fastslaa, at den Embeds-
mand. der tager Del i Skoleopsynet, handler
i Statens Navn. Derved skulde Statens Ret
over Skolen vrere anerkendt. Trods Modstand,
ogsaa fra protest. Side, gik Loven igennem.
Da Bismarck onskede Kard. Hohenlohe (S. 446)
ansat som tysk Afsending ved Pavestolen,
nsgtede Rom at autorisere en Kardinal til >et

saa vigtigt og delikat Embede*. Herover blev
Bismarck meget forbitret, og efter denne Nsegtelse

udtalte han ved Behandlingen af Udenrigs-
ministeriets Budget i Rigsdagen de beromte
Ord: >Til Canossa gaar vi ikke, hverken legem-
ligt eller aandeligtc. Og han truede med at

fore Krigen mod Roms fonnentlige Overgreb
ved Love. Forst forelagdes Loven mod Jesuit-

erne, der blev vedtaget 4. Juli 1872; den op-
hrevede alle Jesuit-Huse paa tysk Grund, udviste
alle fremmede Medlemmer af Loyolas Orden og
internerede de indfedte Medlemmer paa bestemte
Steder. Senere blev det bestemt, at Loven
ogsaa skulde gtelde Redemptorister, Lazarister,

Hellig-Aands Pnesterne og Selskabet for Jesu-
HJerte. Folgen heraf blev, at de af Loven
ramte Ordensmedlemmer forlod det tyske Rige

;

en Del af Jesuiterne gik til Danmark.
Til disse Rigslove sluttede sig de preussiske

Majlove (11.—14. Maj 1873), der, paatvaers af
den kanoniske Ret, drag Grsenser for Kirkens
Brug af Tugten, tvang alle katolske Pnester
til at underkaste sig den saakaldte >Kultur-
ezamen<, krsevede, at den kirkelige Ovrighed
skulde melde Provinsens Overprsesldent hver
Anssttelse og hver Forflyttelse, og anerkendte
Gammel-Katoiikerne som Medlemmer af den
katolske Kirke. Inden MaJ-Lovene vare endelig
vedtagne, formanede de tyske Biskopper alle

Tysklands Katoliker til at felge deres af Paven
sendte Hyrder, og der fremkom flere Andrag-
ender om at tage Lovene tilbage. Minister-

prsssident Roon afviste disse Andragender ved
at sige: >Vi kan ikke leve uden disse Love«.
Da de vare vedtagne, protesterede Pius IX i

et Brev til Kejser Wilhelm; han fik tU Svar,

at det var Kejserens Pligt at vserne den indre
Fred og hsvde Lovenes Anseelse.

Derpaaudbrod der en saakaldt »diocletiansk<

Forfelgelse; den ene Blskop efter den anden
(Ledochowski, Konrad Martin osv.) blev afsat;

men Staten var ikke tret endnu, og Aaret 1874
bragte nye Tvangslove: tvungent borgerligt

iEgteskab, forst for Preussen, siden for hele
Riget; Stavnsbaand paa genstridige Pnester,

som kunde udvises; Bestemmelser om Statens

Forvaltning af de ledige Bispedemmer; Ind-

ferelse af Proestevalg ved Menighederne, naar
Biskopperne ikke vilde falde til Foje. Disse

nye Majlove vakte ny Harme blandt Tysklands
Katoliker, og Kullmanns Attentat i Kissingen

(13. Juli 1874), der blev lagt Ultramontanismen
til Last, teggede yderligere Bismarck. Han paa-

stod, at der var en imiddelbar Sammenhrengc
imellem Mordforseget i Kissingen og de jesu-

itiske Wuhlerier, og han tilraabte Windthorst:
>De kan sige Dem los fra denne Morder saa

meget, De vil; han hanger sig fast ved Deres
Kjoleskodert

.

Den ferste Hrevn fra Statens Side var Ind-

dragelsen af Gesandtskabet hos Paven. Rom
svarede paa dette Skridt med en Encyklika,

der udtalte, at de gamle og nye Majlove >helt

omstyrtede Kirkens guddommelige Forfatning

og fuldsttendigt undergravede Biskoppernes
hellige Myndighed< ; og Paven priste de frengslede

Biskopper som Martyrer for en hellig Sag. Den
officielle >Provinzial-Correspondenzc udtalte da,

at Preussen maatte vise, »hvem der er Suvenen
i LandeK >Mundkurv-Loven< af April 1875 und-
drog Kirken al Pengehjslp fra Statens Side,

og en ny Majlov af 1875 udelukkede alle Or-
dener og Kongregationer, med Undtagelse af

dem, der plejede syge, fra det preussiske Monarki.
Endelig kom, som Slutsten paa den hele Lovgiv-

ning: Ophsvelsen af de Grundlovs-Paragraffer,

der havde vasret Katolikernes Palladium.

I 1876 og 77 rasede Kampen heftigt, men det

varede ikke Uenge, inden Regeringen mterkede, at

ikke alene Kirkens men ogsaa Samfundsordenens
Fjender bleve talrigere under denne Strid. Og
Kejser Wilhelm blev bebenkelig. Kulturkampen
kostede Preussen o. 43/4 Millioner Mark aarlig,

Civilstandsordningen kostede alene Vs Mill.

Mark aarlig. Da Pius IX dede 1878, enskede
mange baade i Tyskland og i Vatikanet, at

Krigen kunde faa Ende. Masella, Nuntius i

Munchen, forhandlede i Kissingen med Bis-

marck om Grundlaget for en Udsoning, og

senere optog Jacobini, Nuntius i Wien, i Ga-

stein llgnende Forhandlinger med den tyske

Rigskansler, forelobig dog uden Resultat. 24.

Febr. 1880 mcddelte Leo XIII iErkebiskop Mel-

chers af K6ln, at han var villig til at give den
vedk. Regeringsmyndighed Meddelelse om ny-

valgte Prsster for disses kanoniske Indssettelse.

Forelobig tog dog Paven dette Lofte tilbage;

men alligevel begyndte det at dages.

Falk fik sin Afsked, og v. Puttkamer godt-

gjorde ved forskellige Love i 1880 og 81 Statens

Villighed til Forlig. De ledige Bispeembeder
bleve besatte, og Gehejmeraad von Schlozer
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blev sendt til Rom for at forhandle med Ku-
rien om en Genoprettelse af Gesandtskabet bos
Paven. Disse Forhandlinger endte med, at v.

Schlozer i Marts 1882 blev Gesandt ved St.

Peters Stol, en Stilling, som han bekhedte til

1892.

Derpaa gik det Slag i Slag med >Revisionen<
af Kamplovene, og 1887 blev Freden endelig

sluttet med Preussen. Ved Fredslutningen var
isser Biskop Kopp (S. 836) meget virksom. Efter-

haanden kom det ogsaa til en fredelig Forstaaelse

i Baiern, Wurttemberg, Darmstadt, Sacbsen og
Baden. I Marts 1903 har Forbundsraadet ende-
lig sanktioneret Ophievelsen af § 2 i Jesuiter-

Loven af 19. Juni 1872, der gav Staten Ret
til at udvise fremmede Jesuiter og til at ind-

skraenke tyske Jesuiters Ophold til bestemte
Steder. Men § 1 og 3 staa endnu (Aug. 1904)
ved Magt, saa at Ordenen som Helhed fremdeles
er forbudt i Tyskland. Fr. N.

Kultus, se Gudstjeneste (S. 292).

Kan, en af den syr. Konge Hadadesers Byer,
hvorfra David tog et rigt Bytte af Kobber (1

Kron. 18, 8). 2 Sam. 8, 8 har Berotai (Berei-

tan, sydl. for Ba'albek).

Kunst hos Joderne. Medens Hebraerne
udmterkede sig i Literatur, Poesi og Musik,
synes de ikke at have haft Anheg til kunst-
nerisk Fremstilling, og Billedforbudet hindrede
dem i at udvikle flere Grene af Kunsten.

I 2 Mos. 35, 30 f. here vi vel, at Bezaleel af
Guds Aand bavde faaet Dygtigbed til >at ud-
ttenke Kunstvserker, at arbejde i Guld og i

Solv og i Kobber og til at udsksere Stene til

at indfatte og til at udsksere Trie, til at gore
allehaande kunstig Gerning og undervise andre<.
Men da Salomo skulde bygge Templet, skrev
han til Kong Hiram: >Der er ingen hos os, der
forstaar at hugge Treeer som Sidoniernec (1

Kong. 5, 6). Indtil Udgravningcr fremdrage
mere end det, der hidtil er kommet for Dagens
Lys, vide vi dog kun saare lidet om den
hebr. Bygningskunst og Udsmykningen af de
bebr. Bygningsarbejder. Vi maa imidlertid an-
tage, at Hebr. have modtaget Paavirkniug baade
fra Amoriterne, fra jEgypten og Babylon.
Om Billedhuggerkunst og Malerier kan der

paa Grund af Billedforbudet ikke vsere Tale.

I Hos. 10, 1 siges der, at Israel gjorde > Billed -

stotterne gode< ; men hvad der menes med disse

Ord, er meget usikkert. Sikkert er det kun,
at Israeliterne forstod at udsksere Billeder i

Tree og overtrekke disse med Guldblik; saa-

danue Traarbejder, overtrukne med Guldblik,
vare rimeligvis Guldkalvene (1 Kong. 12, 28).

Det i 1 Sam. 19, 13 omtalte Gudebillede havde
et >Hoved<, og i Salomos Tempel stod der jo
store Keruber (se S. 764). Paa Hesekiels Tid
(Hes. 41, 18 f.) vare Templets Dare og Vaegge
smykkede med Tresktererarbejde (jvfr. 1 Kong.
6, 18. 29. 35).

Metalarbejdet udviklede sig under fonikisk
Paavirkning. Salomo lod en tyrisk Kunstner
lave, hvad der skulde bruges til Templet (1

Kong. 7, 13 f. ; 2 Kren. 2, 13 f.).

M. H. til Keramik synes Amoriterne at have
haft gode Lerarbejder i ren Stil, og ogsaa Feni-
kerne havde Lervarer i ejendommelige og gode
Former. Men den hebr. Keramik synes ikke
at have staaet bojt. M. H. til Broderier ligger

det nsermere at tsnke paa asiatisk end paa
sgyptisk Paavirkning, fordi Broderier paa
Klseder vare almindelige i Babylonien og As-
syrian en Stnnd, for de bleve det i iEgypten.

Kunst, kristelig, se de enkelte Artikler.

Kuopio, flnsk StiftssUd i Midt-Finland (1903
12,000 Indb.), naturskent beliggende ved Kalla-

vesi So. K. fik Sognekirke 1552. Byen K. blev
anlagt 1775 og blev snart Ssede for Landshev-
dingen i K. Len. Aar 1780 aabnedes her en
Militserskolc, som senere, det felgende Aar,
flyttedes til Haapanicml i Rantasolmi Sogn og
1819 til Frederikshamn. 1788 anlagdes en Tri-

vialskole, og mellem 1840 og 50 fandtes et

Gymnasium, en bojere og lavere Elementar-
skole og senere et flnsk og sv. klasslsk Lyceum.
I K. er ogsaa en Skole for dovstumme. 1851
indrettedes her et Domkapitel for det da ny-
dannede K. Stift, som omfatter de nordligste
Dele af Abo og Borga Stifter. Stiftets Styrelse

blev henlagt til K. (Biskopper : Robert Valentin
Frosterus 1851, d. 1884; GustafJohansson 1884
—97 (senere Biskop 1 Nyslott og siden 1899
iErkebiskop i Abo), Otto Immanuel Colliander
1897—99 (senere i Nyslott Stift til Juli 1900,
da Stiftsstyrelsen blev flyttet til Uleaborg, hvor
siden ntevnte Aar Jubo Rudolf Forsmann bar
vceret Biskop). Dorakirken i K. er af Kampe-
sten og blev indviet 1815. A. N.

Kuppelbygninger. Fra de rom. Kejseres
Pragtarkitektur, navnlig fra Termeme, har
Kirkebygningskunsten laant de hvselvede Lofter,

deriblandt ogsaa Kuplen. Men der er den
Forskel mellem de antike Hvcelvinger og de
senere byzantinske, at, medens hine i Hoved-
sagen kunne siges at vsere stobte af Beton
mellem murede Ledebuer, og til deres For-
faerdigelse saa at sige krseve en Form, over
hvilken de kunne stobes som Kasetlofter (Lacu-
naria), ere disse hvselvede paa fri Haand som
tynde Kapper mellem enkelte murede Buer eller

de Rummet omgivende Vsegge, og det har vseret

deres Bygmesters Opgave at gore Kapperne
saa lette som muligt, at mure dem paa fri

Haand og ved sindrige Kombinationer i Byg-
ningernes Plan at mode Kuplers og Hvselvingers

Sidetryk (se herom Choisy, L'art de batir chez
les Romains, og samme Forf., L'art de batir

chez les Byzantins). Disse glatte Hvselvinger

bleve indvendig beklasdte med Mosaiker eller

malede. Udvendig kom, som paa de antike
K. f. E. Pantheon, som oftest kun et Kugle-
segment til Syne, for saa vidt Kuplen ikke
var helt skjult under et pyramideformet Tag.
Denne store tekniske Frerdighed i Hvselvings-

og Kuppelbygning udvikles baade i Vesten og
0sten, maaske allerede fra Constantin den st.s

Dage (hans Kirke i Antiokla, Gravkirken i Jeru-
salem, St. Georg i Saloniki, S. Lorenzo i Mi-
lano); den naar sin storste Hojde under Justi-

nian II (S. Sergius og Bacchus og Sofia-Kirken
i Byzanz. S. Giovanni in Fonte og S. Vitale i

Ravenna); Karl den st. efterligner S. Vitale i

MQnsteren i Aachen.
Den nu nedrevne Apostelkirke i Konstan-

tinopel, som Justinian havde ombygget, skrev
sig fra Constantins Dage og synes i sin sidste

Form at have vaeret en Kirke med 5 Kupler
stillede i et Kors. Maaske er S. Marco i Ve-
nezia, bygget sandsynligvis som en Murstens-
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kirke 1063—71 af Dogen Domenico Contarinl,

siden beklsedt indvendig og udvendlg med Mar-
mor, en Efterligning af denne. S. Marco blev
atter 1231—1307 efterlignet i S. Antonio i

Padova. Derimod er det usikkert, om de vest-

franske Kuppelkirker navnlig St. Front i Pe-
rigeux, der har en lignende Plan som S. Marco,
ere paavirkede af denne eller af dens Forbillede

i Koustantinopel. Romaniserede Kupler komme
til rig Anvendelse i Kirkeme i Angouleme, Cahors,
Saintes, Fontevrault o. fl. Ogsaa i de rhinske
og de af dcm paavirkede nordiske Domkirker
forekommer Kuplen ofte over Korsskaeringen,

om den end ikke altid markeres udvendig ved
en pyramidal Paabygning over samme som i

Speier, Mainz, Laach o. fl. kOInske Kirker.
Dog bverken i byzantinske eller romanske

Kirker never Knplen sig som mere end et

Kuglesegment o: fladere end Halvkuglen ud af

den Bygning, som bserer den. Prioriteten for den
fulde Benyttelse af Kuplens Kugleform ud-
vendigt (fr. ddme) tilkommer vistnok den mu-
hammedanske Arkitektur, der bar anvendt den
tidlig baade som Kronen over Moskeens Aller-

helligste, Pladsen foran Bedenicben, og over
Grave smart i Trie, snart i Sten. De italienske

Bygmestre paavirkedes heraf, og, da man i

Italien jo som oftest ikke fra Norden optog
den maleriske Virkning, som de store Vest-

taarne frembragte, folte man Trang til ved en
ydre Kuppel over Korset at overbyde den Virk-
ning, som den taarnlose Facade kunde gore,

saaledes f. E. i Pisa, Siena, Parma o. fl. Stseder.

Sit staerkeste middelalderlige Udtryk fandt
denne Straeben i Domkirken i Firenze, som
allerede efter Arnolfo di Lapos Model skulde
slutte mod 0st med en vseldig fra Grunden
opfart Ottekant, omgivet af Halvkupler og
kronet med en spidsbuet, ottekantet Kuppel
med en Lanterne paa Toppen. Flere Slaegtled

skulde dog lukke deres 0jne, for det lykkedes
Brunellesco at lose den med Kuplens Op-
forelse forbundne overordentlig vanskeligc, kon-
struktive Opgave. De store florentiuske Kunst-
nere fordybede sig i Studiet af at kombinere
Kuplen som ydre dekorativ Form med de
genfundne antike Sojleordener. Bramante lagde

1506 for Julius II Grunden til den ny Peters-

kirke, som en tondehvaelvet Basilika i Form
af et graesk Kors, over hvis Midte en Kuppel
skulde hseve sig. Han naaede at faa de for

Kirkens Arkitektur bestemmeiide Tandehvtel-

vinger mellem Korsets Hjornepiller slaaede, men
det blev dog forbeholdt Michelangelos Energi,

at give Projektet dets nodvendige okonomiske
Begriensning og med Benyttelse af Brunellescos

konstruktive Idler at rejse den storste og
skonneste Kirkekuppel, som Kristenbeden bar
set.

I hele den lange Tid fra den nye Peters-

kirkes Grundlaeggelse til dens Kuppels Fuld-
endelse herskede der i Italien eu sand Manl
for at bygge Kupler, om end i mindre Maale-

stok, A. San-Gallos Kirke i Montepulciano,
Kirken i Todi, S. Maria di Carignano i Genova,
S. Maria della Salute i Venezia og mange flere

ere Eksempler berpaa. Fra den tondebvaelvede
Jesuiter-Kirke, der mere og mere fortrasnger

de andre Typer af rom.-kat. Kirker, er Kuplen
nssten uadskillelig. Den gaar over Alperne i

Invalidekirken og Pantheon i Paris, St. Paul
i London, Karlskirken i Wien, Fraueuklrche i

Dresden, Frederikskirken i Kbhvn; hvad ere
disse andet end lige saa mange Beviser paa denne
Kunstforms betagende Magt og dens Evne til

at kunne varieres i det uendelige? L. F.

Knrck. 1) Arvid K., den sidste rom.-kat.
Biskop i Finland ; han var en Son af Herreds-
hovdingen Klaus K. og blev fodt o. 1464 paa
Laukko Gaard; 1485 blev han Baccalaureus
ved Universitetet i Paris og o. 1487 Magister
sammesteds. Da han siden vendte tilbage

til Finland, blev han Kannik og Spr. i Abo
og var Dekan der, da han 1510 blev valgt

til Biskop i Abo. Under bans Episkopat fore-

toges med stor Pomp og Pragt 1514 i Abo
Biskop Hemmings Beatifikation. Biskop K.

udmserkede sig ved Gavmildhed; han var af
en rig og maegtig Slsegt og opretholdt sit Em-
bede med Glans. Han blev stterkt inddraget

i den Tids heftige politiske Stridigheder, bvor-
under han sluttede sig til Sturerne og iovrigt

lagde en unionsfjendtlig Holdning for Dagen.
Ved Abo Bys Kapitulation flk dog Biskoppen
af Christian II Lofte om Tilgivelse. Da Gustaf
Vasa loftede Oprorsfanen i Sverig og Nils Grabbe
ligeledes i Finland, sluttede Biskop K. sig til

sidstutevnte og medtorte Ryttere, Kanoner og
Krudt fra sin Bisperesidens Kuustd, ligeledes

sogte han at ophidse Almuen til at bryde det

udenlandske Aag. Men efter at Soren Norby
havde bragt Forstaerkning til Abo Slot, blev Fin-

nerne drevne tilbage, og Kuustd Slot blev indtaget.

Med sit flygtende Mandskab drog Biskoppen mod
Nord, gik med stort Felge om Bord paa et Fartoj

og sejlede afsted med store Skatte for at slutte

sig til Gustaf Vasa; men udenfor Oregrund for-

liste Fartojet 23. Maj 1522, og Biskop K. med
Folge druknede i den bottniske Bugts Bolger.

Ved Biskop K.s Omsorg udkom 1522 (maaske
i Halberstadt) >Manuale seu exequiale secun-

dum rilum ac consuetudinem dime ecclesie

Aboensis*, en Haandbog, som synes at vaere

sendt omkring til de flnske Menigbeder, men
Dieppe kan vaere kommet til Anvendelse; tbi

snart efter brod Keformationen ind i Fin-

land. — 2) Birgitta K., Finlands sidste Abbe
disse, f. o. 1490 paa Laukko Gaard, der ejedes

af hendes Fader, Lagmanden Knut Eriksson;

efter Moderen, Elin K., en Soster til Biskop
Arvid K., optog hun Slaegtnavnet K. Hun synes

at vaere gaaet i Kloster, allerede medens Mor-
broderen levede. Ved Vesteras-Recessen 1527

mistede Klostrene Storstedelen af deres Til-

liggender, og ogsaa Nadendals Kloster blev domt
til Undergang, ihvorvel Nonnerne flk Lov til

at blive der. Aar 1567 valgtes B. K. til Abbe-
disse for de faa Klostersostre, som var d«5r.

Under den katoliserende Retning, der ud-

maerkede Johan III.s Regering, fandtes dog atter

>en hop korsystrarc tilligemed deres Praedikant

i Klostret. Da B. 1577 dode, overlevedes bun
kun af 3 gamle Nonner. A. N.

Kurialisme, se Pave.
Kurie, den romerske (Curia Romano), er

Faellesnavn for den Samling af Myndigheder,
ved hvis Hj«lp Paven styrer Kirken. I Pavens
umiddelbare Naerhed staa Kardinalerne (S. 726),

der ere ligesom hans Domkapitel. Saalaenge

Paven havde en Kirkestat at forvalte, havde
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han ogsaa en Raekke Embedsmaend, der svarede
til Ministre og Departementschefer anden-
steds; men nu er Statssekretaeren (Udenrigs-
ministeren) den eneste Levning af de tidligere

pavelige Ministerier. Statssekretieren forer For-
handlingerne med de fremmede Magter, og
under ham staa de pavelige Nuntier og Ombud
i Udlandet.

De Myndigheder, der here til den pavelige

Kurie, falde i 3 Grupper : Retslige Myndigheder,
Naadessekretariater og Expeditions-M3Tndighe-
der. Til de forste hore: 1) Rota Romana, den
rora. Domstol, der er en Slags Hojesteret for

alle kirkl. Civilsager. Navnet kommer rime-
ligvis enten deraf, at Retten blev holdt paa et

Gulv, der var indlagt som et Hjul, eller deraf,

at Dommerne sad i Kreds. Siden Sixtus IV's Dage
har R. R. som Regel haft 12 Auditorer (uditori),

men nu er Tolvtallet som oftest ikke fuldt; 2) Ca-
mera apostolica, der forvalter Pavens Indkomster.
Forstanderen for det apost. Kammer kaldes ca-
mcrarius S. Romance ecclcsia; eller Camerlengo
(I, 463); 3) Signatura justitiw, et Kollegium af
Referendarer, der faelder Dom i visse Kom-
petence-Tilfselde. — Til Naadessekretariaterne
hore: 1) Signatura gratia:, der tager sig af alle

overordentlige Naadessager; 2) Daiaria apo-
stolica, der besorger de lobende Naadessager
og 3) Ponitentiarien, der forvalter Pavens
Binde- og Lesenogle, alle rescrverede Tilfaelde

osv. — Expeditionerne ere: 1) Det pavelige
K a n c e 1 1 i (Cancellaria apostolica) ; 2) S e k r e -

tariatet for Brever og 3) for Memoria-
ler og 4) Statssekretariatet.

Pavens Hofstat (famiglia pontificia) bcstaar
af Palads-Kardinalerne (Statssekretaeren, Kar-
ri inal-Sekretaeren for Breverne, Kardinal-Proda-
taren, Kardinal-Bibliotekaren og Kardinal-Arki-
varen) og Palads-Prselaterne (den pavelige Hof-
marskalk, Praefekten for de ap. Paladser og
Majordomus, Ceremonimestrene, Hof-Teologen,
der altid er en Dominikaner, Palads-Sakristanen,
der altid er en Augustiner, Pavens juridiske
Raadgiver, de 4 pavelige Gehejme-Kammer-
herrer, hans Almisseuddeler, hans Sekretaer,

Staldmester, Livlaege osv. samt en stor Msengde
titulsere Huspraelater og assisterende Biskopper,
hans Skriftefader og Praedikant). Hertil kommer
en Msengde underordnede Funktionasrer, mange
pavelige Kammerherrer, Nobelgarden, Palads-
garden og Schweizergarden og de egentlige

Tjenere.

Kurtz, Johann Heinrich, tysk protest. Teolog,
fodtes i Montjoie ved Aachen 13. Dec. 1809.
Som Student i Halle kom han under Tholucks
Paavirkning, og da skete der et aandeligt Om-
slag i ham. Senere tog han til Bonn. Der-
paa blev han Huslaerer i Kurland, 1835 Over-
laerer ved Gymnasiet i Mitau, 1849 Prof, i Dorpat,
ferst i Kirkehistorie, 1859 i gltestl. Teologi.

1870 tog han sin Afsked og opholdt sig da en
Tid i Jena, men slog sig tilsidst ned i Mar-
burg, hvor han dode 26. April 1890. Hans
forste Skrift var >Die Astronomie und die
Bibel« (1842, 5. Aufl. 1865); det blev efterfulgt

af en lang Raekke bibelske Studier og Skrifter,

blandt hvilke isaer maa naevnes »Der alttestl.

Opferkultus
« (1 862), en » Lehrbuch der hi. Gesch .

«

(1843, overs, paa Dsk og Sv.) og hans »Bibl.

Geschichte* (1847, 41. Aufl. 1888), >Gesch. des

alten Bundesi I— II (1848—55), >Erklarung des
Briefes an die Hebraer* (1869). 1844 udgav han
ogsaa en >Christl. Religionslehre< (14. Aufl. 1889,
gentagne Gange paa Dsk). Paa Kirkehistoriens
Omraade har han vseret virksom som Forf. af
>Lehrb. der Kirchengesch. fur Studierende<
(1849; 13. Aufl. 1899), af hvilken der ogsaa ud-
kom et >Abriss< (1856) og af >Handbuch der
allg. Kirchengesch. < I, 1—3 og II, 1 (1853—56).
Hans »Grundrids< og hans Studenterbog har
ogsaa i Norden vseret meget brugte Boger.

Knrvinen, Pietari, finsk Hedningemissionaer,
Bondeson, f. 18. Juli 1842 i Ilomants i Karelen,
blev 1868 indviet til Missionaer efter at have
gennemgaaet den finske Missionsskole i Helsing-
fors og sendtes derpaa til Selskabets Arbejds-
mark i den nordligste Del af det saak. tyske
Syd-Afrika. 1875 vendte han tilbage til Faedre-
landet paa Grund af Sygdom. Paa Ovambo-
Sproget har K. udgivet en ABC Bog, Katekisme
og Bibelhistorie, og han udarbejdede paa Tysk
en Grammatik over Ovambo-Sproget. Sine
Minder fra Missionsmarken har han skildret
i >Iloja ja suruja Afrikassa* (>Glaeder og Sorger
i Afrika<), 1877—80. A. N.
Kus (aegj'pt.: Kas, Kes o. 1.; assyr. : Kusu),

i G. T. Navnet paa Nubien ; egentlig den S.

for .lEgypten boende rodbrune Folkestamme,
dernsest ogsaa det tilsvarende Land mellem
-Egypten (fra Syene: Hes. 29, 10) og Abessi-
nien. Nilens store Bifloder gennemstrommede
K.s sydlige Dele (Jes. 18. 1). Den lavere Be-
folkning navnlig mod Sj'd var Negre af sort

Farve (jvfr. Jer. 13, 23), i Dsk Overs, er der-

for K. og Kusit oftere gengivet ved Morland
og Morian; men baade i de aegypt. Efterret-

ninger og i Biblen skelnes med Rette mellem
den sorte Befolkning og selve K., som regnes
til den hamitiske Folkegruppe og var i Sliegt

med adskillige arab. Stammer (1 Mos. 10, 6, 7).

En anden, fra Graekerne laant, Betegnelse af

K. er .lEthiopien, der foruden i vagere Be-
tydning ogsaa bruges om den fra o. 1000 f. Kr.

bestaaende kusitiske Stat, det aethiopiske
B i g e , ved og hinsides den store Nilkrumning med
Napata og senere Meroe som Hovedstad. Dets
Kultur og Beligion (Amon) var aegyptisk. Dette
kusitiske Rige havde i det 8. til ind i det 7. Aarh.
sin politiske Glanstid ; de kusitiske Konger
Sabaka, Sabataka og Taharka herskede (o. 728
— 664) ogsaa over jEgypten. Hermed traeder

K. ogsaa i naert Forhold til de bibelske Be-
givenheder under Assyrernes Angreb paa Is-

raels og Juda Riger; men det formaaede ikke at

modstaa Assyrien. Om den i 2 Kong. 17, 4

naevnte Konge So (eller Seve) er Sabaka, er

tvivlsomt; Taharka omtales derimod i 2 Kong.
19, 9 (Jes. 37, 9). De aegypt. Forhold i Da-
tiden give Jesajas Taler oftere Indblik i ; selve

K. inddroges ogsaa i hans Profetier (Jes. 18,

If. 20, 3f. 11, 11), ligeledes hos de senere

Profeter (f. E. Hes. 30, 4f.).

Som antydet i 1 Mos. 10, 7 fandtes ogsaa i

det sydl. Arabien kusitiske Stammer. Til dem
horte efter Hommels sindrige Formodning Ku-
siten Serah (Zerah), 2 Kron. 14, 9— 15. Ogsaa
Erobreren Nimrod var ifolge 1 Mos. 10, 8 af

kusitisk Afstamning; simplest taenkes herved
vistnok paa ostarabiske Egne; en Forveksling
med assyr. Kassu i Bjerglandet 0. for Tigris
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er usandsynlig og forer for langt ned i Tiden.
1 Mos. 2, 13 (Gihons Lob langs >helec Landet
K.) viser den overordentlige Udstnekning af

K. som omfattende de fjerne sydl. og sydostl.

Lande.
I nyeste Tid er der ved Kileindskrlfterne

paavist et nordarabisk K. i Nserh. af det lige-

ledes nordarab. Musr. Herved kastes Lys over
Omtalen af Kusiter paa flere Steder, hvor
der nseppe kan were taenkt paa det afrikanske
K. >Kusans Telte< (Hab. 3, 7), parallelt med
MIdian, harer ogsaa til denne Sammenhsng.
Et nordarab. K. forklarer Omtalen af Moses
>kositiskec (midianitiske) Hustru (4 Mos. 12, 1);

den fremmede Kiiger hos David (2 Sam. 18,

21) er vel ogsaa derfra; muligvis ogsaa de 1

2 Kren. 21, 16 naevnte Kusiter. Evnuken Ebed-
melek hos Kong Sedekia (Jer. 38, 7. 39, 16) er
derimod vistnok en Afrikaner (Neger), ligeledes

den i Jer. 36, 14 nrevnte Mand. — Ps. 7, 1

ntevnes en Benjaminit af Navnet K. — K. i

Judit 7, 18 [12] se Kusi. I. G.

Knsa (Kuza), Herodes Antipas's Husfoged.
Hans Hustru Johanna ncevnes blandt de fromme
Kvinder, der tjente Herren og Apostlene med
deres Gods (Lk. 8, 3; jvfr. 24, 10). Navnet K.
er for nylig fundet i Nabateeisk.

Kusaja, en Levit (1 Kren. 15, 17). I 1 Kren.
6, 29 [44] skrives Navnet: Kisi.
Knsan (Hab. 3, 7), arab. Stamme i Nserh.

af Sinai, i nan* Forbindelse med Midian samme-
steds.

Knsan-risataim, en fremmed Hersker fra

Nordsyrien, der i 8 Aar betvang Israeliterne,

den ferste af deres Undertrykkere i Tiden efter

Josva (Dom. 3, 8f.). Hans Rige kaldes Arara-
naharaim o : Syrien omkring Evfratfloden, svar-

ende til >Nahrima< i Amarna-Brevene. Helten
Otnlel (af de med Juda forbundne Kenissiter)

befriede Israel for denne Fjende. Der er sikkert

ingen Grund til at betvivle Efterretningens

Rigtighed, men Navnet er endnu ikke opklaret.

>Risataim<, der ordret betyder »den tvefold

onde<, har formodentlig oprindelig haft en
anden Udtale. Muligvis turde det vcere den i

sgypt Kilder omtalte Arisu, en Erobrer fra

Syrien, der ned mod 1200 f. Kr. en Tidlang
vandt Herredemmet over jEgypten, begunstiget

af davserende Anarki i Landet, lndtil ban for-

dreves >til Syriens Graense« (o: Kana'an). An-
gaaende denne Hypothese af F. R. Nielsen kan
henvises tU >Dsk K.tidendec 1902, 334 f. L.G.

Kusi. 1. Profeten Sefanjas Fader (Sef. 1, 1).— 2. En af Forfjedrene til den i Jer. 36, 14
omtalte Judi; maaske var denne Forfader en
Kusit. — 3. K. ellcr Kus, et Stednavn i Judit

7, 18 [12], muligvis Kuza S. for Sikem.
Kusit, se Kus (nederst).

Kut, ogsaa Kuta, et af de Steder, hvorfra

Assyrerne sendte Kolonister til det tidligere

Israels Rige (2 Kong. 17, 24. 30). Det samari-
tanske Blandingsfolk kaldtes derfor af Juderne
»Kut«eer« (Josefos; Talmud). K. er genfundet
i Indskrifternes Kuta eller Kutu, en By N. 0.
for Babylon, nu Tell-ibrfihtm, hvor Rester af

K.s beremte Nergaltempel (jvfr. 2 Kong. 17,

30) ere fundne. — Navnet Kuta i 3 Esra 5, 32
staar formodentlig I Forbindelse med Byen K.

Katschker, Johann Rudolph, Kardinal og
Fyrst-iErkebiskop af Wien, fodtes 11. April

1810 i Wiese 1 osterrigsk Schlesien, blev prasste-

viet 1833 og 1836 Prof, i Moralteol. i Olmutz,
1852 Hofpnest i Wien, 1853 infuleret Abbed
i Pagrany 1 Ungarn, 1857 Raad 1 Kultusmini-
steriet, 1862 Domprovst og Viebiskop (af Carrhie
i. p.), 1876 Ranschers Efterfblger som jErke-
biskop af Wien, 1877 Kardinal af S. Evsebio,
d. 27. Jan. 1881. K. tog sig navnlig af Prseste-

skabets Uddannelse, og han har bl. a. skrevet

>Das Eherecht der kath. Kirche nach seiner

Theorie und Praxis« I—V (1856—57).
Kunsttt (Custu, Kustha osv., flnsk Kuusisto

o : Granskov), flnsk Bisperesldens ner ved Abo
(i PQhis Sogn). Allerede 1295 dateredes der et

Bispebrev. K. blev 1317 indrettet til Bisperesi-

dens, men blev edelagt 1318 ved et Indfald af

Novgoroderne, ved hvilken Lejlighed en Maengde
af Domkirkens Kostbarheder og Privilegie-Doku-

menter blev opbrendte. Men Residensen blev
snart igen opbygget og var ogsaa i senere Tider
Bosted for Biskopperne. 1356 fandtes her en
Slotsfoged, og det egentlige Slot menes at vsere

opfert o. 1431. Her dode Biskop Bero II 1412.

Blandt den folgende Tids Begivenheder for-

tjener det at nsevnes, at Biskop Konrad Bidz
under en Indkvartering, han maatte udstaa
med Kong Kristian I, paa dennes Befaling

(antagelig 1463) udsendte sine Karle fra K.

sammen med Kongens Krigsfolk i en Strid,

hvori de blev nedhuggede. I 1480erne rased

e

atter en odelaeggende Vaadeildlos, der ogsaa
odelagde en Miengde af Domkirkens Doku-
menter og Breve. Til Slottets Genopbyggelse
samledes 1486 Midler i Stiftet, og her dede
saa Biskop Bidz 1489. Biskop Magnus Stjeru-

kors deltog fra sit Slot i Hrergningstoget mod
Russerne 1495 og medtog 100 Svende og 90

Heste; og da Russerne faldt ind i Landet, ned-

sabledes det tilbageblevne Mandskab paa K. Paa
denne Tid indtraf den Hsendelse, at Biskoppen
ved Tilbagekomsten fra den russiske Graense

vilde salutere, da han var ved at nsrme sig sit

Slot, hvorved en Bombarde tog Tommelflngeren
af Domprovst Paul Scheel, der derved blev de-

fectus. Hos Pave Alexander VI udvirkedes det

dog, at han fik Dispensation, saaledes at han
vedblivende fik Lov at bekkede sit Embede,
skont >pollice truncust. 1506 tiltraadte Biskop
Johan Olofsson Besiddelsen af K., efter at han
forst havde betalt en Sum af 200 M. til Bestet-

ningen. 1510 dode Biskop Johan paa K., kvalt

af en Kedbid, der blev siddende i Halsen. Fra
K. flygtede Biskop Arvld K. og fandt sin Dod
i den botniske Bugts Bolger. Ved Biskoppens
Flugt var naturligvis K. Slot prisgivet Danskerne.
En Skat, som Biskoppen havde forvaret der,

bortfertes af Soren Nordby, der forte den med
sig til Danmark. Kong Christian II overlod 1522

Nordby K.-Slot 1 Forlening. Men det folgende

Aar erobrede Gustaf Vasas Krigsfolk K. med
Storm, skent Slottet var forsynet med Proviant

for 2 Aar. Saaledes tilfaldt K. Gustaf Vasa.

1528 lod han Slottet nedbryde, Jordejendommen
forvandle til Kongsgaard, men Slottet rejste

sig aldrig mere. Den stolte Borg sank sammen
til en Ruinhoj. Run en ensom, hojtragende

Murlevning har trodset Aarhundreders ned-

brydende Magt og staar endnu som et Mindes-

mserke om svunden Storhed. A. N.
Kuyper, Abraham, hollandsk Teolog og Stats-
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mand, fodtes 1837 i Maassluis. Under sit teo-

logiske Studium i Leiden blev han paavirket

af den der raadende kritiske Retning, men folte

sig snart utilfredsstlllet af den. Som ung Priest

i Landskabet Betuwe lsengtes han, som han
selv siger (i >Confidentle<), efter at faa sit

tomme Hjerte fyldt og naeret af Menigheds-
livet. Hos de fleste i Menigheden savnede han
>a>gte Glod og aandelig Flugt<, og han falte

sig bedst hjemme hos en Del >utilfredse<, der
havde haft religiose Oplevelser og troede fast

paa >den fulde Naadec. En Tidlang sogte han
til Gunnings, de la Saussayes, Martensens og
Nitzschs Skrifter, men >Hytten, bygget paa
Klippen og hugget ud af Klippem, fandt han
forst hos Calvin. Det gik op for ham, at de
stille Arbejdsfolk i Betuwe havde sagt ham det

samme i deres Bygdemaal, som Calvin paa
pynteligt Latin, og han blev en gledende Til-

hsenger af Geneves Reformator. Fra Calvin
kom han til dennes naermeste Disciple; 1866
udgav han Johan Laskis Vaerker. Han blev

Praest i Haag og Amsterdam og 1874 Medlem
af det andet Kammer, i hvilket han sammen
med Groen van Prinsterer (S. 265) dannede et

konservativt Parti. Efter nogen Tids Forlob ned-
lagde han dog sit Presteembede og traadte ud
af den holl. Rigsdag for som Journalist og
Forf. af Flyveskrifter at virke 1 >det antirevolu-

tioneere Partis* Tjeneste. Hans politiske Organ
var Dagbladet >de Standaard<, hans kirkelige

Ugebladet >de HerauU, og i dem forte han
Ordet for konservativ Politik og calvinsk Dog-
matik og for den konfessionelle Skole. 1880
fik han i Amsterdam grundet et >frit< Univer-

sitet paa den reformerte Ortodoksis Grundlag,
og ved det virkede han selv som Professor.

Forholdet mellem det frie Universitet og den
nederl. ref. Synode blev snart spiendt, da Syn-
oden ikke vilde give de ved det frie Univer-
sitet uddannede Teologer Adgang til Prasste-

embederne. 1886 kom det til et Sammenstod,
og der skete under Ledelse af Dr. K. og Dr. Rut-
gers en stor Udtnedelse, der forte til Dannelsen
af et Samfund (de Doleerenden), som 1892 slut-

tede sig til den aeldre Frikirke (se S. 452).

Indcnfor dette frikirkelige Samfund indtog Dr.
K. straks en ledende Stilling, og han har ved
sine skriftlige eller mundtlige Udtalelser ofte

angivet den Retning, i hvilken der paa Borger-
samfundets, Kirkens eller Skolens Omraade
skulde styres. 1898 holdt han ved Princeton-
Universitetet i New York 6 >Stone-Forelses-

uingerc om Calvinismen ('Calvinism, Six Stonc-
Lecturesc, Amsterd. 1900), i hvilke ban ogsaa
udviklede sine egne, i Calvins Skole fostrede,

Tanker om Religion og Politik, Videnskab og
Kunst. 1901 blev det overdraget ham at danne
et konservativt Ministerium, og endnu (Aug.

1904) er han, foruden Ministerpraesident, tillige

Indenrigsminister og Leder af Arbejder-Departe-
mentet.

Kvi«tisme kaldes en sserlig Retning inden-
for den kr. Etik. Man kan dele Vttjens Be-
stemmelsesgrunde i to Slags: Motiver, der
bringe Viljen fra Hvile til Bevtegelse, og Kvie-

tivcr, der bringe den fra Bevegelse til Hvile.

K. er da det etiske Livsideal, hvor Viljen fuld-

stamdig beherskes af det relig. Kvietiv, o : hvor
man af relig. Grunde soger at rense Vijjen for

alt Begser, ikke blot det syndige og selviske,

men for ethvert Hensyn til sig selv, saa at
Sjeelen, befrlet for al egen Interesse, kun ser

Gud og hans iEre. I ethvert overvejende passivt

bestemt Livsideal vil der vaere en Tendens her-
imod, saaledes i al Mystik og [Contemplation

:

her kan Hojdepunktet Andes i, at den enkelte
glemmer sig selv ganske, medens dette er
umuligt i den aktive Moral, hvor den energiske

Handling ikke kan losrives fra det handlende
Subjekt. Den selvforglemmende Kserlighed, der
kun er sig bevidst, naar den er skilt fra sin

Genstand, den selvlose >Overladenhed« (Ge-
lassenheit), dersynker ned i Gud, som Draaben
forsvinder i det uendelige Hav, er, udformet
med storre eller mindre Klarhed og Kraft, det
fselles kvietistiske Ideal for al Mystik. Sasrlig

er dog K.ns Navn bleven knyttet til nogle ud-
preegede Repraesentanter for det mystiske Livs-
ideal i Spanien og Frankrig i 17. Aarh. ; saa-

ledes Mikael de Molinos (d. 1697), der vil

>gere sig selv til intet< for ganske at tabe sig

i Gud, hverken tsenker paa Len eller Straf,

hverken beder Gud om noget eller takker ham
for noget, men bliver absolut intet, for at Gud
kan vaere alt. Allerede hos Frans af Sales (d.

1622) fandtes lignende Tanker (den hojeste

Kaerlighed onsker intet, ikke engang Salig-

heden), men med sserlig Kraft og svaermerisk
Glod kom de frem hos Fru Guyon (d. 1717).

Idealet er her det fuldkomne Vindstille i Sjeelen.

den hellige Ligegyldighed for alt andet end
Guds Vilje, hvilken denne saa er, og den salige

Hensmelten i Gud, hvor Sjselen intet vil, iutet

vdd, ikke mere er til for sig selv. Da Flnelon
antog sig den omstridte Fru Guyons Sag,

vakte K.n en Stund den storste Opmaerksom-
hed. Slagordet blev tl'amour desinteressit , den
fuldkomment uinteresserede Kaerlighed, og dens
Vaesen udtryktes i det Paradoks, at denne Kaer-

lighed vilde elske Gud, selv om han bestemte
Sjeelen til evig Pine. Men i dette Paradoks af-

slorer ogsaa K.n sin indre Modsigelse. Det bliver
klart, at Kserlighedsforholdet ophasver sig selv,

naar den aktive Side af Forholdet helt bort-
tages. Har Guds Kaerlighedsvilje en bestemt
Retning, Menneskets Frelse, maa den ogsaa
krasve, ikke Menneskeviljens Dodelse, hvilket
jo vilde vaere en ukaerlig Ligegyldighed for

Guds Kserligheds Maal, men dens Retning hen-
imod det samme Maal, og et Forhold, hvor
denne virksomme Forening fornaegtes, synker
ned under Kaerlighedens Ideal. De kvietistiske-

Tanker, der sserlig have fundet Jordbund inden-
for den katolske Fromhed, trasngte dog ogsaa
ind baade i reformerte Kredse (Tcrsteegen o. a.)

og i den lutherske Kirke i stserkere (Gotfr.

Arnold) eller mere afdsempet Skikkelse (Joh.

Arndt). I Virkeligheden stamme de dog fra

hedenske, panteistiske Kilder ; de kunne forfelges

tilbage til det graeske kontemplative Ideal (Ny-
platonismen), som paavirkede ogsaa de store
Aander indenfor Oldkirken (som Augustin),

ligesom de ogsaa komme frem i den eneste
gennemforte, panteistiske Etik, Spinozas. Jvfr.

de enkelte biogr. Artikler og Martensen, Den
chr. Ethik I, 401 f. J. P. B.
Kvindemission eller kvindelig Missionsvirk-

somhed for Kvinder. Ved Siden af Kvinders Del-
tagelse i den , almindelige Missionsvirksomhed,
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enten i Hjemmet, hvor det ofte nok er Kvind-
erne, der 1 stort Maal beere den oppe, elier

som Missionserens Hustru og nsermeste Hjtelper

paa Missionsmarken, har der efterhaanden ud-

viklet sig en vidt forgrenet Virksomhed, ude-
lukkende udevet af Kvinder og for en stor Del
ledet af Kvinder, til Bedste for deres Sostre 1

hedenske og muhammedanske Lande. Denne
sserllge Kvindemission er udsprungen af Mis-

sionsmarkens Trang og Udviklingens Krav, alt

som det blev Mart, at Kvinderne i disse Lande
vanskelig, paa mange Steder slet ikke, kunde
naas med Evangeliets Forkyndelse ved Maend.
Sserlig gselder dette om de muhammedanske
Lande, hvor Kvinderne ere indespserrede i det

for Maend utilgtengelige Harem; og over hele

Nordindien har Bereringen med Muhammed-
anerne fert til en lige saa streng Afspserring i

Senanaet, Kvindeboligen, eller en Afsondring
bag Pardab, det Tasppe, der skjuler dem for

enhver Mands Blik og Beroring. Og i Syd-
indien og 0stasien, hvor denne Afspserring ikke

Andes, rejser dog Skik og Anstand en saadan
Skranke imellem Konnene, at en indgaaende
Missionsvirksomhed blandt Landets Kvinder
kun lader sig ndfere ved kvindelige Missio-

nserer, der dels ved Undervisning, dels ved Besog
i Hjemmene bringe dem Evangeliet eller ved
Lsegevirksomhed aabne Hjerterne for det. Be-
gyndelsen hertil gjordes ganske naturlig ved
Missionserhustruer, der saa sig dragne ind i

et Arbejde, hvortil de maatte sage Hjselp bos
andre Kvinder, der vilde ofre sig dertil. Det
var i Nordindien, dette Arbejde ferst kom i

Gang. Som Banebryder her nsevnes Mrs Hanna
Marshman i Serampur 1789—1847. I Kalkntta
gjordes Begyndelsen 1822 ved Miss Mary Ann
Cook (Mrs Wilson), der fik Skoler i Gang for

de lavere Klasser. Derfra gik man videre til

Besog i Senanaerne (Miss Mary Bird fra 1823).

Et nyt Skridt fremad var Senanaskolen for de
i Senanaer indespserrede Piger af de hejere

Klasser. Dette gjordes 1856 ved Mrs Hanna
Mullens (Datter af den bekendte Missionaer
Lacroix). Og Alexander Duff satte en Pigeskole

i Gang for disse Klasser. I Bombay havde den
skotske Missionaer Dr. John Wilsons Hustru
optaget en lignende Gerning, og i Madras Mis-
sionajr John Andersons Hustru. Imidlertid

havde der i England dannet sig kvindelige For-
eninger for Udsendelse af Kvinder til den saa-

ledes begyndte Virksomhed og for Uddannelse
af indfedte Laererinder og Hjselpersker. Den
forste var > Society for promoting female educa-
tion in the East* 1835, fremkaldt ved den
amerikanske Kinamissionaer Abeels Besog. Den
begyndte med Skolevirksomhed i Indien og
Kina og bredte sig derfra til Pakestina, Japan
o. fl. Steder, men er oplost 1899. Det nseste

Selskab kom 1852: >Zenana Bible and Medical
Mission c (eller Indian Female Normal School and
Instruction Soc), der virker i Indien med 150
europteiske Arbejdere og 210 indfedte foruden
92 Bibelkvinder og har en Aarsindtsgt af
360,000 Kroner. Medens disse ikke bandt sig

til en bestemt Kirke, bar der af det sidst nsevnte
1880 udsondret sig et udelukkende angllkansk
Selskab, >Church of England Zenana Miss. Soc.t,

der langt har overflojet Moderselskabet og med
•en Aarsindtsegt af over 1 Mill. Kr. underholder

Kjrke-Leksikon for Norton, n.

212 europ. Kvinder foruden 516 indfedte Lasrer-

inder og 224 Bibelkvinder, der arbejder sammen
med Church Miss. Soc. Ligeledes have de evrige

sterre engelske Missioner hver sin kvindelige

Hjselpeforenlng med et ofte betydeligt Antal
kvindelige Udscndinge. Dog er der nogle Mis-
sioner, som Kinas Indlandsmission, hvor de
kvindelige Missionsrer helt gaa ind i Mis-
slonens Hovedstyrke under dens dlrekte Ledelse
og Forsorg. Ialt har Storbritannien med Kolonier
o. 1900 ugifte Kvinder i Missionsarbejdet.

Tyske Missionsvenner fulgte det fra Eng-
land givne Eksempel, og 1842 stiftedes i Berlin

>Frauenverein fur christl. Bildung des weibl.

Geschlechts im Morgenlandec, der udsender
Kvinder til Senanabeseg og Skolegeraing i In-

dien og 1850 >Frauenverein fur China*, men
disse udfolde kun en beskeden Virksomhed.
Kun langsomt have de sterre tyske Missions-

selskaber fulgt efter og udsendt ugifte Kvinder
til Arbejde i Missionen; men det hojeste Antal,

noget af dem har, er 17, og det tyske Syn paa
Kvindens Bestemmelse har hidtil forhindret

en kraftigere Udvikling af denne Virksomhed.
Tyskiand har endnu kun 104 ugifte Kvinder
i Missionsarbejdet og ikke en eneste kvindelig

Lege. I Amerika har derimod Bevsegelsen for

Kvindemission taget anderledes Fart, dog ferst

efter at Borgerkrigen var endt. Da kastede

mange under denne i forskcllig kristelig Virk-
somhed opevede Kvinder sig over Kvindemis-
sionen. Det forste amerik. »Women's Miss. Soc.c

oprettedes 1861 i New York, men andre fulgte

Slag i Slag, og nu bestaar der en Rsekkc af

saadanne med en meget udviklet Organisation

i flere Trin fra de smaa lokale Foreninger op
til de styrende Komiteer (Boards) med General-

forsamlinger, der vare flere Dage, under ude-

lukkende kvindelig Ledelse. Det maa siges til

deres Bos, at de i Reglen slutte sig neje til

deres Kirkes Mission, ligesom de tilfere denne
en meget stor Del af dens Midler. Der er

amerik. Kvindeforeningcr (Presbyterianernes og
Metodisternes), der yde l 1

/* Mill. Kr. og der-

over. Omtrent 1150 ugifte Kvinder fra Amerika
virke i Missionen, og de have sserlig stillet et

betydeligt Tal af kvindelige Lseger, 122 af de

218, der fandtes 1900. Nsest efter Mrs Sarah
Boardmann, Judsons anden Hustru, maa sserlig

naevnes Miss Fidelia Fiske, der arbejdede i

Persien 1843—58, Miss Elisa Agnew (i 44 Aar
paa Ceylon) og Miss Dr. C. Swain, den forste

kvindelige Lsegemissionser, der 1869 gik ud til

Indien. Ogsaa de nordiske Missioner ere komne
noget med i Udsendelsen af kvindelige Missions-

arbejdere, sserlig de sv.: MissionsfSrbundet har

19 ved Kongo; Evang. Fosterlandsstiftelsen 15

(i Centralindien og Ostafrika); Sv. Kyrkans Mis-

sion (i Sydafrika). Det norske M. S. har 13,

fornemmelig paa Madagaskar; det danske M. S.

4. Endelig er der 1894 dannet en Forening
• Kvinnliga Missions-Arbetare< (K. M. A.) 1 Stock-

holm, 1900 en dansk K. M. A., 1901 en finsk,

1902 en norsk. Den svenske er den betyde-

ligste, men har spredt sin Virksomhed meget

staerkt; ingen af dem virker i Tilslutning til

deres Kirkers evrige Missionsarbejde. Det sam-
lede Tal af ugifte Kvinder i Missionsarbejdet

anslaas nu til o. 4000 (Fru Weitbrecht, Kvinde-

ligt Missionsarbejde i Indien, Kra. 1900; S. S.

56
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Hewlett, Daughters of the King, London 1886;
Hanna Riehm, Hinter den Manern der Senana,
Berlin 1902). V. Sn.

Kvaekerne. I den lille By Drayton-in-the
Clay (nu Fenny Drayton) 1 Leicestershire fedtes

George Fox i Juli 1624. Hans Fader var
Vaever. Begge Foraeldrene sogte til Statskirkens

Gudstjenester, men de have rimeligvis haft

puritanske Sympatier. Biblen synes at have
vaeret G. F.s eneste Leaning, og Amos, Hyrden
fra Thekoa, blev tidlig hans Ideal. Da han
var 18 Aar gl., begyndte den eng. Borgerkrig,

og den varede indtil den Tid, da han traadte

frem som Mtssionaer. Men hverken Borger-

krigen eller Trediveaarskrigen, der da rasede

i Tyskland, optog hans Tanker; han tsenkte

kun paa sin egen Sjsels Historie og Kampen
mellem Lys og Merke i hans eget Indre. Han
siger selv, at han tidlig lserte at vaere tro i

alle Ting og >at holde sitJa og sit Nej«. Ver-

dens Synd tyngede haardt paa hans unge Hjerte,

og i en Alder af 19 Aar (>paa den 9. Dag i

den 7. Maaned 1643<) forlod han Slaegt og
Venner og begyndte et Vandreliv, der ogsaa

bragte ham til London. Hverken Londons
•store Lserere* eller en Onkel, der var Baptist,

kunde imidlertid hjaelpe ham. Han veudte da
hjem til Leicestershire, hvor hans Slsegtninger,

der frygtede for hans Forstand, sogte at faa

ham til at gifte sig eller blive Soldat. Han af-

viste disse Forslag og gik fra Priest til Priest,

uden at det dog blev bedre med ham.
1646 begyndte det at lysne for ham. En

Sendagmorgen aabenbarede Herren ham, at

det for at vaere en Krlsti Tjener ikke var nok
at have studeret i Oxford eller Cambridge, og

at Gud ikke bor i Templer, bygte af Hinder.
Han vilde herefter Ikke bruge Ordet >Kirke<

om Kirkehuse, og han brad sig ikke om de
engelske (presbyterianske) Statsklrkepraster,

men satte mere Pris paa de fra Statskirken

afvigende. Romerkirken saa han, og senere

hans Venner, meget mildt paa, saa at K. ofte

bleve holdte for at vaere forklaedte Papister.

1648 synes han, snart til Fods, snart paa Heste-

ryg, at have begyndt de Missionsrejser, der
strakte sig over hele hans evrige Liv. Klaedt

i en Ltederdragt drog han fra Sted til Sted og
talte om det indre Lys, der var mere vserd

end jodiske Ceremonier og hedenske Fabler,

og om den kr. Fuldkommenhed, der udspringer

af Sejren over Synd og Dod i rene Hjerter.

Han forkastede enhver Ed, Hilsen ved Aftagelse

af Hatten (the hat-worship) og Krig.

I de forste Aar faerdedes han mest i York-
shire og Mellem-England. 1649 kom han i

Faengsel i Nottingham, fordi han i en Kirke
havde protesteret imod Pnestens Tale om det

sikre profetiske Ord og raabt : >Ikke Skrifterne,

men Aanden<. Senere sad han, anklaget for

>Gudsbespottelse<, nsesten etheltAar faengslet

i Derby, og da han bad Dommeren (Gervase

Bennet) om at sktelve for Hen-ens Ord, blev
han selv og hans Venner kaldt Quakers. Selv

kaldte han og hans Tilhaengere sig >Lysets

Bern<, senere >Vennernes Samfundc, ofte med
Tlllaegget : >som man med Foragt kalder Kvaj-

kere«. Den lange Faengsling i Derby angreb
baade hans sjselelige og legemlige Sundhed, og
da han raabte Ve over >den blodige Stad Lich-

field «, fordi tusinde Kristne skulde have lidt

Martyrdeden der i Diocletians Dage, troede
mange, at han var afsindig.

1652 lserte han Dommeren Thomas Fell i

Swarthmoor Hall og hans Hustru at kende, og
Margrete Fell, dengang en Kvinde paa 38 Aar
og Moder til 4 Bern, fik stor IndOydelse paa
ham og hele den kvaekerske Bevaegelse. Fells

Hus i Swarthmoor Hall staar endnu, som det
stod dengang, og en halv Fjerdingvej fra det
ligger et lille Forsamlinghus med Indskriften
•£ dono G. Fox 1688<, i hvilket K. senere
havde deres Sammenkomster. Margrete Fell

og Familien I Swarthmoor Hall bleve straks

grebne af Fox's Ord. Thomas Fell var selv

borte, da Fox kom til Stedet. Da han vendte
hjem, fortalte Naboerne ham, at hele hans Has
var bleven forfeit fra den kr. Religion. Et
Mode med Fox stemte ham dog straks i haj
Grad velvilligt over for den underllge fremmede;
han gik ikke over til K., men lod dem holde
Mode i sin Spisestue.

Efter fredelige Dage, tilbragte hos Fells, op-
randt der paany trange Tider for Fox med en
ny Anklage for Gndsbespottelse og en ny
Faengsling i Carlisle. Efter at vaere friglven,

besegte Fox Cromwell i Whitehall. Protektoren
havde Lyst til at se den Mand, der havde
protesteret mod al Krig. De to maerkelige Mrend
talte ltenge sammen om aandelige Spergsmaal.
I meget vare de enige, kun fandt Cromwell,
at Fox var for tilbojelig til at kives med Praest-

erne ; men da Fox talte om de falske Profeter,

der prsedikede for Vindings Skyld, sagde Pro-
tektoren: >Det er godt; det er sandtc. Han
var betaget af den sjelsomme Gaest og enskede,
han kunde vaere sammen med ham hver Dag.
Med en Advarsel mod Hjertets Haardhed skiltes

Fox fra Cromwell.
Efter nye Rejser, der forte til nye Faengs-

linger, kom Fox til Wales og Skotland, og alle

Vegne lyttede man til den vandrende Profets

Tale. Da han var vendt tilbage til England,
havde han en Disput med en Jesuit om Skriften

og Traditionen, og i et Hus i Bedforshire
holdtes det ferste af de saakaldte >Kvaeker-

Parlamenter<, der siden ere afholdt hvert Aar.

Da det rygtedes, at Cromwell skulde have
Kongenavn, gik Fox til ham og advarede ham.
Under Restaurationen med dens Uniformitets-,

Konventikel- og 5 Mile-Akter, oprandt der nye
Traengsler for Fox og hans Venner, og Fox sad
3 hele Aar i Fsengsel. Saasnart han kom ud,

folte han sig som en brudt og seldet Mand;
men 1 Faengslet havde han haft Lejlighed til

at taenke over, hvad >Vennernes Samrand<
traengte til. Han havde lagt Planen til Fjer-

dingaarsmeder og Maanedsmoder ved Siden af

Aarsmaderue som en Slags Synoder og Menig-
hedsmoder ved Siden af Generalsynoden. Nu
slnttede betydelige Masnd sig til ham, bl. a.

Robert Barclay (I, 216), der skrev en stor

>Apologi< for K., og Fredsdommeren, Walter
Jenkins, som selv havde haft Fox blandt sine

Fanger.

I Okt. 1669 aegtede Fox Margrete Fell. Thomas
Fell var dod 1658, faa Maaneder efter Crom-
well. Efter hans Dod vedblev hans Enke at

vise K. Gaestfrihed, og tillige rejste hun rundt
og besegte Faengslerne for at gore godt mod
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> Vennerne* . 1669, da Margrete Fell var 55 og Fox
46 Aar, indgik han >efter Guds Vijje* jEgteskab

med sin gamle Veninde. Ferst blev Sagen fore-

lagt Margretes Barn, derpaa blev den dreftet

med Venner, og endelig sluttede de to iEgte-

skabet >i Herrens Frygt og i Menighedens Nser-

vserelsec, nden nogen Praests Mellemkomst,
men >helliget ved Kristi usynlige, i Aanden
folte Naervterelae*. K. have altld holdt strengt

paa iEgtepagtens religiose Karakter.

Skant Fox havde gjort alt for at ordne Mar-
grete Fells Forhold til hendes Bern, rejste dog
en af disse Klage, og i Beg. af 1670 blev hans
Hustrn kastet i Frengsel og sad de> indtil April

1671. iErkebiskop Sheldon var ivrlg til at for-

falge Nonconformlster, og disse maatte lide

meget i de Aar, navnlig efter Udstedelsen af

en ny Konventikel-Plakat. I Beg. af 1671 be-

gyndte der en skarp Forfelgelse mod alle >Ven-
nerne<, og i Aug. s. A. rejste Fox til Amerika
med en Flok Kvaskere. Hans Hustru fulgte

ham til Gravesend, men vendte derpaa tilbage

til Hjemmet. Maalet for Fox's Rejse til Vest-

indien (Barbadoes og Jamaica) og det amerik.

Fastland var at formane de mange amerik.
Kvaskere til at leve et helligt Liv. Navnlig

advarede han dem sterkt mod Bernegiftermaal

og formanede dem til at opdrage deres Slaver

i Herrens Frygt >og efter visse Aars Forleb
give dem Friheden<.

28. Jnni 1673 var Fox atter i England. Paa
Vejen til Swarthmoor blev han i Worcester
kastet i Fsengsel og sad fengslet i 14 Maa-
neder. Det var hans sidste Fangetid. De Aar,

han endnn havde tilbage, gik forholdsvis roligt

med Ordningen af Samfundets Anliggender.

De aarlige, fjerdingaarlige og maanedlige Moder
lagde et Baand paa den absolute Individual-

isme, der var Fox's Udgangspunkt, og det

samme var Tilfseldet med Ordningen af de
gudstjenstlige Meder, JSgteskabs-Indgaaelsen og
adskilligt andet. Der blev endog indsamlet
Penge til Understettelse af fattige Rejseprasster.

Mod dette >Maskineric og mod Fox's Autoritet

rejste der sig 1675 — efter tidligere mindre
Revolter — en voldsom Storm, der forte til

en Slags Skisma, idet to udmserkede Prsedi-

kanter, John Wilkinson og John Story, stillede

sig stift paa det independentiske Standpunkt,
hasvdede hver enkelt Menigheds absolute Uaf-

heengighed og beraabte sig paa Aanden imod
alle ydre Former. Robert Barclay skrev mod
de yderligt gaaende Individnalister Stridsskriftet

The Anarchy of the Ranter*. Men i Virke-
ligheden tilegnede K. sig mange af disse In-

dividnalisters Tanker, og den Kvietisme, der
bredte sig blandt >Vennerne< i det 18. Aarh.,

skyldtes den separatlstiske Bevsegelse i 1675.

1677 gjorde Fox, sammen med William Penn,
Robert Barclay og George Keith, en Rejse til

Holland, hvor der var mange >Venner<, og han
tog derfra til Emden, Oldenburg, Bremen, Ham-
burg og Holsten. Efter sin Hjemkomst levede
han mest i London, og lidt efter lidt mildnedes
Strengheden over for K. 1684 var han atter

paa en kort Rejse til Fastlandet. 13. Jan.

1691 dode han.
Blandt hans Tilhsengere have asett R. Bar-

clay iser James Naylor og William Penn
paa hojst forskellig Vis gjort sig bekendte.

Naylor var en Svsermer, der som >Fredsfyrste«
1655 holdt sit Indtog i Bristol, hllset med
Hosianna af Mcend og Kvinder. Han led Deden
i Dec. s. A., men hans vilde Entusiasme, der
i Begyndelsen af mange blev hilset med Jubel,
bragte siden adskillige svtermersk anlagte >Ven-
ner* til Besindelse. 1688, da William Penn
(se d. Art) »aabent og uigenkaldeligt* slnttede
sig til K., gjorde disse en af de betydnings-
fuldeste Erobringer. Ved Kveker-Kolonien i

Pennsylvanien med dens Religionsfrihed (S. H.
Cobb, The Rise of relig. Liberty in America,
New York 1902, 440 f.) fik »Vennernes« Sam-
fund verdenshistorisk Betydning.
Fox kunde tildels takke sin pnegtige Sklk-

kelse, sin graceful countenance og sin vidunder-
lige Stemme for den store Indflydelse han evede;
men han havde ogsaa betydelige Gaver som For-
fatter og Organisator. Inden han dede havde
han baade 1 England og Amerika store Skarer
af Tilhsengere. Efter Tolerance-Akten af 1689
voksede >Vennernes Samfundc betydeligt. 1695
fritog man dem for Ed, men deres Modstand
mod Tienden bragte dem stadig megen Mod-
gang. I Beg. af det 18. Aarh. kunde en Eng-
ender sige om dem: >de svaerme over 3 Na-
tioner og fylde vore Kolonler<, men i Slutn.

af Hundredaaret tog Tallet paa K. staerkt af,

og 1886 var der i England og Skotland kun
omtr. 15,000. Der udbred ogsaa mange indre
Stridigheder iblandt dem, og ikke faa af K.
bleve Rationalister (se Art Elias Hicks S. 424).

I Modssetning til Rationalismen hsevdede i

Manchester 1837 de saak. Evangelical Friend*
den evang. Krdm., idet de satte Guds Aaben-
baring i Skriften over det indre Lys. Deindbyrdes
Stridigheder fremkaldte isasr i Amerika store

Spaltninger; der Andes nu 4 Hovedpartier af

K. : 1) de ortodokse Venner, der have deres
Hovedstyrke i Indiana, Ohio, Iowa og Penn-
sylvanien ; de have ialt 725 Bygninger til Guds-
tjeneste og 80,000 Kommunikanter. 2) De uni-
tariske Hicksiter (se S. 424), der have 213 Kirke-
bygninger og omtr. 22,000 Kommunikanter;
de fleste Hicksiter Andes i Pennsylvanien og
New York. 3) De mere konservative Wilbu-
riter, der have Navn efter John Wilbur, som
1845 fremkaldte en Spaltning, der navnlig fandt

Tilslutning i Ohio, Iowa og Kansas; de tale

meget om det indre Lys, men nasgte den
ejeblikkelige Omvendelse og Legemets Opstand-
else. 4) >Vennerne< (primitive friends), der
kun have 5 Lokaler til Gudstjeneste og 232
Kommunikanter. — I Danmark var der 19D1

ialt 66 Kvaskere.

Kvsskerdamraet er en vidt gaaende Subjektiv-

isme, >Anabaptlsmen i Hvilec ; en fselles Be-
kendelse have K. ikke, og heller ingen anden
Forfatning end Aarsmederne, Fjerdingaarsmo-
derne og Maanedsmederne. Barclays Apologi,

Fox's Breve, forskellige Skrifter af W. Penn,
George Keith og Guerney indeholde Retningens
religiose Grundtanker. Et Hovedpunkt er Lasren

om >det indre Lys« som Kilde og Norm for

Troen. Udgangspunktet for denne Ltere er Joh.

1, 9. Fra Logos udgik der ifolge K. far Kristus

og efter Kristus Virkninger og Livstegn gennem
alle Tider og alle Folk. Denne >umlddelbare
Kristusc var Kristi Lys, der oplyser hvert Men-
neske, som kommer til Verden. Kun de, som

56*
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have Krlstl Aand eller drives af Guds Aand
(Rom. 8, 9. 14), ere Kristne. Begejstring er

Forudsaetning for Troen. >Det indre Lys<, der
ogsaa kaldes >den indre Kristus«, er nodven-
digt til Forstaaelse af de guddommelige Ting.

Hvert Menneske har det i sterre eller mindre
Grad, baade Hedninger (Rom. 2, 14—15) og
Jeder (Neh. 9, 20 ; Jer. 63, 10). Det var til for

Skabelsen (1 Mos. 1, 3), og det Andes i alle

Tider (Joh. 1, 9; Kol. 1, 23; Tit. 2, 11). Uden
dette indre Lys er Krdm. kun et Skin uden
Kraft. Den hi. Skrlft stammer ogsaa fra Guds
Aand, men den er kun en dod Kopl af Sand-
heden, og dens Autoritet er afhtengig af Aanden.
Men Barclay gik dog tilbage til den for paa
dens Udtryk at grunde sin Lasreom det indre Lys.

De, der have det indre Lys, have Ret til at

praedike, Kvinder lige saa godt som Maend,
men den, der vil preedike Evangeliet uden at

eje det indre Lys, er en Bedrager og ingen

sand Tjener af Evangeliet. Lennede Tjenere
havde K. ikke 1 den ferste Tid, men senere
flk de saadanne. Den eneste Daab, der har
Betydning, er Aands- og Ilddaaben; Barne-
daaben er en blot menneskelig Overlevering
nden Grund i Skriften. Nadveren falder egent-

lig sammen med det indre Lys ; den er noget
rent indvortes og aandeligt; det var en Mis-

forstaaelse af Apostlene at holde Nadvermaal-
tider: den, der er oplyst af det indre Lys, be-

liever ikke Mad og Drikke for at paamindes om
Kristi Dad. K.s Gudstjeneste kan vaere et tavst

Made, og den bestaar kun af Bon og Forma-
ning. Alle Fester ere afskaffede, men de guds-
tjenstligc Moder holdes 1 Reglen om Sondagen,
og til en forud bestemt Time.

K.s daglige Liv er nogternt og jaevnt, natur-

ligt og ubevaegellgt. De forkaste Ed og Krigs-

tjeneste, Kunst og Skuespil, men ikke tedel

Selskabelighed. Historie og Geografi ere Viden-
skaber, de ister dyrke. Deres Klaedning er

simpel; som oftest baere de en saerlig Dragt
og navnlig en >Kvaekerhat< . Deres Tale er jaevn

og kort, og de undgaa alle sociale Legne. I

Bygningen af deres Huse og 1 Bohavet lsegge

de Vind paa Simpelhed og Soliditet.

Paa Samfundslivets Omraade have de ofte

ovet en betydningsfuld Virksomhed. Stefan

Grellet, William Forster og Elisabeth Fry have
store Fortjenester af deres Arbejde 1 Faengs-

lerne; Joseph Lancaster var en af Ophavs-
maendene til den saak. >indbyrdes Undervis-
ning< ; Ellhu Burrit og Politikeren John Bright
have, hver paa sin Vis, arbejdet iraod Krigen.
Lidt efter lidt ere K. komne med 1 Mis-

sionsarbejdet; paa Madagaskar, i Syrien, In-

dien, Kina, Mexiko, Japan og Tyrkiet have de
Missionaerer, og i Laegemissionen bavc de taget

Del. Ogsaa paa Skolens Omraade have de ud-
rettet meget, og 1 den nyere Tid have de
opgivet den gamle Skyhed for det offentlige

Liv og taget Del baade i Parlamentslivet og i

den kommunale Politik (Th. Hodgkin, G. F.,

London 1897; F. S.Turner, The Quakers, Lon-
don 1889; Book of Christian Discipline of the
Rclig. Society of Friends in Great Britain, con-
sisting of Extracts on Doctrine, Practice and
Church Government, London 1883; G. H. Cur-
teis, Dissent in its Relation to the Church of
England, London 1888, 247 f.). Fr. N.

Kyatnon (Judit 7, 3), naeppe Jokmeam ved
Karmel, snarere El-fule N. V. for det gl. Jis-

reel, idet K. (>Bannemark<) muligvis kunde
vaere den gr. Oversaettelse af et med hebr.
>p61< (Bonne) sammenhaengende Bynavn. L.G.

Ktibel, Robert Benjamin, protest. Teolog,
Discipel af Tobias Beck (I, 243), fodtes 12. Febr.
1838 i Klrchheim u. T., blev 1867 Dekan 1

Balingen, 1870 Prof, ved Praestesemioariet 1

Herborn, 1874 Praest i EUwangen og 1879 Becks
Efterfolger som teol. Prof, i Tubingen. Bl. hans
Skrifter maa isaer maerkes hans >Bibelkunde<
(4. Aufl. 1886), hans lille, ogsaa paa Dsk over-

satte, Skrlft >Christliche Bedenken fiber modern-
christliches Wesen von einem Sorgenvollen*
(1890 s

) og hans exeget.-homilet. Haandbog til

Matt.-Evang. (1889). Han dade 4. Dec. 1894.
Kybernetik (af xvpiQv&v, styre) er den Del

af den prakt. Teologi, der fremstiller Lasren
om Kirkeforfatningen og Kirkestyrelsen.

Kttchler, Albert, Maler og Konvertit, fodtes
1 Kbhvn 2. Maj 1803, rejste 1830 til Munchen
og gik derfra paa sin Fod til Itallen. Der kom
han 1 Forbindelse med Overbeck og Nasare-
nerne, og 1844 gik han over til Romerkirken.
1851 blev han Fransiskanermunk under Navnet
Fra Pietro i Bonaventuras Kloster paa Pala-
tinerbjerget. Han dode 16. Febr. 1886. I sit

Kloster vedblev han med stor Flid at dyrke
sin Kunst, og fiere ypperlige Kopier efter Peru-
gino og Rafael bleve sendte til Danmark. Han
vedblev til det sidste af fele slg som Dansk.

Kylander, Jonas, sv. Biskop, f. i Gammal-
kils Sogn i Ostergdtland 1566, blev efter endt
Studium 1 Upsala Praest 1591, flk gennem Bi-
skop Petrus Benedict! 1 Llnkdping Midler til

en Udenlandsrejse, blev Mag. phil. 1 Witten-
berg 1598, Rektor 1 Linkoping 1599, siden
Spr. i Wreta og kort efter i Wadstena, Biskop
i Linkoping 1607, d. 30. Maj 1630. Som Bi-
skop vandt K. stor Berammelse. Bl. a. grun-
dedes 1627 Linkopings Gymnasium, som han
hojtideligt indviede 8. Sept. 1628. O. A.

Kynewfllf, se Cynewulf (I, 571).

Kypern, se Kypros.
Kypros (Cypern), den 9,600 Km. store

i det nordostl. Hjerne af Middelhavet, imellem
Lilleasien og Syrien, var i Oldtiden en frugt-

bar, vel dyrket og staerkt befolket 0, hvis Be-
boere tidlig kom i Berering med 0sterland-
enes gamle Knlturfolk og modtog Paavirkninger
fra dem, bl. a. fra Babylonien, Assyrien og
iEgypten. Fenikerne kom allerede 1 en fjern
Fortid til 0en og grundede her Byer og Riger,

bl. a. Kittion. Sproget i en Del af 0en var
Fonikisk, imedens der i andre Egne taledes
Graesk. Der var nemlig meget tidlig kommet
gr. Folk til 0en, hvor de grundede Here Riger.
Graekerne paa K. havde en egen fra det gr.

Alfabet helt forskellig Skrlft, som man i de
sidste Aar har tydet, men den maatte efter-

haanden vige for det gr. Alfabet Uagtet K.
laenge beholdt sine Smaakonger, maatte 0en
dog ofte anerkende storre Landes Herskeres
Overherredomme. K. var bl. a. af og til af-

haengig af Assyrerne, af Kongerne i Tyros, af
iEgypten og endelig af Perserkongerne, men
der var dog lange Tidsrum, i hvilke disse slet

ikke formaaede at besejre 0ens Konger, af
hvilke flere bleve maegtige og ansete Fyrster.
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Efter Slaget ved Issos kom 0en under Alex-
ander, og slden under Ptolenueerne, indtil Cato
58 gjorde K. til en med Kilikien forbunden
romersk Provlns. I de sidste Aarhundreder for

Kr. kom der mange Joder til K., og det er
derfor ikke at undre sig over, at Krdmmen
tidlig forkyndes paa 0en af Mend fra selve

K. (se Ap. G. 11, 19). Siden virkedc Paulus
(Ap. G. 13, 5), derpaa Barnabas (Ap. G. 15, 39)
paa 0en. Augustus gjorde ferst K. til en kejser-

lig Provins, der styredes af en Propraetor, men
siden gav ban 0en tilbage til Romerfolket,
hvorefter den stod under en Prokonsul. Dette
var saaledes Tilfeldet, da Paulus var der (Ap.

G. 13. 7). Efterhaanden sejrede Krdmmen, og
der grundedes adskillige Bispedommer paa 0en.
Ved Rigets Deling 395 tilfaldt K. det estrom.
Rige. Saracenerne indtog gentagne Gange 0en,
men den toges hver Gang tilbage af de Kr.

En byzantinsk Statholder, Komnenos, gjorde
sig uafiuengig af den graeske Kejser; hans Efter-

felgere beholdt 0en, indtil 1191, da Richard
Lovehjerte paa sit Korstog besatte den. Han
overlod den mod en Pengesum til Guido (Guy)
af Lusignan, Tituherkonge af Jerusalem. I

nsesten 300 Aar stod nu K. under Huset Lu-
signan og havde under disse Konger en ret

blomstrende Tid. Tilsidst maatte dog Enken
efter Kong Jakob II, Caterina Cornaro, 1473
afstaa 0en til Venezia, som beholdt den til

1570, da den indtoges af Tyrkerne. Under det
tyrkiske Herredemme (der 1832—40 afbredes
af Mehemed-Alis egyptiske) gik K. stadlg til-

bage, men efter at 0en 1878 er kommet under
engelsk Protektorat, er K. atter begyndt at gaa
fremad, og nyt Liv spores paa mange Om-
raader. De fleste Indbyggere ere gr. Kr. V. S.

Kyrene er Hovedstad i det Ubyske Landskab
Cyrenaica eller Pentapolls (nu Barka) mellem
^Egypten og Karthago. K. var en gr. Koloni.
Hojtbeliggende over Middelhavets Kyst i de
frugtbareste Omgivelser var K. beremt for sin

Skenhed, Handel og Kultur. Legekunsten stod

hejt, ogsaa mange Filosoffer og Digtere havde
hjemme i Cyrenaica; i den kr. Tid fostrede

det en Biskop som Synesios fra Ptolemais.
Under det rom. Herredemme forenedes Kreta
og Cyrenaica til en Provins.

Fra Begyndelsen af Ptolemeeertiden fik K.
og Omegn et talrigt jodisk Befolknlngselement,
saa at K. efterhaanden blev et afdejod. Centra
(jvfr. 1 Mak. 15, 23). Den jed. Opstand under
Trajan begyndte i jEgypten og K. og var navnlig
paa- sldstnssvnte Sted overordentlig blodig og
haardnakket. Uden Tvivl helleniseredes allerede

tidlig mange af Joderne i K. ; bl. a. kan ntevnes
den jed. Historieskriver Jason fra K. (2 Mak.
2, 23 [24]). Om Kyrenere hares Here Steder i

N. T. Simon af K. (Mk. 15, 21 osv.), der blev
tvungen til at bsere Herrens Kors, blev uden
Tvivl en Jesu Discipel. Kyrenere vare til Stede
ved Pinsefesten i Jerusalem (Ap. G. 2, 10);

ved dem maa Krdm tidlig vaere kommen til

deres Hjem. Om jed. Fanatikere fra K. hares
i Ap. G. 6, 9; men Kyrenere vare ogsaa blandt
de ferste, der praedikede Evangeliet for Hed-
ningerne 1 Antiokia(ll, 20). En Lukios narvnes
blandt de ypperste (13, 1). Han skal vrere

bleven Biskop 1 K. Ifelge Sagnet skal ogsaa
Markus have praediket i K. L. G.

Kyrie eleison (xvqk tUi)ooy\ Herre, v«r
naadig! Dette fra Psalmerne (f. E. Ps. 6, 3;
31, 10; 123, 3) hentede Benneraab var 1 den
asterlandske Kirke Udtryk for Menighedens
eller Korets Tllslutning til de af Dlakonen frem-
sagte Dele af Kirkebennen. Meget tidlig for-

plantedes denne Skik til den lat. Kirke, hvor
Meuighederne senere, da Korsangen var ind-

fort, maatte lade sig neje med, naar den lat.

Hymne var sunget til Ende, at istemme enten
blot: K. e.! eller: K. e.! Christe e.l K. e.l ofte

gentaget 3 eller 9 Gange. Ligesom Tilfeldet

var med Halleluja, at de lange Tonersekker,
som var knyttede til den sidste Stavelse (ja),

gav Anledning til, at man underlagde Tonerne
Ord og derved kom til at skabe en ny Psalme-
art, de saakaldte Sekvenser (se d. Art.), saaledes
blev de lignende Toner, hvormed K. e. blev sunget
og gentaget, Aarsagen til, at man ledsagede dem
med tyske Ord, idet K. e. benyttedes som Re-
frain. Disse saakaldte >Leiserc eller >Kirleiser<

eller >Leiche< er den ferste Antydning til tysk
Kirkesang. De benyttedes heist paa de store

Fester. En saadan >Leise< er: >Nu bede vi

den Helligaand<, V. 1, »Krist stod op af Dade«
(Landstad Nr. 343) V. 1, >Lovet vasre du Jesus
Krist. V. 1 (jvfr. Psbg f. K. og Hj. 227, 130).

Ordinansen af 1539 bestemmer angaaende
Bernesang i Kirkerne, at efter at man har last

et Stykke af Guds Ord og sunget en dsk Sang,

skal Bernene falde paa Kna? og sjunge K. e.l

Chr. e.l K. e.l og lase Pater noster. Ved Hej-
messen skal K. e. synges efter Introitut. Blspe-

medet i Kbhvn 1540 fastsaetter, at K. e. skal

blot synges 3, ikke 9 Gange, og Synoden i

Antvorskov 1546 tilfejer, at K. e. bar i Byerne
synges uden dsk Overs. En saadan kan der-

imod som hidtil tillades paa Landet.

Efter tyske Forbilleder optoges allerede i den
aeldste dske Psalmebog og i Malme-Psalmebogen
Kyrie omgjort til Psalme og afpasset efter de
store Hejtider. Disse Kyrie-Psalmer anordnes i

Ritualet 1685 til at synges under Sen- og Hej-
tidsdags-Hejmessen, straks efter at Indgangs-
bonnen er lrest. Ved Onsdags- og Fredags-Messen
derimod skal den Bodspsalme, hvormed Tjenesten
begynder, sluttes med: K. e.l Chr. e.! K. e.l

I den senere Tid bruges K. e. kun som Re-
frain i enkelte Psalmer (Landstad Nr. 3, 17,

69, 486) samt som Beg. af Litaniet /. N. S.

Kyrillona hed en ukendt syr. Digter, hvis

6 aandelige Digte G. Bickell fandt i et af

det brit. Museums nitriske Haandskrifter og
oversatte i >Ausgew. Gedichte der syr. Kirchen-
vatert (Kempten 1872). K. kaldes i en Over-
skrift >Mar<, hvilket kan tyde paa, at ban har
vseret Biskop, men muligvis kun paa, at ban var
en hellig Mand. At K. har v«ret Diakon og
maaske Pnest fremgaar af Begyndelsen til hans
Homili om Paasken, hvoraf man kan se, at

han selv har forelrest Evangeliet forud for

Homillen. Af en anden Antydning har man
villet slutte, at han var fra det nordl. Mesopo-
tamien, maaske fra Edessa. Hans Hymne om
Hunne-Krigen er digtet 396. Bickell vil identi-

flcere K. med den edesseniske Pnest, Absa-
mias, Afrems Sestersen, men heri er Wright
(A short Hist, of Syriac Litt, London 1894,

40 f.) ikke enig med ham.
Kyrillos af Alexandria, Patriark 412—44,
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tilbragte som ung flere Aar hos Munkene paa
de nitriske Bjerge, var 403 sammen med sin

Onkel, den alex. Patriark Theofilos til Stede

paa Synoden ad quercum, og valgtes 412 efter

Onklens Ded til Patriark. K. havde store Evner
baade som Teolog og Politiker; han varSand-
heden tro, men ikke altid i Kaerlighed. Med
ham naaede den alex, Bispestol sin hejeste

Magt. Sin Styrelse begyndte han med at fra-

tage Novatianerne dcres Kirkcr. Derefter kom
han i Strid med Bycns Praefekt; denne stot-

tedes af Jederne, K. af den lavere Befolkning.

Den kvindelige Filosof Hypatia, der mentes at

hindre en Udsoning. blev myrdet af de Kr.,

og efter et voldsomt Oplob blev Joderne for-

drevne (jvfr. Ch. Kingsleys Boman > Hypatia,
or, New Foes with an Old Facet, 1852—53).
Med Konstantinopels Patriark Nestorios havde
han den haardeste Kamp; den var en Styrke-
prove raellem den alex. og antiokenske Dogmatik.
Da Nestorios ikke vilde kalde Jomfru Maria
>Guds Moder<, angreb K. ham 429 og flk 430
Bom paasin Side. Til Strldens Afgerelse sammen-
kaldteKejserTheodosius, derholdt paa Nestorios,

et Kirkemode i Efesos 431. K. overtog Forssedet,

og ved at aabne Modet, inden alle Antiokenere
vare komne, flk han Nestorios fordemt. Efter
disses Komme skiltes Medet i to hinanden for-

demmende Partier, og Afgerelsen stod nu til Kej-

seren. Denne, der af Hoflets Darner blev be-
arbejdet til Fordel for K., godkendte omsider
Fordemmelsen af Nestorios, og K., der endog en
Tid havde vseret fiengslet, rejste hjem som Sejr-

herre. K. har, foruden et sterre Vaerk imod
Julian Apostata, skrevet betydelige dogmatiske
og eksegetiske Arbejder, i hvilke den typisk-

allegoriske Fortolkning er staerkt fremtraedende.
Saerligt kan fremhaeves hans Fortolkning til

Joh. (udg. af Pusey 1872) og til Lk. (udg. og
overs, af Payne Smith 1858). Desnden har han
sikkert haft Hovedandelen i Affattelsen af den
alex. >Markos-Liturgi«. Af Leo XIII blev han
ndnsvnt til Dr. ecclesia. K.s Skrifter ere udg.
af J. Aubert I—IV (Paris 1858). Jvfr. A. Ko-
pallik, C. v. Alex. (Mainz 1881); P. Bohrbacher,
Die alex. Patriarchen als Grossmacht des Orients
(Berlin 1891); A. Largent, St. C. d'AIex. et le

concile d'Ephese (Paris 1892). S. A. B.
Kyrillos afJerusalem, Patriark 351—86, er

f. o. 315, blev tidlig Diakon og 345 Presbyter.
Som saadan flk han det ellers biskoppelige
Hverv at undervise Katekumenernes overste

Hold. Fra denne Undervisning stamme de
endnu bevarede 23 >Katekeser<. De 18 forste

ere holdte i Fasten for dem, der skulde debes
kommende Paaske, og handle om Daaben og
Troens Indhold. De 5 sidste, de »mystago-
glske<, ere holdte i Ugen efter Paaske for de
nydobte og ere knn bestemte til Ltesning for

debte. De forklare Daaben, Nadveren (mystisk
Forvandlingslaere), Gudstjenesten og Fadervor.
351 blev K. Patriark i Jerusalem. Ved at ind-
tage en Mellemstilling mcllem Nikaenere og
Arianere blev han angreben af begge Partier,

navnlig var Biskop Akakios af Kaesarea (I, 43),

der her samtidig kaempede for sit Bispesaedes
Supremati, ham uforsonlig, og det lykkedes
denne at faa ham afsat. K. kom tilbage under
Julian Apostata, men maatte atter bort under
den arianske Kejser Valens. Efter dennes Dad

kom han tilbage igen og flk Lov i Bo at styre

sin Menighed og raade Bod paa de usaedelige

Forhold i Byen. Dogmatisk endte K. som hel

Nikaener. 381 var han med i Konstantinopel,
hvor det nikaensk-konstantinopolitanske Symbol
antagelig er dannet af K. ved niksenske Ind-

skud i det jerusalemske Symbol. K.s Skrifter

ere udg. af Touttee (Paris 1720, ny Udg. 1844) og
af Beischl (Mflnchen 1848—70). Hans Katekeser
ere overs, paa Norsk af Belsheim (1882). Jvfr.

Caspari, Hist.-krit. Afhandlinger over orientalske
Daabsbekendelser (Kra. 1881, 92 f.). S.A.B.

Kyrillos (Konstantinos), slavisk Missionaer,

var fedt i Byen Thessalonike 827 og tilherte

en fornem gr. Familie. Han rebede tidlig

videnskabelige Anlaeg og blev efter sin Faders
Dod kaldt til Konstantinopel, hvor han, under
Fotios's (S. 88) Ledeise, blev opdragen sammen
med den unge Kejser Mikael HI. Han var en
stor Bogorm, der afviste fristende Tilbud om
heje Embedsstillinger for at blive Sekretaer,

Arklvar og Bibliotekar hos Patriarken Ignatios

(S. 515). I denne Stilling indlod han sig i en
fllos. Strid med Fotios, og da Fotios blev Pa-
triark (858), trak K. sig, >led ved denne Ver-
dens Visdom<, tilbage til Kiostret paa Olympos,
hvor hans aeldre Broder, Methodios (se d.

Art.), tidligere havde segt Tilflugt. Senere gik
begge Brodrene til Kazarerne, der boede paa
Stepperne omkring Donfloden, og K. mente paa
en i Pontes at have fundet den rom. Kle-

mens's (S. 808) Helgenlevninger. Senere (863)
kom Brodrene til Hertug Bastisiav i Mfihren,

og for at skaffe MShrerne en Bibeloversaettelse

skal K. have dannet det saakaldte glagolitiske

Alfabet og oversat Perikoperne paa det gammel-
slaviske Sprog. For Julen 867 rejste begge
Brodrene til Bom, hvor de flk en festlig Mod-
tagelse, navnlig fordi de medbragte >Boms
naestforste Biskops< Belikvier. Under Opholdet
i Bom dede K. 869, og han blev med stor

Hejtidelighed begravet i Kirken S. Clemente.
Se forovrigt Methodios. (G. N. Bonwetsch, C.

und Methodius, Erl. 1885; K. Goetz, Gesch.

der Slavenapostel K. und M., Gotha 1897).

Kyrillos Lukaris, se Lukaris.

Kyrning, Jakob Nielsen, jErkebiskop, var
forst Kannik i Lund og derpaa Pariserklerk.

1355 blev han valgt til jErkebiskop af Lund.
Medens han var i Avignon for at hente Stad-
fsestelse paa sit Valg, blev der lagt Beslag paa
iErkestolens Gods, og i den falgende Tid havde
han mange Stridigheder med Kongemagten.
Han dede 23. Jan. 1361 paa Hammershus.
Kyros(Kvqos, Cyrus), Persiens Konge. Navnets

Form er i Persisk Kurus (babylonsk Kuras, hebr.
Kores). Han tilherte (som Indskrifterne vise)

Akeemenidernes kongelige Slaegt, var Sen af
Kambyses og Sennesen af en aeldre Kyros;
han var altsaa en aegte Perser. Persien stod

paa den Tid under medisk Overherredemme.
men de persiske Underkonger herskede tillige

over den elamitiske Provins Ansan, med det

der liggende Susa (Susan) til Hovedstad. Over-
for Babylonierne kalder K. sig derfor Konge
af Ansan (som graensede til Babylon itn), uden
dermed selv at vaere en Elamit. Den even-

tyrlige Glans, der skulde omstraale K.s Navn
i hans Sejrsleb, har tidlig omspundet hans
Opvaskst med Sagnets Banker, saa at allerede
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Herodot skelner mellem flere forskellige Beret-

ninger og vaelger den, der synes ham mest
trovaerdig; at K.s Forfsedre vare Konger, er et

Punkt, som ferst Indskrifterne have bragt Mart
frem. Muligvls har K. opholdt sig en Tid ved
Mediens davcerende Konge Astyages's Hof og
der erhvervet et Indblik i Rigets Forfald, som
han efter sin Hjemkomst til sin Fader har
draget sig til Gavn ; muligt ogsaa, at Astyages's

Mistanke om den unge K.s Planer er vaagnet
og har fremskyndet K.s Indgreb i Mediens For-

hold. Hvorledes det end forholder sig hermed,
kom det til Kamp mellem Astyages og K., og
af den babylonske Konge Naboneds Indskrifter

erfares, at Mediens Overherredemme blev brudt
i Aaret 550—49 f. Kr., idet Astyages ved Opror
i sin Har (jvfr. Mederen Harpagos hos Hero-
dot) tabte Slaget og faldt i K.s Hsender; den
mediske Hovedstad Egbatana blev plyndret,

og K. tegtede, synes det, Kongens Datter Amytis.
Den ogsaa senere hos K. saa fremtraedende
Htunanitet og Klogskab i Forening viste sig

allerede her i den Mildhed, hvormed den fangne
Astyages blev behandlet.
Denne Sejr var for den energiske Helt Bc-

gyndelsen til et Sejrsleb, hvori denne >lille

Vasal < (som han kaldes i Naboneds Drem om
det mediske Riges Fald) snart skulde omstyrte
andre maegtige Riger. Som Felge af K.s Frem-
gang siuttede Krasos af Lydien og Naboned af
Babylonien Aar 547 en Alliance, der ogsaa til-

traadtes af Amasis i iEgypten. Men da Krasos
nteste Foraar begyndte Kampen med at gaa
over Floden Halys, var K. saa hurtig over ham,
at Kresos's Nederlag var fuldfert samrae Efter-

aar ; han selv blev fangen, men behandlet med
samme Mildhed som Astyages. Nu var ogsaa
Babylons Fald kun et Tidsspergsmaal. I Aaret
539 kom Afgerelsen. Den krafteslese Naboned
havde forsemt Rigets Forsvar. Hans Sen (og

Medregent) Belsasar anforte den babylonske
Hter. K. kom Nord fra og slog Babylonerne,
hvorefter ferst Staden Sippar (14. i 7. Maaned)
og 2 Dage senere Babel overgav sig til K.s

Feltherre Gobryas. Da K. selv den 3.18. Maaned
kom til Hovedstaden, blev han af de baby-
lonske Prsester og Fornemme hilset som Be-
frier, hvad ban gengaeldte ved at sere Baby-
lonernes Gud Marduk og i det hele ved klog
Mildhed. Atter her have Indskrifterne (Nabo-
neds Annaler, og K.s Cylinderindskrift om
Babels Indtagelse) givet et Ferstehaandskend-
skab til Begivenhederne, og de vise uimodsigelig,

at det ikke kom til en Belejring af Staden i

det hele. Dog stettes de sekundere Beretninger
i Danielsbogen (Kap. 5\ hos Babylonieren Be-
rossos og hos Herodot (hvis Fortaelling her er
mindst paalidelig) om en vis Modstand ogsaa
af Indskrifterne, der sige, at en Rest af den
babylonske Hrer forskansede sig i Tempelkom-
plekset E-sagila i Babylon; denne Modstand
blev brudt af Gobryas, og ved denne Lejlig-

hed er sandsynligvis (stemmende med Dan. 5)

netop Belsasar blevet draebt. Naboned var alle-

rede straks ved Byens Overgivelse tagen til

Fange, men benaadedes og synes at have faaet

Karmanien anvist til Opholdssted.

Med store Forventninger havde Jederne i

Babylonien hilset K.s begyndende Sejrsleb (Jes.

41, 2. 25. 44, 28. 45, If.), og den profetiske

Rest om, hvad han skulde blive for Guds Folk,

blev heller ikke besksemmet; thi allerede 538
gav K. Jederne Frihed til at vende tilbage til

deres Land og genopbygge Herrens Tempel (2

Kren. 36, 22 f.; Esra 1, If.), hvorved en ny
Fremtld aabnede sig for det nedtrykte Folk.

I Aaret 529 fandt K. Deden i Kampen med
de turanske Stammer nordl. for Persien. Blandt
Herskerne var denne hejtbegavede Mand en af
de ypperste. L. G.

Kys. Et K. har fra gammel Tid af vaeret

Tegn paa Kserllghed og Yndest. Det bruges
efter gl. T. inden for Husets Vsegge (1 Mos.
31, 28. 55; 48, 10; Rut 1, 9; 1 Mos. 33, 4;

Hejs. 8, 1 ; 1 Mos. 29, 11; 1 Mos. 27, 26; Rut
1, 14; 1 Kong. 19, 20; Hejs. 1, 2; Skegens K.
Ordspr. 7, 13), baade over for levende og dede
(1 Mos. 50, 1); det var Tegn paa Nedladenhed
(2 Sam. 15, 5; 19, 39), paa Venskab og Hen-
givenhed (1 Mos. 29, 33; Tobias 7, 5; 1 Sam.
20, 41; Lk. 7, 45; Ap. G. 20, 37) og paa For-
sonlighed og Tilgivelse (1 Mos. 45, 15; 2 Sam.
14, 33; Lk. 15, 20). Der tales ogsaa om falske

K. (Ordspr. 27, 6; Sirak 29, 3; Lk. 22, 47—48),
og om K. i overfert Betydning (Ps. 85, 11).

K. er endvidere Tegn paa Agtelse og yErcfrygt

(1 Sam. 10, 1; Ordspr. 24, 26; Lk. 7, 38. 45;

1 Mos. 41, 40).

I N. T. var K., >det hi. K.«, Tegn paa det

kr. Broderskab (1 Thess. 5, 26; Rom. 16, 16;

1 Kor. 16, 20; 2 Kor. 13, 12), og der tales om
et >Kaerligheds K.< (1 Pet. 5, 14). I Tidens Lob
blev >Fredskyssetc en Del af Gudstjenesten
(Apost. Konst. 2, 57. 12. 8, 5. 5; Tertullian,

De oratione 18), ferst saaledes, at alle kyssede
hverandre, senere saaledes, at Praesterne kys-

sede Blskoppen, Maendene Maendene, Kvinderne
Kvlnderne(Laodicea Kan. 19 ; Atbenagoras, Legat.

32; Klem. Alex., Paedagog 3, 11). I sildigcre

Tider er >Broderkysset< stundum kommet i

Brug ved smaa Samfunds Gudstjeneste. I Beg.

af 19. Aarh. indferte saaledes R. Rothe og
Bunsen det ved Gudstjenesten i Gesandtskabs-
Kapellet 1 Palazzo Caffarelli paa Capitolium.

Kyskhed, se Collbat (I, 577) og iEgteskab.

Kaedmon, se Caedmon (I, 575).

Kahler, Martin Karl August, tysk protest.

Teolog, f. 6. Jan. 1835 i Neuhausen ved Kouigs-

berg. Han habiliterede sig 1860 i Halle, blev

1864 extr. Prof, i Bonn, 1867 i Halle, hvor
han s. A. blev ord. Prof. K.s saerlige Arbejde

ligger paa den systematiske Teologis Omraade;
hans Hovedvaerk: >Die christllcheLehrec (2.0pl.

1893 f.) omfatter baade en Apologetik, en Dog-
matik og en Etik og er udarbejdet ud fra den
retfaerdiggerende Tro som det levende Midt-

punkt, desvaerre 1 et saa sammentraengt Sprog,

at Tilegnelsen derved meget vanskeliggeres.

Hans teologiske Stade kan naermest betegnes

som den positive Unions (Jul. Muller var hans
fornemste Laerer), paa enkelte Punkter (saaledes

Kritiken af Absoluthedsbegrebets Anvendelse

paa Gudsbegrebet) med (selvstaendig) Tllnsrm-
else til Ritschlske Tanker. I den nyere teolo-

giske Forhandling har han saerlig grebet virk-

somt ind ved sit opsigtvaekkende Skrift >Der
sogenannte historische Jesus und der geschicht-

liche, biblische Christusc (3. foregede Oplag er

under Forberedelse), hvor han med stor Kraft

har paavist det umulige i visse moderne Teo-
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logcrs Forsog paa at ssette en af dem ad kritisk

Vej konstrueret, formentlig mere >historisk<

Kristusskikkelse i Stedet for Evangeliernes.

I Anledning af Harnacks Bog om Krdmmens
Vsesen skrev han det fortrseffelige lille Skrifl:

>GehOrt Jesus in das Evangeliumc (1. og 2.

Opl. 1901). K. indtager for Tiden en frem-
ragende Stilling indenfor Tysklands Teologi;

hans Ord har Indflydelse i vide Kredse, og
han hojagtes af alle. Af hans ovrige Va;rker

kan nsevnes hans grundige Undersogelser om
Samvittigheden (>Die schriftgem. Lehre vom
Gewissent 1864, >Das Gewissen, ethische Unter-
suchungc, I, 1878), hans Afhandlinger : >Dog-
matische Zeitfragen< Hefte 1—2, 1898 (2. Hefte

er et omfattende Skrifl om Forsoningslaeren),

forskellige eksegetiske Arbejder >Neutestl. Schrif-

ten, in genauer Wiedergabe ihres Gedanken-
ganges dargestellt« etc., Hebrbr. 2. Opl. 1889,

Galbr. 1884), >Jesus und das alte Testament'
1896, »Wie studiert man Theologie im ersten

Semester* (3. Opl. 1903), >Geschichte der Bibel

in ihrer Wirkung auf die Kirche« (vil snart

udkomme) og >Die Sacramente als Gnaden-
mittel< (1903). Hans opbyggelige Skrift : >Wie-
dergeboren durch die Auferstehung Jesu Christl<

er oversat paa Dansk under Titlen: >Paaske-
tanker. 1902. J. P. B.

Kaereas, Broder til den ammonitiske Hersker
Timotheos. K. var Kommandant i Borgen Ga-
zara i 0stjordanlandet (muligvis Jaeser) og blev

fceldet tilligemed Timotheos, daJudas Makkabseer
erobrede Fsestningen (2 Mak. 10, 32—38). L. G.

Kaerlighed (etisk). K. er et Hovedbegreb
indenfor den kristelige Etik. Den er det alt-

omfattende Udtryk for Kristenlivets Vsesen og
Opgave. K.en kan, etisk set, i al Alminde-
lighed bestemmes som det inderlige Fselles-

skab mcllem Mennesker, som i Gerning viser

sig i, at den enkelte gar de andres Ve og Vel
til sit eget. Den er, set som Udtryk for Lovens
Krav, den hojeste Pligt; den er derfor ogsaa,

naar den ses som Udtryk for Viljens vsesent-

lige Bestemthed, den hojeste Dyd, og den er

endelig, Idet den udtrykker det evige Livs,

Salighedens, Vsesen: det hojeste Gode. K.en,

som altsaa udtrykker Menneskets Grundforhold
til alle Mennesker, fremstiller sig saaledes,

psykologisk set, for Erkendelsen som Pligt,

frestnes gennem Udovelsen i Viljen som Dyd,
og erfares i Folelsen som salig Glade, som
det hojeste Gode. Men dette Grundforhold til

Nsesten faar nu i Kristendommen sin religiose

Begrundelse. En saadan kunde det umuligt faa

paa de Standpunkter, hvor Gud — hvis man
da overhovedet vil anerkende noget guddomme-
ligt — kun bliver en Id£, et Postulat, som da
tvaertimod (helt eller delvis) udledes af og alt-

saa hviler paa det etiske (saaledes Kant). An-
derledes, hvor der tros paa en i Historien
handlende, frelsende Gud. Idet det i Kristen-

dommen udtales, at Gud selv er K., er denned
K. erklseret for den hele, af ham skabte,

Verdens inderste Grundforhold, som for det
syndige Menneske (historisk) i Jesus Kristus

aabenbares som frelsende K. Denne religiose

Begrundelse er af overordcntlig Betydning for

den kr. Opfattelse af K., hvorfor den ogsaa
direkte udtales i det dobbelte K.sbud (Mt. 22,

37 f.). Det ubetingede i Kravet om K. til Nsesten

har sin klare Grund i dette, at K. er det inderste

Grundforhold i den hele Tilvserelse ; og for den
enkelte bliver dette Grundforhold virksomt i

bam derved, at han selv i Kristus erkender
sig som Genstand for Guds evige K. Derfor
kan K.en fordres af den enkelte, ikke blot
som den udvortes Opfyldelse af et Lovbud
(Legalitet — jvfr. Kants Pligtideal), men ogsaa
som det, der skal udspringe af Hjertets glade
Selvhengivelse, idet den troende i Guds K.
i Kristus har en stadig Kilde til Glsede (jvfr.

Jesu Ord, Joh. 7, 38). Derfor kan K. fremdeles
fordres som K. til alle, idet alle menneskelige
Forskelle (nationale, sociale og individuelle,

selv Forskellen mellem Ven og Fjende) for-

svinde overfor dette, at alle i Kristus ere bestemte
til evigt Liv 0: til K.ens evige og salige Sam-
fund med Gud og hinanden indbyrdes. Endelig
finder ogsaa Sporgsmaalet om Forholdet mellem
K.en til sig selv og K. til Nsesten (som ligeledes

er udtrykt i K.sbudet) sin sikre Forklaring i den
religiose Begrundelse. Thi idet Selvkserlighedens

Opgave er den, at naa den af Gud satte Be-
stemmelse for Menneskelivet (og at nsegte Selv-

kserlighedens Ret og Nodvendighed i denne
Form er en kvietlstisk Forvildelse), saa ind-

befatter den med Nodvendighed K.ens Selv-

fonuegtelse overfor and re. Det er en kr. lAt,

at jeg just i Selvfornsegtelse finder mit sande
Selv (Mt. 10, 39). Indenfor Krlstenheden er der
fremkommet forskellige Opfattelser af K., idet

man ensidig har betonet enten Erkendelses-
(Pligt)siden eller Viljes(Dyds>lden eller Folelses-

(Saligheds)siden. Den pietistiske eller metodi-
stiske Kristendom vil let komme til at frem-
hseve K. som Pligten (>Lovkristendom<, paa
lignende Maade Kant, der netop, fordi han for-

nsegter den religiose Begrundelse, ikke kan an-
erkende Glseden ved det gode, men kun Pligt-

erkendelsen som berettiget Motiv); den ratio-

nalistiske Krdra vil let blive en Dydskrdm,
fordi Syndserkendelsen, som K.slovens Pligtkrav

skulde fremkalde, her overspringes. Derimod
vil en mystisk eller kvietlstisk Krdm let en-

sidig udhseve K.ens Folelsesside og lade K.ens
rent etiske Side (Forholdet til andre Mennesker)
komme til kort overfor dens religiose Side
(Saligheden i Forholdet til Gud). Ritschls De-
finition af K.en, at den bestaar i at optage de
andres Selvformaal i sit eget personllge Selv-

formaal, er ikke fuldstsendig; der savnes den
nodvend ige Betoning af det inderlige Fselles-

skab, af Motivets fuldsteendige Renhed og Dybde

;

thi K. naar forst sin Fuldendelse der, hvor
man ikke blot soger at fremme Nsestens Formaal,
men 1 sin tjenende K. hengiver sig selv. J. P. B.

Kaerlighedsmaaltider, se Agaper (I, 36).

Karmaki, Jakob, finsk Separatist, f. 1699 i

Laihela i S. V. Finland, hvor Bredrene Ericks-

son (1, 785) havde vundet en hel Del Tilhengere.

K. afholdt sig ligesom disse fra Nadveren og
forkastede Barnedaaben, men var i sit Liv
ulastelig. Efter flere Forhor for Domkapitlet
og Prsesteskabet fandt man bam >inkorrigibeI«

og foreslog, at han derfor skulde sendes i

Landflygtighed. Men 1760 fandt kgl. Majesttet

for godt at indespserre ham og hans Hustru
paa Abo Slot, hvorfra han paa egen Begsering

efter 7 Aars Fangenskab blev losladt. Han
levede endnu 1774 og kom i sine sldste Leve-
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aar under Indflydelse af Anna Rogels Prae-

dikener. A. N.
Kxrnp, Jacob, norsk Biskop, f. i Nakskov

13. Sept. 1682, blev Student fra Kbbvna Skole

1701, derpaa Hnslaerer og Amanuensis hos Bi-

skop Bornemann. 1711 tog han teol. Ezamen
og blev derpaa resid. Kap. ved Holmens Kirke,

1712 Magister, 1728 Spr. ved Holmens Kirke,

1733 Biskop af Christlanssand. Han var en
dygtig og retfaerdig Tilsynsmand. D. 29. Aug.
1751.

Kaeaarea, ogsaa kaldet Kaesarea ved Havet,

en i Romertiden beremt By ved Palaestinas

Kyst mellem Joppe og Karmel, nu forlaengst

Ruiner med nogle faa Kolonister. Navnets nu-
vaerende Form er Kaisflrije. K. skylder Hero-
des d. st. sin Tilblivelse og Betydning. For
Herodes hed Stedet Stratons Taarn eller Borg
(sandsynligvis egentlig et fenikisk Navn : Astart-

jatons Borg) og havde en mindre Havn. Kejser
Augustus overlod Herodes Byen, som nu under-
gik en praegtig Forvandling og til .£re for He-
rodes's kejserlige Beskytter 6k Navnet K. Ved
en maegtig Daemning dannedes en fortneffelig

Havn. Den fremmmede, der her betraadte Pa-
laestina, sknlde straks faa Indtrykket af den
kongelige Bygherres Vurdering af den gr. Smag
og Dannelse. I den Stil var Byen bygget med
Paladser, Tempel til Augustus's Mre, Teater,

Amfiteater m. m. Befolkningen var overvejende
'hedensk, men Jedernes lige Borgerret frem-
kaldte Stridigheder, der tilsidst flk et sluebne-

svangert Udfald, da Kejser Nero fratog Jederne
disse Rettigheder. K. blev da Skuepladsen for

Begyndelsen til den store jed. Opstand (Aar
66 e. Kr.). De rom. Landshavdinger residerede

i K. En Del af dens Garnison ndgjordes ifolge

Ap. G. 10, 1 af en italisk Kohorte. Som Lands-
hevdingens Residens var K. Judieas Hovedstad.
En kort Tid var K. i den jed. Konge Herodes
Agrippa I's Besiddelse; her ramtes ban af
Deden (Ap. G. 12, 19 f.).

I kr. Henseende er K. uforglemmelig. Her
blev Skridtet taget til Hedningernes Optagelse

i Kirken (Ap. G. 10); i Cornelius's Hus flk

disse deres Pinse. Evangelisten Filips Arbejde
faldt for en stor Del i denne maerkelige By
(Ap. G. 8, 40. 21, 8). Ogsaa Paulus var oftere

i K. (Ap. G. 9, 30. 18, 22. 21, 8. 23, 23. 33),

hvor han ogsaa gennemlevede de ferste 2 ,
/2

Aar af sit langvarige Fangenskab (Ap. G. 24
—26). I den kirkelige Organisation var K.s

Biskop Syriens Metropolis Kirkehistorikeren
Evsebios var Biskop der. Fra det 13. Aarh.
har K. ligget 1 Ruiner. L. G.

Kaesarea Filippi, By vedFoden af Hermon.
Dens Grundlaegger var Herodes d. st.s Sen,
Tetrarken Filip, der ombyggede det aeldre Pa-
neas til en praegtig By, som han til iEre for

Kejser Augustus kaldte Kaesarea, med Tilfej-

else af sit Navn (Filips K.), til Forskel fra bans
Faders By, Kaesarea ved Havet. Landskabet,
hvor K. byggedes, danner en hejtliggende Ter-
rasse ved Sydfoden af det msegtige Hermon.
Jordans stserke, pludselig fremvaeldende syd-
lige Kildeflod udspringer her og frugtbarger
Omgivelserne. Bag Flodens Fremvaeld er en
stor Hule med en fordnm til Guden Pan ind-
viet Helligdom, hvis Navn Paneion gav den
seldre By og Landskabet Navnet Panias eller

Paneas. Her vandt Antiokos d. st. 198 f. Kr.
en afgerende Sejr over Ptolemseerne. I Naerb.

af Hulen byggede Herodes d. St., som flk Panias
af Augustus, til dennes iEre et pnegtigt Au-
gustus-Tempel af hvidt Marmor. K. har som
overvejende hedensk By naeppe vaeret betraadt
af Kristus; men dens Navn er dog indskrevet
i den evangeliske Historic, thi i dens Naerhed
talte Herren i Anledning af Peters Bekendelse
de maegtige Ord om sin troende Menigheds
Urokkelighed (Mt. 16, 13 f.; Mk. 8, 27 f.). Evse-
bios beretter, at den blodsottige Kvinde skal

have vseret fra Panias. Den nuvserende ringe
Landsby Bfinjds (B&nij&s) bevarer endnu Byens
gl. Navn. Om Baal-gad (Josva 11, 17. 12, 7.

13, 5), der muligvis er identisk med Ba'al-

hermon (Dom. 3, 3; 1 Kren. 5, 23), er det seldre

Navn for Panias, er tvivlsomt. L. G.
Ksetterdaab. I den gl. Kirke fertes der en

langvarig og til Tider heftig Strid om Gyldig-

heden af den Daab, der blev udfert 1 haere-

tiske Samfund. Der var Enighed om, at en
Daab var ugyldig, naar den udfertes af Gno-
stikere og Monarkianere, som, selv om de brugte
den rette Debeformel, dog lagde noget ganske
andet ind i de tre store Navne end Kirkens
Tro. Men naar der blev Tale om Montanister
og Donatister, blev der Uenighed. Flere af
Kirkens ssldste Laerere, der kun havde Blikket
rettet paa Gnostikerne og lignende Haeretikere,

haevdede bestemt K.ens Ugyldighed. Klemens
fra Alexandria siger, at den kaetterske Daab
ikke er >rigtigt og aegte Vand« ; Tertullian

mener, at da Haeretikerne og Menigheden
hverken have den samme Gud eller den samme
Kristus, kunne de heller ikke have den samme
Daab ; og den ferste nordafrlkanske Synode, vi

kende, der holdtes omtr. 200, erklserede K.en
for at vaere ugyldig. Det samme blev udtalt

en Menneskealder senere paa 2 frygiske Sy-
noder, hvor Firmillan af Kaesarea (S. 62) var
til Stede. I Rom havde Novatianerne (se d.

Art.) omdebt alle de Kr., der sluttede sig til

deres Samfund, men den rom. Kirke omdebte
ikke Novatianere. Man indskraenkede sig der til

at undersege, om Daaben var udfbrt >med Paa-
kaldelse af Treenighedens Navn< , og naar det var
Tilfaeldet, nejedes man med at laegge Haenderne
paa dem, der vare debte saaledes. Men Cyprian
af Carthago (I, 573) og et Par carthagiske Sy-
noder haevdede, at Daaben var Kirkens Ejen-

dom og forkastede K.ens Gyldighed. Den rom.
Biskop Stephanus, der var uenig med Afrika-

nerne, forlangte med overmodige Ord, at alle

skulde tilegne sig den romerske Opfattelse.

Dionysios af Alexandria segte forgaeves at maegle

mellem Stephanus og Cyprian. En stor Synode
i Carthago (256) erklserede sig enig med Cy-
prian, og Firmillan udtalte sin Glaede over det

aandelige Faellesskab mellem hans Kreds og
Nordafrikanerne. Aaret efter dede imidlertid

Biskop Stephanus af Rom, men Strlden ved-

blev. Synoden i Aries (316) bestemte, at der-

som en Haeretiker kommer til Kirken, skal

han sparges om Trosbekendelsen, og hvis man
ser, at han er debt til Faderen og Sennen og
den Hellig-Aand, skal han ikke debes; men
hvis han, naar han sparges, >ikke svarer med
denne Treenighed<, skal han debes. En lignende

Opfattelse blev haevdet i Nikaea over for Pavlos
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fra Samosatas Tilhsengere, fordi disse vel brugte

den saedvanlige Debeformel, men i Virkelig-

heden ikke vedkendte sig Kirkens Tro paa Fa-

deren og Sonnen og den Hellig-Aand. Og i

den felgende Tid debte man Hseretikere, der
stod til Treenigheden som Pavllanisterne (J.

Ernst, Die Ketzertaufangelegenheit, Mainz 1901).

Ksetterdomstole, se Inkvisition (S. 538).

Kaetteri (Vranglsere) betegner i al Almindelig-
hed en bevidst og aabenlyst heevdet AfVigelse fra

den kirkelig fastslaaede Lsere. Navnet stammer
fra >Katharerne< (se Manikceere, de nye) i det

12. Aarh., men Sagen er omtrent saa gammel
som Krdmmen selv, idet der allerede i N. T.

tales om Mennesker, der fore falsk Lsere (2

Pet. 2, 1; Tit. 3, 10 f., jvfr. 1 Joh. 4, 3). De
her brugte Udtryk: Hseresi, Hserctiker, bleve
derfor ogsaa de seldste Betegnelser og svare

ganske til de senere K. og Kietter. Oldkirken
forte en heftig Kamp mod Ksetterne, Kirke-
fsedrene gendrev dem 1 talrige Skrifter, de bleve
udelukkede af Kirken, og Genoptagelse tilstedtes

kun efter streng Kirkebod. Modssetningen til

dem er overhovedet et Hovedmoment i Kirkens
Udvikling til >katolsk Kirkec Da Kirken blev

Statskirke, anvendte man ogsaa verdslige Straffe

mod dem: Forvisning, Konfiskation osv., ja
Doden. Det forste Eksempel paa Dedsstraf for

Kaettere gav Synoden i Trier, 385 (se Priscil-

lian). De romerske Kastterlove anerkendtes
imidlertid ikke i det merovingiske Rige, og i

Middelalderens forste Tid, da der kun fandtes

ubetydelige sekterlske Bevsegelser, here vi ikke
videre om Ksetterforfelgelser. Disse begyndte
imidlertid, da Pavevselden steg, og der i det
12. Aarh. opstod talrige Sekter. Med Domini-
kanerordenens Stiftelse og Inkvisitionens Op-
rettelse fulgte nu de talrige Ksetterforfolgelser

i 12. og 13. Aarh.; paa Kirkeforsamlingen i

Toulouse 1229 anordnede Gregor IX Ksetter-

domstole og indsatte Ksettermestre, der for

frem med stor Grusomhed (efter Principet
hellere at draebe uskyldige end lade skyldlge
undslippe), udrustede, som de vare, med najsten

ubegrenset Magt (se Albigensere og Inkvisition)

og Principet: at betragte K. som en verdslig

Forbrydelse, der maa straffes med den hejeste
verdslige Straf, fastholdtes fra nu af. I denne
Betragtning af K. har alle Religionskrige deres
Rod, og den fastholdes stadig principielt af

den rom.-kat. Kirke. Nsermere bestemt er den
blotte Fornsegtelse af Kirkelaeren selvfolgelig

ikke Ksetteri, men Vantro; K. er det derimod
at fare falsk Lsere og udgive den for kristelig

(modsat ogsaa Skismatikere, der ikke afvige i

Lsere, men i Ritus og Kirkeforfatning). Der
skelnes imidlertid mellem harcsis formalis o:

den bevldste AfVigelse fra Kirkens Lsere, og
hasresis malerialis, der for saa vidt er und-
skyldelig, som vedkommende er uvidende om,
at ban er i Strid med Kirkekeren. Og under
de nuvaerende Kulturforhold kan Romerkirken
ikke anvende andre Straffe mod K. end de
rent kirkelige. — Paa Protestantismens Grund
maa denne Betragtning af K. som en borgerlig
strafbar Forbrydelse bortfalde. Dog herskede
der ikke straks Klarhed herover, ja endog
Dedsstraf bragtes nu og da i Anvendelse (Servet),

og det varede jo laenge, lnden Religionsfrihedens
Principer anerkendtes. Men selve K.ets Begreb

er ikke forsvundet, da det vilde betyde en med
Kirkens Eksistens i Laengden uforenelig Lige-

gyldighed over for den Lsere, der fares. K.ets Be-
greb vil vedblivende flnde Anvendelse, naar man
skal bedemme en Lsere, der vil kaldes kristelig.

Men det vaesentlige i K.ets Begreb nu er ikke (som
i Romerkirken) den i K. llggende Protest mod
Kirkens Autoritet, overfor hvilken selve K.ets

Indhold treeder ganske i Baggrunden, men
ksettersk kaldes, overensstemmende med Prote-
stantismens Trosprincip, en saadan Lsere, som,
hvis den i sin umiddelbare Konsekvens blev
den enkelte bevidst, maatte umuliggere selve

Troslivet. En mindre vsesentlig Afvigelse kaldes
derimod Heterodoksi. Forseg paa en principled

systematlsk udbammende Opstilling af de mulige
K.er er indenfor den luth. Kirke blevet gjort
flere Gange, saaledes i Ortodoksiens Tid fra

dens Synspunkt af Nik. Hunnius (S. 493) ; senere
af Schleiermacher. J. P. B.
Kobenhavn. Ved Aaret 1 1 67 gav Kong Valde-

mar I Byen >Havn< eller >Kepmannehavn<
med Halvdelen af Sokkelund Herred til sin

Ven, Blskop Absalon, som paa en Holm i Sejl-

lobet mellem Sjselland og Amager opforte en
fast Borg. Byen, hvis aeldste Historie hviler i

Marke, voksede fra den Tid rask frem. Absa-
lon overdrog Kong Valdemars Gave til Roskilde
Bispestol, et sksebnesvangert Skridt, der i lange

Tider gjorde K. til et Stridsseble mellem Kronen
og Kirken. Fra Christoffer af Baierns Tid var
K. det egentlige Kongessede, om end Bisperne
i Roskilde ikke godt kunde faa det ud af Ho-
vedet, at Staden en Gang havde tilhert dem.
Endnu den sidste kat. Biskop, Joachim Ronnov,
udstrakte sine Hsender efter K. i den kongelese
Tid efter Fred. I's Dad. — I Middelalderen havde
K. 4 Sognekirker, Vor Frue, St. Nikolai, St. Pe-

ders og St. Kiemens. Ved den forste af disse

Kirker (opfert o. 1200, men siden ofte hserget

ved Fjendehaand og Ildsvaade) oprettede Biskop
Peder Sunesen (d. 1214) et Kollegiatkapltel, be-

staaende af 6 Kanniker med en Decanus (paa

Dansk: Degn) i Spidsen; senere foregedes Kan-
nikernes Antal, og Kapitlet fik endnu et Prse-

latur (Kantordommet). Kapitlet oplostes ved
Ref., og dets Ejendomme tilfaldt Hellig-Aands

Hospital og Universitetet. Omtrent samtldig

blev St. Klemens's Kirke nedbrudt, medens
Hellig-Aands Klostrets Kirke blev Sognekirke.

St. Peders Kirke stod en Del Aar ubrugt, an-

vendtes siden en Tidlang til Kanonstuberi,

indtil Frederik II lod Kirken restaurere og
1585 sksenkede den til den tyske Menighed,
der havde dannet sig i K. Paa K.s Slot fandtes

fra gl. Tid et lille Kapel, der af Chr. Ill ud-
videdes til en Slotskirke. Fra Mldten af 15.

Aarh. og sserlig siden Ref. kan Frue Kirke be-

tragtes som Landets Hovedkirke, hvor en Raekke
vigtige kirkelige Handlinger, Konge- og Dron-
ningekroninger, Bispevielser, teol. Doktorpromo-
tioner og Pnesteordinationer, ere foregaaede.

1568 blev det foreskrevet, at den Form for Guds-
tjenesten, som brugtes i Frue Kirke, skulde
vsere Rettesnor for alle Landets Kirker. I 15.

og 16. Aarh. kaldes Frue Kirke jsevnlig >Dom-
kirkenf , og faktisk har den ogsaa gjort Tjeneste

som saadan, efter at Bispesaedet var flyttet fra

Roskilde til K., men Betegnelsen faldt dog siden

bort. Kirken, der efter en Ildsvaade (1314) var
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genopfort i gotlsk SHI, i luer Llghed med den
endnu bevarede St Peders Kirke i Malme, og
som inden den store Udrenaning ved Ref. rtun-

mede 7 Kapeller og 44 Altre, foruden Hojaitret

og Sognealtret, edelagdes ved K.s Brand 1728,
men opfertes paany med Benyttelse afde levnede
Mure, 1807 faldt Klrken atter for Englaendernes
Brandpile. Nu rejste den sig ikke mere i den
gamle Skikkelse, men opbyggedes I rom.-gr.
Tempelstil af C. F. Hansen (indvlet 1829), senere
prydet med Thorvaldsens skenne Billedhugger-
arbejder. Nser op til Kirken og fra gammel Tld
knyttet tildenne og til Kapitlet laa vor Frue Skole,
der endnu bestaar under Navn af Metropolitan-

skolen. I Chr. IV's Tid opfertes Holmens Kirke
(indviet 1619) neermest for Flaadens Officerer og
Mandskab, > Holmens faste Stok < . 1637 begyndte
Opferelsen af Trinitatis Kirke (indviet 1656) med
Rundetaarn. Paa Kirkens rummellge Loft flk

Univeraitetsbiblioteket sin Plads. Til Unlversi-
tetet var denne Kirke nemlig oprindelig knyttet
som Studenterkirke, hvortil den i Regensbyg-
ningen 1635 indrettede Kirke fandtes utilstrask-

kelig. 1683 blev den Sognekirke. Paa Grand af

Sognebeboernes staerke Tilvaekst i nyere Tid blev

Trinitatis Sogn ferst (1858) delt i to med telles

Kirke; siden blev St. Pavls Kirke opfort for

den nordre Del af Sognet (indviet 1877). Den
1628 fnldferte Forstadskirke udenfor Nerreport
blev edelagt ved K.s Belejring 1658 og rejstes

ikke siden. I den nyanlagte Bydel Christians-

havn opfertes 1640 en midlertidig Treekirke
med dansk og tysk Gudstjeneste. Under Chr. V
aflestes den af den anselige Frelsers Kirke (ind-

viet 1696). Under Fred. IV byggedes Zebaots-

eller Garnisons Kirke (indviet 1706), med dansk
og tysk Gudstjeneste, ligesom Citadelsklrken
(indviet 1704). Den af samme Konge opferte

Waisenhuskirke afbraendte vel 1728, men gen-

opbyggedes af Chr. VI og var en Tid Midtpunktet
for en inserkelig religios Bevaegelse. Den gik

til Grande ved den store Brand 1795 og rejstes

ikke senere. Da Chr. VI byggede det pragt-

fulde Christiansborg paa det gamle K.s Slots

Plads, lod han ogsaa indrette en ikke mindre
glimrende Slotskirke (indviet 1740). Ved Slot-

tets Brand 1794 gik ogsaa Kirken op i Lu-
erne. Senere opfertes (af C. F. Hansen) den
nuvserende Slotskirke (fuldendt 1826). 1749
lagde Fred. V i Anledning af den oldenborgske
Stammes Regeringsjubilaeum Grandstenen til

en storartet Rundkirke, Frederiks Kirken (aim.

kaldet Mannor-K.). Til Bygmester ndvalgtes
Franskmanden Jardin, og et stort og kostbart
Arbejde udfertes; men efter at der var anvendt
o. IV2 Mill. Kr. paa Vserket, medens der endnu
var langt til Enden, maatte Arbejdet ophere
(1770) af Mangel paa Midler til Fuldendelsen.
I over 100 Aar henlaa Bygningen som Ruin,
indtil en Privatmand, C. F. Tietgen, med ene-

staaende Kraft togSagen i sin Haand og forte

Vserket til Ende 1894. Paa Christianshavn op-
fertes under Fred. V en efter Kongen opkaldt
Kirke, der i o. 100 Aar bestod som tysk Kirke,
indtil den af Mangel paa Menighed lukkedes
for atter 1901 at aabnes som dansk Sognekirke
for en Del af Christianshavn under Navn af
Christians Kirken. Ved K.s Brand 1795 mlstede
Staden en af sine alleraeldste Kirker, St. Niko-
lai, i hvilken evang. Prsediken og Psalmesang i

Hovedstaden ferst havde lydt (1529). Lsenge

forhandledes om dens Genopferelse ; men 1804
blev Sagen opgivet, og Sognets Beboere for-

deltes til andre Kirker. Da K.s Befolkning
i 19. Aarh. var i stserk Tilvskst udenfor de
senere jsevnede Volde, blev St Johannes Kirke
paa Nerrebro opfort 1861, og ved denne Kirkes
ferste Sogneprsests, R. Frimodts, energlske Virk-
somhed rejstes to andre Forstadskirker, St. Ste-

phans(1874)ogSt Jakobs (1878), hvortil senere

kom Hellig Kors Kirke (1890), St. Andreas Kirke
(1896) og Nasaret Kirke (1900). Om den i de
seneste Aar udfoldede storartede Virksomhcd i

Retning af Kirkebygning se forevrigt under
Kirkefondet (S. 790). 1893 flk K. sin ferste og hidtil

eneste Valgmenigheds Kirke, Immanuels Kirken
paa Frederiksberg Sogns Grand. 1855 oprettede

N. P. Grannet en evang.-luth. Frimenighed, der
siden flk sin egen Kirke. Affreturnede Konfessio-
ners Kirker var den reformerte laenge den eneste

(den nuvserende Kirke er fra 1731, en aeldre fra

1688 bnendte 1728). Bredremenigheden flk i 18.

Aarh. en Forsamlingssal, og Jederne 2 Syna-
goger (nu 1). Efter at Religionsfrihed var givet

ved Grundloven 1849, flk efterhaanden for-

skellige Konfessioner, den anglikanske Kirke,

Metodister, Baptister, Irvingianere, romerske og
graeske Katoliker, deres Kirker, ligesom for-

skellige frie Samfund, hvis Forhold til den
evang.-luth. Bekendelse er meget problematisk,

have skaffet sig egne Kapeller eller Forsam-
lingssale. (H. F. Rerdam, Kbhvns Kirker og
Klostere i Middelalderen ; C. Rothe, Udsigt over

Kbhvns Kirkers Hist.; O. Nielsen, Kbhvns Hist.

og Beskriv. I—VI).

I Middelalderen fandtes i K. felgende Klo-
stre og Hospitaler: Helligaands Kloster og
Hospital (formodentlig fra Slutn. af 13. Aarh.),

Graabredre Kloster (grundet 1238), St Clare
Kloster (grundet 1497), St. Jergens Hospital,

St. Gertruds Hospital og St. Anne Hospital, alle

forsynede med Kirker eller Kapeller til Guds-
tjeneste. Nsesten alle disse Stiftelser opherte
at bestaa efter Ref., eg Bygningerne flk anden
Anvendelse (Clare Kloster Kirke benyttedes en
Tid til Gudstjeneste afTyskerne i K., inden de flk

Petri Kirke). Kun Helligaands Kloster. der i Mid-
delalderen havde spillet en betydelig Rolle i K.s

kirkelige Liv og ved Ref. for en Del blev de andre
milde Stiftelsers Arving, har som Hospital fort-

sat sin Virksomhed indtil Nutiden. Kloster-

kirken blev en af K.s Sognekirker. Hospi-

talet, der en kort Tld (1617—25) var fiyttet

til gammel Vartov ved Strandvejen, behold

t

siden Navnet Vartov. Efter at en Bygning,

som var opfort til Hospitalet i Nserheden af

Sortedams Se, var bleven edelagt under K.s

Belejring 1658—60, udvirkede Stiftelsens hejt

fortjente Praest, Anders Hjoring, at der 1660
blev indremmet Stiftelscn en Gaard mellem
Farvergade og Lengangsstrede, som i sin Tid
havde tilhert Tyge Brahe. Her indrettedes ogsaa
en Klrkesal, der senere aflestes af den endnu be-
staaende Vartov Kirke (indviet 1755), der saerlig

ved N. F. S. Grundtvigs Virksomhed som Priest

her 1839—72 har indtaget en langt sterre Plads
i K.s og hele Landets kirkelige Liv, end det
ellers plejer at falde i Hospitalskirkers Lod.

Ved de andre Hospitaler og Alderdomshjem,
som 1 Tidens Lob ere opferte i K. (Abel
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Cathrines Boliger, Frederiks Hospital, Alminde-
ligt Hospital, Kommunehospitalet, Johannes-
Stiftclsen o. fl.), ligesom ved forskellige >Berne-
hnse<, Fengsler og Arbejdsanstalter (>Lade-
gaarden<) er der ogsaa Kapeller eller Kirke-

rum.
K.s Universitet oprettedes 1479 af Chri-

stian I, efter at Pave Sixtus IV ved en Bulle

af 17. Juni 1475 til ,/Erkebispen i Lund havde
tilladt Oprettelsen af et fuldstendigt Uni-
versitet (en Hojskole med alle de brugelige

Ijsercfag) paa et anseligt Sted i den danske
Konges Stater. Dette seldste Universitet, ved
hvilket Mend som Dr. Erik Nielsen (Rosen-
krantz), Dr. Peder Albretsen og Dr. Peder
Skotte virkede, blev dog ikke af stor Betyd-
ning for Almendannelsen, da de fleste stude-

rende endnu som tilforn segte til fremmede
Hajskoler. Humanismen havde nemlig vanske-
ligt ved her til Lands at bane sig Vej i Kamp
mod den gamle Skolastik, der endnu havde
Overtaget. Det Karmeliter-Kollegium, som 1519
aabaedes i St. Pedersstraede, efter at Chr. II

havde givet Midler til dets Bestaaen, og som
i Lektor Povl Helgesen havde faaet en talent-

fuld Forstander, besad vel Forudsetning for

at kunne slaa lnd paa en ny Bane; men det

blev af alt for kort Varighed til at kunne ud-
rette noget betydeligt. Dog var det en For-
aarsbebuder, og flere af de Mend, som vare
dannede de>, eller havde indtaget Lererstillinger

ved Kollegiet, bleve snart efter Ref.s ivrige For-

kyndere. Efter at den akademiske Virksomhed
havde veret standset nogle Aar under de indre
religiese og politiske Stridigheder, genopret-

tedes Universitetet 1537 af Chr. Ill som evang-
luth. Dannelsesanstalt, idet Kongen med Bi-

stand af Dr. Joh. Bugenhagen 1539 gav det en
ny Fundats og Lereordnlng saint forsynede

det med sterre Midler, end det forhen havde
haft. I den farste Tid blev det nu en Hoved-
opgave for Universitetet at ska fie Danmark og
Norge det tilstrekkelige Antal af evang.-luth.

Prester. Akademiske Studier kunde dog endnu
ikke gores til en Betingelse for Adgang til

Prtesteembede. Noget saadant kunde ferst

kreves, efter at Fred. II ved Oprettelse af

Kommunitetet 1569 havde givet 100 fattige

Studenter frit Underhold ved Universitetet.

En teol. Embedspreve blev ferst indfert 1629.

Som Laerere fra Chr. Ill's Tid kan freroheves

den legekyndige Chr. Torkelsen Morsing og
Teologerne P. Palladius, Jens Sinning og Joh.

Machabeus. Ved Niels Hemmingsens betyd-
ningsfulde Lerervirksomhed (1 543—79) steg Uni-
versitetets Anseelse i ikke ringe Grad. Efter-

haanden fik det ogsaa i de forskellige Fakulteter

Lerere, der med Dygtighed udfyldte deres

Pladser. De nye Bestemmelser (novella constilu-

tiones), som Chr. IV 1621 gav Universitetet,

sigtede til at fremme den akademiske Virksom-
hed, og fra denne Tid kan nsevnes Leerere som
Teologerne H. P. Resen og Jesp. Brochmand,
Medicinerne Thorn. Fincke, Casp. Bartholin og
O. Worm, Astronomen Longomontanus og Bo-
tanikeren Sim. Paulli. Bartholinemes Sltcgt,

i hvilken Thomas B. (d. 1680) isser glimrede,

gav Universitetet tildels dets Prreg i 17. og
Beg. af 18. Aarh. Oluf Borch, der samtidig var
fremragende Filolog, Kemiker, Lege og Bota-

niker, har ved det af ham oprettede 'Colle-

gium Mediceum< stiftet sig et varigt Minde.
Matematikeren og Astronomen Ole Remer vilde
i endnu hejere Grad, end Tilfeldet blev, have
kunnet fremme Videnskaben, hvis Regeringen
ikke alt for meget paa andre Maader havde
lagt Beslag paa hans ypperlige Evner. Dansk
Retsvidenskab fik forst ved Andr. Hojer (d.

1739) ret Indgang ved Universitetet Blandt
hans Disciple og Efterfalgere vare Mend som
P. Kofod Ancher og H. Stampe, der med Dyg-
tighed arbejdede videre paa den lagte Grand.
L. Holberg, der virkede mere som Skrlbent
end som akad. Lerer, paaviste Manglerne ved
den hidtidige skolastiske Dannelse og evede i

det hele en frigorende Indflydelse paa Studierne.
Hans Gram grundlagde den kritiske Behand-
ling af Historien. Han og Biskop C. W. Worm
havde en Hovedindflydelse paa den nye Lere-
ordning, som Chr. VI 1732 gav Universitetet.

I 2. Halvdel af 18. Aarh. trenger Naturviden-
skaben sig sterkt frem, og fra det 19. Aarh.s
Begyndelse har den i H. C. 0rsted en af sine
mest beremte Representanter. De af Struensee
tilstrebte Omveltninger ved Universitetet stand -

sedes ved hans Fald (1772); senere fik det ved
Schack Rathlou og H. F. Janson en forbedret
Lereordning (1788). Lidt efter lidt rokkes der
ved Latinens Eneherredemme, og Modersmaalet
vinder frem, tildels ved Hertug Fred. Chr. af
Augustenborgs Indflydelse som Universitetet*

Patron. Men det gaar langsomt. Det 19. Aarh.
fuldbyrder Modersmaalets Sejr over hele Linien.
Samme Tidsrum kan i alle Fakulteter pege
paa grundige Videnskabsmend og fremragende
Lerere. Blandt Teologerne naaede H. Marten-
sen hojest; siden Hemmingsens Dage har neppe
nogen dansk Teolog — end ikke Brochmand —
haft et Navn, der var kendt og eret i videre
Kredse. 1902 faar Universitetet en ny Forfat-

ning, hvis demokratiske Preg svarer til den
Forskydning af Magten i Staten, som i det
hele er foregaaet siden 1849 (Werlauff, Kbhvns
Universitet fra dets Stiftelse til Ref.; Nyerup,
Kbhvns Universitets Annaler; H. F. Rerdam,
Kbhvns Universitets Hist. 1537—1621, 1—IV;
Fra Universitetets Fortid, 1879).

I Middelalderen var Byen Roskilde Stiftets

Bispesede, om end Biskoppen havde en
anselig Gaard i K., liggende paa den Plads,

som Universitetsbygningen nu indtager. Ved
Ref. skete den Forandring, at K. blev Bispe-

sede, om end de aarlige Landemoder frem-
deles holdtes i Roskilde. Som Bolig anvistes

der den evang. Superintendent (Biskop) en
Gaard paa Hjornet af Nerregade og Studie-

strede, der forhen havde veret Universitets-

bygning og i en endnu tidligere Tid Byens
Raadhus. Ved Hovedstadens Brand 1728 gik
Bispegaarden med hvad den indeholdt, og da
navnlig hele Stiftsarkivet og Biskop Worms
ypperlige Bibliotek, op i Luer. Biskoppen
maatte for en Tid flytte til Christlanshavn.
Siden opbyggedes Bispegaarden atter og har
indtil nu afgivet Bolig for Sjellands Biskop.
Dr. Frederik Munter (d. 1830) lod i Porten og
anden Steds indsette en Del af ham indsamlede
merkelige Skulpturer og Indskrifttavler fra

jEgypten og andre Oldtidslande. I den nyeste
Tid er Gaarden bleven restaureret paa en smuk
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og stllfuld Maade (af Arkitekt Nyrop). B i sp e r

:

Peder Palladlus 1537—60, Hans Albertsen 60—
69, Ponl Madsen 69—90, Peder Jensen Win-
strup 91—1614, Hans Poulsen Resen 15—38,
Jesper Brochmand 38—52, Hans Hansen Re-
sen 52—53, Lavrids Mortensen Scavenius 53

—

55, Hans Svane 55—68, Hans Wandal 68—75,
Hans Bagger 75—93, H. Bornemann 93—1710,
Kr. Worm 11—37, P. Hersleb 37—57, L. Har-
boe 57—83 (adjungeret 48), N. E. Balle 83—
1808 (adjungeret 82), Fr. Munter 08—30, P.

E. Mailer 30—34, J. P. Mynster 34—54, H.
L. Martensen 54—84, B. J. Fog 84—95, T. S.

Rerdam 95. H. F. R.

Kebenhavnske Artikler er Navnet paa 43
» Artikler*, som de ved Herredagen i Kbhvn i

Sommeren 1 530 forsamlede evang. Praedikanter
fra forskellige Egne af Landet ndstedte som
en Bekendelse on deres Tro og Laere, idet de
i fyndigt Ordlag angav de Punkter, hvori de
afveg fra de papistiske Laerdomme, og kortelig

begrundede deres egen Opfattelse, medens den
hi. Skrift fremhaevedes som >den eneste fuld-

komne Regel og Lov at leve efter for alle Men-
nesker, som sknlle faa Naade og Salighed af
Gud<. Disse Artikler ere uafhaengige af den
s. A. ndstedte augsburgske Konfession og af-

give et fordelagtigt Vidnesbyrd om det frem-
skredne Stade i Retning af evang. Oplysning,
hvorpaa de danske Praedikanter stod, og vidne
tillige om deres Besiudighed, ldet de ikke for-

kastede andet, end hvad der stred mod den
hi. Skrifts Lsere. Artiklerne udkom s. A. i

Malrno i den vistnok af Peder Laurenssen udg.

Beretning om Religionsforbandllngerne i Kbhvn
(udg. paany af H. F. Rerdam 1889). Selve Artik-

lerne ere udgivne af Huitfeldt, M. Woldike (med
Kommentar) og C. T. Engelstoft. Som Hovedfor-
fatter maa Hans Tausen sikkert nasvnes. H. F. R.
Kebenhavnske Kirkefond, se Kirkefond (S.

790).

Kobner, Julius, Baptlstpraest, fedtes i Odense
11. Juni 1806. Han var Sen af den dervaerende

Overrabbiner, men var allerede i sin Ungdom
bleven overbevist om, at Krdmmen var en >for-

nuftigere< Religion end Jededommen. 18 Aar
gl. drog han paa Vandring som Graver, og i

Lubeck gik han, under Paavirkning af den ref.

Praest Dr. Geibel, over til Krdmmen og lod

sig debe 31. Jnli 1836 i Petri Kirke. I den
felgende Tid levede han som Graver i Slesvig

og Holsten, skrev Digte og Dramaer og op-
fandt en Stettermaskine, der indbragte ham
en Selvmedalje fra Kbhvn. Senere fik han fra

Hamburgs Senat en Guldmedalje for Lesningen
af en Prisopgave om den bedste Sysselsaettelse

af foraeldrelese Bern. Han foreslog Undervis-
ning i Straafletning, og Senatet kaldte da ham
og hans Hustru til Hamburg for at forestaa

en Skole i Straafletning. I Hamburg laerte han
Baptisterne at kende, og 17. Maj 1836 optog
I. G. Oncken ham i Baptistsamfundet. Han
blev en betydelig Baptistpraedikant, men hans
Optraeden for Baptismen bragte ham gentagne
Gauge i Faengsel. 1839 rejste K. til Danmark
for at knytte Forbindelse med de opvakte der,

men paa Landet fandt han kun rlnge Tilslut-

ning. Bedre gik det i Kbhvn, hvor han med
Graver Peter Monster dannede den ferste danske
Baptistmenighed, der 1 Lebet af nogen Tid

voksede til 32 Medlemmer. Da K. 1839 var
paa Langeland, vandt han ikke mange, men i

Sept. 1840 var han atter paa 0en, og da vandtes
en Del. Oncken (se d. Art.) havde dannet et

Traktatselskab, og for dette skrev K. Here dske
Traktater, der bleve spredte om i Danmark;
1844 udgav han ogsaa et baptistisk Maanedsblad
>Missionsblatt<. Han gjorde desuden, med Ham-
burg som Udgangspunkt, mange Rejser i Bap-
tismens Tjeneste og samlede den Psalmebog,
som de danske Baptister endnu bruge; den
indeholder 100 Psalmer af ham selv. 1847 af-

fattede han ogsaa >Glaubensbekenntniss und
Verfassung der Gemelnden getaufter Christen «.

Kege Huskors. 1611 og felgende Aar fore-

faldt 1 Kege en af disse besynderlige og serge-

lige Besaettelsesepidemler, som var en af For-
tidens Sveber, men i vore Dage forklares som
hysteriske Anfald 1 Forbindelse med en vidt-

gaaende Overtro. Naar Mennesker ferst vare
opskraemmede ved et tilfseldigt, for dem ufor-

klarligt Faenomen, var der under givne For-
hold ofte ingen Graense for, hvad Fantasien
kunde foregegle dem. Det hele Ustyr 1 Kege
synes at have haft sin Oprindelse af en til-

faeldig natlig Stej i Hans Bartskau-s Hus. Da
man ikke kunde opdage den rette Aarsag, fik

den onde >Gast< Skyld derfor. Der var navn-
lig en Dreng, der gebaerdede sig som besat og
fik mange til at tro paa, at han var forhekset.

Alle Vegne saa man Syner. >For somme var
Gasten at se som en Praest, for somme som en
Kebmand, for somme som en Hund, for somme
som et Svinc. Der skete Ben i Klrkerne rundt
omkring for de ulykkelige Folk, hvis Hus saa-

ledes var hjemsegt, og Praesten i Kege, Niels

Simonsen Glostrup (S. 228), forsegte at drive
den onde Aand ud af Drengen, men forgaeves;

da ban faldt paa at tale Latin, fik han gennem
Drengen det Svar af Aanden, at >det gad ban
ikke bryde sit Hoved med«. Ferst efter at 15
gamle, fattige Kvinder, som >Gasten < (gennem
Drengen) angav som sine >Herskerinder<, vare
demte og braendte, standsede denne Farsot out-

sider. — Mange Aar efter fik Rektor Johan
Brunsmand paa Herlufsholm (S. 399) fat paa
en skreven Beretning om disse Begivenheder,

som han supplerede med Uddrag afRetsakterne

mod de formentlige Troldkvinder, hvorpaa han
i god Tro 1674 udgav det hele under Titel:

>Et forfaerdeligt Hus-Kors eller en sandfaerdig

Beretning om den gruelige Frlstelse, som tvende
fromme iEgtefolk i Kege for nogen rum Tid
siden bar vaeret plaget med<. Bogen, der vakte

en overordentlig Opsigt, udkom i mange Oplag
(sidst 1870) og oversattes paa Latin og Tysk
(Wad, Rekt. paa Herlufsholm, S. 171 f.). H. F. R.

Kogel, TheodorJohannes Rudolf, f. 18. Febr.

1829 i Birnbaum. Under Studieaarene i Halle
paavirkedes han staerkt af Tholuck og Ahlfeld.

1857 blev han Praest for Menigheden i Haag.

1862 Hofpnest i Berlin. 1873 Generalsuper-

intendent. Han var en rigt begavet Natur, som
bl. a. ogsaa har udgivet en Digtsamllng; en
selvstsndig, myndig Mand, der som Kirke-

politiker ubetinget forsvarede Unionen, medens
han traadte i den skarpeste Modsaetning til

Protestantforeningen. Som Tllsynsmand evede
han betydelig Indflydelse paa Pnester og Menig-

heder, og ved Visitatserne beundredes hans
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Kateklsationer. Men sserlig udmserkede han sig

som Predikant Hans Sprog er cnergisk, an*

skueligt og flat gennemarbejdet, baaret af cegte

evang. Aand. Han bar udgivet en Rsekke Prse-

dikensamlinger, som har vundet stor Udbredelse.

Sygdom, fremkaldt ved Overanstrengelse, nedte
ham til at trekke sig tilbage 1890. Efter en
trang Pravelsestid, som han bar med Taalmod
og Tro, dede han 2. Jul! 1896. J. P.

Kohler, August, protest. Teolog, fedtes i

Schmalenberg i Hhinpfalz 8. Febr. 1835 og
gjorde 1856 en videnskabellg Rejse til Holland,

hvls Frugter han fremlagde i >Die niederl. ref.

Kirche< (Erl. 1856). 1857 blev han Privatdocent

i Erlangen, 1862 extr. Prof, 1864 ord. Prof, i

Jena, 1866 i Bonn, 1868 i Erlangen, hvor han
dede 17. Febr. 1897. I teol. Henseende stod

han Delitzsch og v. Hofmann nter. 1860—65 ud-

gav han en Kommentar til de eftereksilske Pro-

feter, 1875—93 en >Lehrb. der bibl. Gesch.

Alten Testaments'. I en Artikel i >Neue kirchl.

Zeitschriftc for 1894 segte han at klare sit Stand-

punkt til den moderne gltstl. Kritik og var
ingenlunde blot afvisende. Senere, i Ang. 1896,

vtergede han sin Opfattelsc i en Afhandling om
>Die heil. Schrift als Gottes Wort«. For i Baiern
at bane Vej for Indferelsen af den reviderede

Udg. af Luthers Bibelovers. skrev han 1886
•UeberBerichtigung der luth. Bibelubersetzung-;

han var en Ven af den indre Mission og Is-

raels-Missionen.

Kelesyrien, fra Selevkidernes Tid detgr. Navn
paa Libanondalen, den store, beramte syr. Slette

mellem Libanon og Antilibanos, nu Bika'. Om
der i Josva 11, 17. 12, 7 og Am. 1, 5 er ment
K., er tvivlsomt. Navnet K. betyder det hule
Syrien (Holky Svqia). Efterhaanden blev K. en
politisk Betegnelse for Landet 0. og S. for Li-

banon, saa at >Fonlkien og K.< omfatte hele den
sydl. Del af det syriskc Rige ; saaledes i 3. Esra
og Makkaba;erbegerne (1 Mak. 10, 69; 2 Mak.
3, 5. 8. 4, 4. 8, 8. 10, 11). Undertiden skelnes
mellem Judaea, Samaria, Fenikien og K., som
da omfatter Landet 0. for Libanon og 0. for

Jordan (ogsaa Ammoniter og Moabiter). Ogsaa
hos Josefos findes forudeu denne sldstnsevnte

Betydning den videre, omfattende hele PaUe-
stina; men i Romertiden begrsnsedes Navnet
K. til kun at omfatte det estl. Land. L. G.

Ktiln. En middelalderlig Legende fortseller,

at Apostlen Peters Discipel, Maternus, forkyndte
Evangeliet i K.; men denne Efterretning er ikke
tllstrekkelig hjemlet. Derimod har en Maternus
vaeret Biskop der under Konciliet i Aries (3 1 6), og
han har da rimeligvls veret Byens ferste Biskop.
Der var et 0jeblik Tale om at gore K. til jErke-
sffide i Bonifatius's Tid, men ferst 795 blev
Hildebold .<Erkebiskop der, med Liege, Utrecht
og senere Munster, Osnabruck, Minden og Bre-
men som Lydbiskopper. Isser under iErkebiskop
Philip I af Heinsberg (1168—91) fik K.s jErke-
biskop de store Besiddelser, der gjorde Fyrste-
biskopperne der saa indflydelsesrige i det nord-
vestl. Tyskland.
Om Kirkestriden i K. 1837 se (I, 679).

K. har 19 rom.-kat. Kirker, blandt dem den
beramte Domkirke, til hvilken Grundstenen blev
lagt 15. Ang. 1248, da Konrad af Hostaden
var iErkebiskop. Ferst 1823 begyndte under
Ahlerts Ledelse en Restauration og Fuldendelsc

af den ufuldendte Kirke, og ister efter at der
1840 var dannet en >Dombauverein< skred Ar-
bejdet fremad. 1863 var selve Kirken fterdig,

og 14. Aug. 1880 ogsaa Taarnene.
Kenechen, Jesper Baltzersen, dsk Separatist,

fodtes i Kbhvn 9. Aug. 1629, blev i sin Ungdom
paavlrket af Niels Svendsen Chronich (I, 507) og
andre Svcermere. Som Kvaekerne udtalte han
sig imod, at Kr. bleve 0vrighedspersoner, og
imod Krig. Han sad en Tid 1 Ftengsel og
blev derpaa landsforvist Ferst gik han til

Skaane, derpaa til Holland, hvor han vilde
stifle Fred mellem alle Kr. og alle Folk og
bringe det nye Testaments Krdm. tilbage.

1677 gjorde han et Forseg paa igen at teste
Bo i Kbhvn, men da det ikke lykkedes, gik
han til Lubeck, hvor han giftede sig og levede
som Auktionsholder, stadig optagen af svserm-
eriske Tanker og altid stridbar over for Pnest-
erne. Han dede 26. Sept. 1715 (H. F. Rerdam
1 Khist Saml. 2. R. III).

Kttnig, Friedrich Eduard, protest Teolog, f.

1 Reichenbach i Sachsen 15. Nov. 1846, blev
1871 Privatdocent, 1885 extr. Prof, i Teol. i

Leipzig, 1888 ord. Prof, i Rostock, 1889 i Bonn.
Han har bl. a. skrevet: >Gedanke, Laut und
Accent als die drei Factoren der Sprachbildung,
comparativ und physiologisch am Hebr&ischen
dargestellt< (Weimar 1874), >Neue Studien fiber

Schrift, Aussprache und allg. Formenlehre des
Aethiopischen« (Leipzig 1877), »Hist-krit Lehr-
gebfiude der Hebr. Sprache< I (1881), >Der
Offenbarungsbegriffdes alten Testaments (1882),
> Hauptprobleme der altisraelit. Religionsgesch.<

(1884), >Falsche Extreme in der neneren Kritik
des A. Test.'c (1885), >Beitrfige zum positiven
Aufbau der Religgesch. Israelsc I— II (1886),
>Glaubensgewissheit und Schriftzengnis< (1890),

>Der Glaubensakt des Christen nach Begriff

und Fundament untersucht< (1896), >Bibel and
Babel < (1903 »).

Kdnigsberg, Hovedstad 1 Provinsen 0st-
Preussen, har sit Navn efter de tyske Ridderes
Slot, der til .(Ere for Kong Ottokar II af Bohmen,
som tog Del i Ordenens Korstog mod de hedenske
Preussere, fik Navnet K. Senere boede Ordenens
>Hochmeister« der, og 1525 blev Byen Residens
for Hertugerne af Preussen. Ved Ref.s Indferelse

1523 var Biskop Georg von Polentz vlrksom;
1530 fik Landet ved Polentz's og Speratus's
Hjeelp en Kirkeordning. 17. Aug. 1544 grundede
Hertug Albrecht og hans Gemalinde, Dorothea
af Danmark, under Melanchthons Medvlrkning,
et Universitet i K. Senere blev K. Udgangs-
punktet for den osiandristlske Strid (se Art
Osiander). Under Trediveaarskrigen var Uni-
versitetet i K., paa Grand af Byens Afotand
fra Krigsskuepladsen, sterkt besegt; i Aaret
1642 var der o. 1700 Studenter i K. Ved Midten
af det 17. Aarh. fandt Synkretismen der et Til-

hold; ved Overgangen fra det 18. til det 19.

Aarh. virkede Kant d£r.

Kening, Mouritz Pedersen, dsk Biskop, var
fedt i Krogstad ved Moss i Juni 1637. Han gik

i Viborg Skole, blev Student 1656, og,£skent
han deltog i Kbhvns Forsvar, tog han Atte-

statsen 1658. Derpaa rejste han til Udlandet,
hvor han studerede cartesiansk Filosofi, blev
1663 Magister, 1666 Adjunctus theologian, 1667
Prof., 1668 ved kongelig Udnsevnelse Dr. theol.
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den ferste af de dske doctortt bullati. S. A.
ev ban Biskop over Aalborg Stift, men alle-

de 2. Maj 1672 dede han (Khist Saml. 4. R. I).

Kttstlin, Julias Theodor, protest Teolog, f.

Stuttgart 17. Maj 1826, blev 1850 Repetent i

lbingen, 1855 eztr. Prof, i nytestl. Exegese

! Universitetspnest i Gottingen, 1860 Prof, i

stematisk Teol. i Breslan, 1870 i Halle; han
jde 1901. Han har bl. a. skrevet: >Die schot-

sche Klrche, ihr inneres Leben nnd IhrVer-

hftitniss ram Staatc (1852), >Dte Begrundung
unserer sittlich-relig. Uberzeugnng«(1893), >Oer
Glaube and seine Bedentnng fur Erkenntniss,

Leben nnd Kircbe< (1895), >Christliche Ethik<

(1898), saint de to Hovedvsrker: >Martin Lather.

Sein Leben and seine Schriftenc I—II (5. Op-
lag ved G. Kaweran 1902) — der ogsaa fore-

ligger i 2 forskellige forkortede Udgaver, den
mellemste i norsk Overs. — og >Luthers Theo-
logie< I—II (1901*).
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Fabre, Ferdinand, fr. Forf., f. 1830, be-
sterate sig ferst til Prest og besegte Semina-
rierne i Sains Pons og Montpellier, men opgav,

ikke uden en indre aandelig Kamp, Teologien
for literser Virksomhed. Han opnaaede efter ad-
skillig Modgang Akademiets Pris for den ferste

af to Fortsllinger udg. under Fcellestitlen Seines
de la vie cliricale (1862—63). Senere har ban
i Romanform givet en Riekke ypperlige Ka-
rakter- og Virkeligheds-Skildringer af rom.-kat.

Gejstlige. Bekendtest er h'abbt Tigrane 1873
(overs, paa Dansk ved O. Ahlefeldt 1885), Mon
oncle Cilestin, mceurs cUricales(18&l). Sine indre
Kampe har han skildret i sin mserkelige Selv-

biografl Ma vocation (1889). Han dode 1898 som
Konservator ved Bibliotheque Mazarin. 5 Aar
efter bans Ded udkom Ma jeunesse, der danner
et Supplement til Ma vocation. S. A. B.

Fastelavn er Betegnelse for den Tid, da
Fasten (S. 18) begynder. Ordet F. er dannet
af det nedertyske >vastel-aventc (Fasten -Abend),
men i seldre Dansk er den sidste Stavelse i

Ordet vistnok opfattet som >Lag< (faste laghen,
fastelagn).

Felgenhaner, Paul, Svsermer, stammede fra

Putschwitz i Bohmen og studerede 1615 Teologi
i Wittenberg. Han roste sig af guddommelige
Aabenbaringer, haabede paa Tusindaarsriget og
skrev mange Skrifter, i hvilke han udtalte, at
romerske Katoliker, Lutheranere og Calvinister
til Hobe vare forkastelige Sekterere, der bar
Dyrets Maerke. Et Hovedpunkt i hans Skriv-

erier var Fremhsevelsen af Protestanternes
Uenighed og ssdelige Fordservelse. Da han
blev forvist fra Bohmen, tog han til Neder-
landene. 1635—39 boede han i Bederkesa ved
Bremen, 1657 var han i Fsengsel i Solingen,

1659 opholdt han sig 1 Hamburg.
Finnian (Finnen), irske Helgener. 1) F. af

Clonard var fodt i Leinster, men var gaaet over
den irske Kanal til Byen Menevia for at l«re
af David, Gildas og andre fromme og laerde

Folk. Medens han var der, skal han have
grundet 3 Kirker. Efter Hjemkomsten til I in-

land (o. 520) slog han sig ned i Clonard, i

Grevskabet Meath, hvor han blev Abbed for et
beremt Kloster og havde mange Disciple, bl. a.

Irlands saakaldte 12 Apostle. Hvorvidt ban
ogsaa har vseret Biskop, er tvlvlsomt. Han
dode 550. Hovedfesten for ham er 12. Dec-
men han mindes ogsaa 23. Febr. — 2) F. af
Moville er Ulsters sserlige Helgen. Ogsaa ban
flk sin Uddannelse i Britannien, hos en Biskop
Nennio (St. Ninian iWithern?). Han grundede
en Skole i Moville og var maaske en af Coluras
(I, 537) Lierere; de fleste mene dog, at Colum var
en Discipel af F. af Clonard. Han dede o. 579.

Fortabelse, evig, se Evige Helvedstraffe (I.

824).

Fox, Edward, eng. Biskop, f. o. 1496, stu-

derede i Cambridge og blev 1528, sammen med
Gardiner (S. 168), sendt til Rom for at udvirke
Pavens Tilladelse til Henrik VHI's Skilsmisse.

1529 holdt han i Kongens Najrva-relse i Walt-
ham en beromt Samtale med Cranmer om
Lovligheden af Henrik VIH's iEgteskab, og i

de felgende Aar udforte han med stor Dygtig-

bed forskellige diplomatiske Hverv i Frankrig
og virkede for Skilsmissen. Til Len fik han
store Pnebender, og 1536 blev han Biskop af

Hereford. S. A. rejste han til Tyskland for at

forhandle med Lutheranerne. I Wittenberg
talte han med Luther, og fra Wittenberg rejste

han til Rigsdagen i Frankfurt, hvor Skilsmlsse-

sagen ogsaa blev droftet. Han dede i London
8. Maj 1838.

Foxe (Fox). 1) John F., eng. Martyrologist,

fedtes i Boston i Lincolnshire 1516. Han stu-

derede i Oxford, hvor han blev neje knyttet

til William Tyndale og andre ivrige Evangelister.

1548 blev han Lsrer for den henrettede Jarl

af Surreys Bern, og under Opholdet paa Rei-

gate Slot udgav ban sine ferste teol. Afband-
linger, der rebede hans protestantiske Taenke-

maade. Under Maria den blodige kom hans
Eleven Bedstefader, den rom.-kat Hertug af

Norfolk, ud af Faengslet, og denned var J. F.'s

Opdragerhverv i Reigate til Ende. Han flygtede

da til Fastlandet, og 1 Strassburg lod han trykke
ferste Del af en lat. Afhandling om Forfelgelser

af Reformatorer fra Wyclif til hans egen Tid

(1554). Fra Strassburg gik han til Frankfurt
og var en Tid Medlem af denne Bys Flygt-

ningemenlghed. Siden kom han til Basel, og
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der fortsatte han Arbejdet paa sin Martyrhi-
storie; det ferste Foliobind ndkom 1559. Kort
efter vendte han tilbage til England og over-

satte sit Vterk paa Engelsk. 1562—63 udkom
bans >Acts and Monuments<, og samtidig 2.

Del af det lat. Vrerk i Basel. Han dede i

April 1587. — 2) Richard F., eng. Biskop, f.

1447 eller 48 i Ropesley i Lincolnshire, stu-

derede i Oxford. Efter Slaget ved Bosworth
(1485) gjorde Henrik VII ham til sin Seglbevarer

og til Biskop af Exeter; 1491 blev han for-

flyttet til Bath and Wells. Begge Steder ud-
ferte Titularbiskop Thomas af Tine hans bi-

skoppelige Vielser. 1494 forflyttedes R. F. til

Durham, og derfra ledede han forskellige vigtige

diplomatiske Forhandlinger med Skotland. 1501
blev han Biskop af Winchester. Det var paa
hans Rand, at Henrik VIII asgtede Katarina,
Arthurs Enke. Efterhaanden som Wolsey steg

i Kongens Yndest, tabte R. F. sin Indflydelse,

og 1516 udleverede han det kgl. Segl til Biskop
Ruthall af Durham. Sine sidste Leveaar til-

bragte R. F. i Stilhed, med Varetagelsen af

sine biskoppelige Pligter, og han brugte en Del
af sine rige Indkomster til at oprette Corpus-
Christi-Kollegiet i Oxford. Han dode 5. Okt.
1528 efter i 10 Aar at have vseret helt blind.

Fraaer, James, eng. Biskop, fedtes 18. Aug.
1818 i Prestbury i Gloucestershire og studerede
i Oxford. 1847 blev han proesteviet og levede
som Prsest i Cholderton i Wiltshire, men be-

holdt tillige sit Fellowship i Oriel-Kollegiet.

1858 blev ban eksaminerende Kapellan hos
Biskop Hamilton af Salisbury og paa dennes An-
befaling Medlem af en Kommission, der skulde
undersege Skolevsesnet i nogle fattige Distrikter.

Den Betsenkning, han afgav (1859, offentliggjort

1861) vakte stor Opsigt og henledte den al-

mindelige Opnuerksomhed paa ham. 1860 op-

gav han sit Fellowship og blev Freest i Ufton
Nervet i Berkshire. 1865 blev han sendt til de
Forenede Stater og til Kanada for at under-
sage Skolevsesnet der, og hans Beretning om
denne Rejse (1866) vandt meget Bifald. Lord
Cranborne tilbed ham Bispestolen i Calcutta,

men dette Tilbud afslog han. 1870 blev han
Biskop af Manchester. Som saadan tog han
livlig Del i de sociale Bevajgelser og traadte

i venligt Forhold til Dissenters, saa at man
kaldte ham >alle Denominationers Biskop<.
Han dede 22. Okt. 1885 (J. W. Diggle, Life of
Bishop J. F., London 1891 ; J. Bryce, Studies
in Contemp. Biography, London 1903, 196 f.).

(jabler, Matthias, Dr. i Wittenberg, blev
1520 af Christiern Torkelsen Morsing hentet
til Kebenhavn sammen med Martin Reinhardt
for at vaere Lserer ved Universitctet. Han var,

saavidt vides, Universitetets ferste Docent i

det gr. Sprog. G. blev kun et Par Aar i Dan-
mark; »for Kongens Skyld<, d. v. s. paa Grand
afOpstanden og Christiern H's Forjagelse, maatte
han forlade Landet.

Galimberti, Luigi, Kardinal, f. i Rom 25.

April 1836, var en Tidlang Lserer ved Propa-
gandaens Kollegium og tog Del i Redaktionen
af 'Journal de Rome< og >Moniteur de Rome*.
Derpaa blev han Nuntius i Wieu og 1893 Kar-
dinal med S. S. Nereo ed Achilleo som Titel-

Kirke-Leksikon for Norden. XL.

kirke samt Prsefekt for de pavelige Arkiver.
Han dede 7. Maj 1896. G. var en af Pave-
stolens dygtigste Diplomater i den nyeste Tid.

General Kirkeinapektions-Kollegiet. Til de
Foranstaltninger, som under Kong Christian VI
sattes i Vserk for at styrke og fremme Kirke-
livet, herer det ntevnte kgl. Kollegium, der op-
rettedes ved Patent af 1. Okt. 1737. Sagen var
forberedt paa en ret hemmelighedsfuld Maade
ved Forhandlinger mellem Kongen og hans
nsermeste kirkelige Raadgivere, J. L. Holstein,

J. S. Schulin, A. Hojer o. fl., medens ingen af
I.ainlets Biskopper vare tagne med paa Raad.
Da Instruksen for Kollegiet (se Rerdam, Hist.

Saml. og Studier IV, 222 f.), af hvilken Patentet
er et for Offentligheden beregnet Udtog, er for-

fattet af Hojer, tor man med Vishcd antage,

at Planen i Hovedsagen skyldes denne energiske,

overordentlig arbejdsdygtige og iderige Person-
lighed, der, i alt Fald i den senere Del af sit

Liv, afgjort tilherte den pietistiske Retning og
nod Kongens uindskrsenkede Tillid som en
Mand, der var brugbar til alt og ikke veg til-

bage for nogen Anstrengelse. Kollegiets Opgave
skulde vsere >med sterste Flid og af yderste
Evne at befordre den levende Guds rette Kund-
skab og sande Frygt<, samt at fremme kirke-

lig Enighed. Kirkelige Stridigheder skulde det
derfor sege at standse; men selv skulde det
>ikke befatte sig med at kende og damme i

nogen Slags Processerc. Med Lsererae og Lser-

dommen i Kirkerne skulde det have et vaagent
0je, at >Guds Ord rent og tydelig efter den
Helligaands Sind iblandt os teres i Overens-
stemmelse med den hellige Skrift og vores sym-
bolske Beger<. For Kirketugtens opbyggelige

Brag skulde der serges, ligesom for Unifor-

mitet i Udferelsen af de kirkelige Handlinger
og Skikke. Kirkeritualet skulde Kollegiet under-
kaste en Revision. Indsnegne Misbrug skulde
seges ryddede af Vejen, og i Sserdeleshed skulde
der agtes paa, at Menighederne ikke led Mangel
paa retskafne Lserere og opbyggelige Beger.

Kollegiet skulde vaage over, at de Lserere, der
ansattes i Kirker og Skoler, ikke blot havde
den fornedne Lserdom, men ogsaa saadanne
Naturens og Naadens Gaver, forenede med et

eksemplarisk Levned, at de kunde fremme sand
Opbyggelse. Den gejstlige Stand skulde seges

renset for alle uvterdige Elementer; Lserernes

Tal skulde forages ved Anssettelse af Kapel-
laner og Kateketer. Der skulde drives paa
flittig >Husbesogelse< af Praesterne. Bisperne
og Provsterne skulde tilholdes at foretage deres
Visitatser med sterre Frugt og Opbyggelse, end
hidtil ofte var sket, og flittig opmuntre Prsester

og Kandidater til at give Agt paa sig selv og
den dem befalede Hjord, og uafladelig at vaage
og bede. Bisperne skulde gennemgaa Koncep-
terne til Prsesternes Prsedikener for at under-
sege, om de vare opbyggelige, overbevisende
og indtrsengende, og om Saliggerelsens Orden
rettelig forklaredes, hvorom der siden skulde
indberettes til Kollegiet. Dette skulde gore
Forslag til en bedre Indretning af Provste- og
Prsestemeder, og >anordne bekvemme og ret

evede Prsester og andre<, der >uformodentlig<
skulde indfinde sig i Kirker og Skoler for at

erfare, om det gik ordentlig og opbyggelig til

i Menigheden. Kollegiet skulde eve en Over-

57

Digitized byGoogle



898 General-Kirkeinspektions-Kollegiet — Grove-Rasmussen.

censur over alle religiose Skrifter, saa det kunde
forkaste Boger, der vare antagne af de saed-

vanlige Censorer (Bisperne og det teol. Fakultet)

og autage saadanne, som disse havde forkastet.

Alle kgl. Kollegier og Embedsmaend sknlde
vaere forpligtede til at give enhver forlangt Op-
lysning. I vigtige Sager kunde Kollegiet ind-

kalde alle paagaeldende til personlig at give

Forklaring. Det skulde have umiddelbart Re-

ferat til Kongen, til hvis Afgorelse alle af Kol-

legiet foreslaaede Forbedringer og Foranstalt-

ninger skulde indstilles. — Det hele havde
kendelig til Formaal at Uegge storre Alvor ind

1 det kirkelige Arbejde og at rense og uddybe
det kirkelige Liv. Men Foranstaltningen kan
ogsaa ses fra andre Sider, hvor den tnger sig

mindre fordelagtigt ud. Ikke ganske uden Grand
er den betegnet som »et ordnet Spioneri<. I

ethvert Tilfaslde staar Kollegiets Oprettelse i

Forbindelse med Chr. VI's fremtraedende Til-

bejelighed til underhaanden at skaffe sig de
Oplysninger om Personer og Forhold, som hao
ikke fik ad embedsmaessig Vej. — Praises i

Kollegiet skulde Geheimeraad J. L. Holstein,

der tillige var Oversekretasr i det danske Kan-
celli, vaere. For ovrigt bestod det oprindelig

af Sjaellands Biskop P. Hersleb, Generalprokurer
og Prof. jur. A. Hojer, Kongens gamle Laerer

J. W. Schroder, Hofpraest Bluhme og Holmens
Provst M. Hwiid. Hojer blev Kollegiets Sekre-

taer og Forretnlngsforer. Snart strommede der
Forslag til kirkelige Forbedringer samt Klager
over Misligheder af forskellig Art i stor Maengde
ind til Kollegiet, ikke at tale om anonyme An-
givelser og umodne Projekter, saa Kollegiet

snart fik mere at gennemgaa, end det lettelig

kunde overkomme. Da Hojer allerede dode
1739, led det et meget foleligt Tab. Ved hans
Bortgang >faldt Knebelen af Klokken<, sagde
Biskop Hersleb, der var lidet tilfreds med, at

Kollegiet indskraenkede den biskoppelige Myn-
dighed, ligesom ogsaa med hans egen Stilling

i Kollegiet, hvor ban jaevnlig overstemtes af

den udpraeget pietistiske Majoritet. Imidlertid

fortsattes Virksomheden. Men under de staerke

religiose Stromninger i Chr. VI's Tid havde
Kollegiet en vanskelig Opgave. Det skulde drive

den kirkelige Udvikling fremad, men nodtes
snart til at holde igen, naar separatistiske og
herrnbutiske Bevaegelser truede med at tage

Overhaand og forstyrre Statskirkens Orden.
Dette fremtraeder navnlig i den af Kollegiet

konciperede Forordn. af 13. Jan. 1741, der
satte snaevre Graenser for de i hin Tid meget
yndede gudelige Forsamlinger. — Efter Fre-
derik V's Tronbestigelse sogte Hersleb ved en
indgiven meget skarp og tildels overdreven
Kritik af Kollegiets Virksomhed at faa samme
standset. Det lykkedes dog ikke; men under
de forandrede Tidsforhold tabte General-Kirke-
inspektionen mere og mere i Betydning, indtil

den endelig 1791 ganske ophaevedes efter lteuge

kun at have vaeret en Skygge af, hvad der op-
rindelig var tilsigtet. H. F. R.

Gertrud, Abbedisse i Nivelles i Syd-Brabant,
var en Datter af Pepin af Landen og Itta (Jutta).

Allerede tidlig bestemte G. sig til at leve i

ugift Stand, og med Stette fra Biskop Aman-
dus af Maastricht (I, 66) grundede Itta efter

Pepins Dod et Nonne- og Munke-Kloster i Ni-

velles, hvis Abbedisse G. blev. G. prises i

Helgenkroniken for sine personlige Dyder og
sin Iver for Herrens Hus og ikke mindst for

sit Kendskab til den hi. Skrift (> ritesten hele

den guddommelige Lovs Bibliotek gemte hun
i sin Hukommelse, og hun aabnede ved den
Hellig-Aands Hjselp Allegoriens dunkle Hemme-
ligheder for Tilhererne<). I Nivelles blev der
oprettet et af de aeldste Gaestehjem i Neder-
landene, og i Fosses (i Provinsen Namur) lod

G. bygge et Hus for fremmede Pilegrimme.
Hun dode 17. Marts 659 i en Alder af 33 Aar
og blev som Abbedisse efterfulgt af Wilfetrud,

under hvem iErefrygten for den fromme G.
begyndte at give sig Udtryk ved en Udstilling

af det fattige Leje, paa hvilket G. havde endt
sine Dage. Under Wilfetruds Efterfolgerske,

Agnes, blev der til G.s .lEre bygget en Kirke,

og 17. Marts blev hendes Helgendag. Paa hende
overforte Folketroen en Del af de Forestillinger,

der knyttede sig til Gudinden Freja, og navnlig
paakaldte de rejsende hende ved Afskeden (»at

drikke Gertrudeminne<). Man troede mange
Steder, at de afdode tilbragte den forste Nat
hos G., den naeste hos yErkeengelen Mikael.

Hun afbildes i Reglen som Abbedisse, staaende
ved Havet med den hvide Lilje, Jomfruelig-
hedens Symbol, i Haanden, medens Rotter og
Mus, Symboler paa de urene Aander, som hun
sejrede over, lob op ad hendes Kjole og Stav.

I Norden, ikke mindst i Danmark, byggedes
mange Stiftelser for syge og fattige til St. G.s
JEre, saaledes 1 Kbhvn (H. F. Rordam, Kbhvns
Kirker og Klostre i M.A., 1859, 342 f.). Men
ved Ref. tabte jErefrygten for St. G. sig, og
hendes Stiftelser bleve fattige. Derpaa tyder
maaske Ordsproget, at >Forgyldningen er gaaet

af St. G.«. 112. Hdaar blev Klostret i Nivelles

omdannet til en Stiftelse for Kanonisser og
Kanniker af adelig Byrd.

Gotti, Girolamo Mario, Kardinal, fodtes i

Genova 29. Marts 1884. 16 Aar gl. traadte han
ind i de skolese Karmeliters Orden, og 1870
blev han denne Ordens Generalforstander. 1892
blev han sendt som Nuntius til Brasilien; 29.

Nov. 1895 blev han Kardinal. 1902 fulgte han
Kard. Ledochowski som Praefekt for Propagan-
daen. I Konklavet 1903 var han et af Pave-
emnerne.
Grove-Rasmussen, Andreas Christian Lud-

vig, dsk Praest, fodtes i Horsens 8. Sept. 1836.
1855 blev han Student fra Haderslev, 1860 teol.

Kand., 1862 pers. Kap. for Balslev og Ejby
paa Fyn, 1864 Praest i Gram i Torning Len,
1868 1 Fol paa Gram Gods. 1870 blev han
afskediget af den preuss. Regering, fordi han
ikke vilde bede for Tyskernes Sejr i den fi\-

tyske Krig. Efter et kort Ophold i Kbhvn
rejste han til Nordamerika for paa >Udvalget
for den dansk-amerikanske Missioncs Vegne
at undersoge den aandellge Tilstand blandt de
udvandrede Danske. Da han var kommen hjem,
tog han atter Bolig i Gram og holdt Guds-
Ijenester der i en Forsamlingssal i sit Hus,
indtil ekonomiske Forhold drev ham tilbage

til Danmark. 1874 blev han Praest i Harte og
Bramdrup i Ribe Stift, 1878 1 Allerup og
Davinde paa Fyn, og 1892 ved St. Hans Kirke
i Odense. Han dode Skaertorsdag (31. Marts)
1904. Under Krigen 1864 udgav han et Flyve-
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blad, der blev trykt i Rlbe, scnere, som For-
mand for >den iodre Missions Forening i Nord-
slesvigc Bladet >Elias«, og han bar udgivet en
Msengde sterre og mindre missionshistoriske,
biograflske og etnografiske Arbejder (hi. a.

»Kristelige Levnedsleb I det 19. Aarh.c I—IV,

1886—90), en Postil (>Guds Fred< 1885) og en
daglig Andagtsbog (>Kristelig Husvenc 1882).

Graekere, se Javan (S. 599).

rlaave, Anders Nilsen, fremragende norsk
Laegpredikant, f. i Forde i Sendfjord 1809, d.

1867. Udgaaet af den fra Hauge stammende
Vaekkelse, foretog H. som Lsegpraedikant fra

1836 til 1853 Rejser, der strakte sig over hele
Norge. H. har sin store Betydning deri, at han
forte Haugianismen frem til sterre evang. Klar-

hed. Hverken hos Hauge eller de fra ham ud-
gaaede Pnedikanter var Guds frie uforskyldte
Naade kommet helt til sin Ret i Forkyndelsen.
Bodens Alvor og Troens Frugter i en kr. Vandel
var stillet i Forgrunden, medens Forkyndelsen
af Naaden var forbundet med forsigtige Reserva-
tioner, som vanskeliggjorde Tilegnelsen. H.
naaede paa en Rejse 1838 frem til klarere

evang. Livssyn, og fra den Tid af blev Kristus,

tilegnet 1 Troen, som han meddeler sig til os
i Ord og Sakrament, Midtpunktet i bans For-
kyndelse. Det lykkedes ham ogsaa at fere

Haugianismen i det hele ind i en friere, mere
evang. Retning. H. var en sjelden begavet Folke-
taler. Han evede dog Indflydelse ikke blot ved
sine Taler, men ogsaa ved sine Breve til hau-
gianske Kredse. Paa sine Rejser ledsagedes han
en Tid af den unge Lsegpraedikant, senere Preest,

Mads Wefring. I sine sidste Aar, fra 1856,
virkede H. som Afholdsagent for >Den norske
Forening mod Breendevinsdrik< (A. C. Bang,
H. N. Hauge og hans Samtid, 1874; Th. Horten,
A. H.s Liv og Virksomhed, 1893; M. I. Wef-
ring, Minder fra mit Rejseliv, 1897). C. B.
Hammurabi, Konge i Babylon. Til at

vaekke Interessen for denne Konge har fremfor
alt bidraget, at han almindelig betragtes som
lig den Konge af Sinear, som 1 Mos. 14, 1

omtales under Navnet Amrafel. Men selv om
denne Sammenstilling, der ganske vist er meget
sandsynlig, men som dog betvivles af enkelte

som Bezold, ikke var, vilde H. dog efter sin

egen Betydning gore Krav paa saerlig Interesse.

Det er nemlig ham, som har grundlagt det i

Vestasiens Historie saa dybt indgribende ba-

bylonske Rige, og som navnlig har givet Byen
Babel en politisk og religies Overvaegt, som
man traeffende har karakteriseret ved at sam-
menligne den med Roms Betydning i Oldtid og
Middelalder. For H., hvis Regeringstid ssettes

til omkring 2225 f. Kr., fandtes der i Egnene
omkrlng Evfrats nedre Lob en Raekke Fyrsten-

demmer, hvis Midtpunkter dannedes af de for-

skellige her liggende aeldgamle Byer med deres
Helligdomme. Mellem disse Fyrster herskede
der en stadig Rivalitet. Af og til lykkedes det
en af dem at underkaste sig flere eller fierre af
de andre, men disse nye Riger vare aldrig af
Varighed ogkuldkastedes snartafandre Erobrere.

I Reglen dannede de nordbabylonske Konger en
Slags Enhed overfor de sydbabylonske. Under
saadanne Forhold var det ikke vanskeligt for

andre at gore Iudgreb 1 de babylonske Egne, og
vi here saaledes, at Elamiterne i Tiden forud

for H. havde underkastet sig Dele af Baby-
lonien, navnlig Byen Larsa. Paa denne Til-

stand var det nu, at H. gjorde Ende. Han var
den 6. Konge af et Dynasti, som kaldes »det

Cerate babylonske<, og om hvilket flere antage,

at det var indvandret i Babylonien. Ved at

underkaste sig de andre babylonske Smaastater
lykkedes det ham at skabe en saa kraftig baby-
lonsk Magt, at det fra nu af for lang Tid var
forbi med Elamiternes Overherredemme. En
af de vigtigste Byer i hans Rige var Sippar,

men til den egentlige Hovedstad gjorde han
Byen Babel, der hidtil synes at have spillet

en temmelig beskeden Rolle og maaske hert
til de yngste mellem Staederne ved Evfrat. Som
Felge deraf flk Babels Stadgud, Marduk, i den
folgende Tid en dominerende Stilling mellem
de andre Guder og arvede navnlig en Del af

de Praerogativer, der tidligere tilhorte den
msegtige Guddom Bel, hvis aeldgamle Helligdom
befandt sig i Nippur. I det gl. T. er derfor de
Steder, hvor der tales om Bel, at forstaa om
Guden Marduk-Bel. Bl. a. blev Marduk paa
denne Maade Skaberguden og Gudernes Herre
i den babylonske Skabelsesberetnlng, hvoraf
man kan se, at denne ferst kan have faaet

den Form, hvori den nu foreligger, i Tiden
efter H.
Ved Slden af sin krigeriske Virksomhed

sergede H. med stor Energi for det nyskabte
Riges indre Udvikling. Ved at bygge eller

istandsaette Daemninger beskyttede han Landet
mod Flodens Oversvemmelser, medens han
samtidig, ved at lade >Hammurabi-Kanalen<
grave, inddrog nye Egne for Agerbruget. For
at hindre Neden i Misvaekstaar lod han samle
Forraad af Korn 1 Byerne. Han rensede Landet
for de Reverbander, der plagede det, og sergede
ogsaa paa anden Maade for sine Undersaatters
Sikkerhed. De mange Helligdomme rundt om
i Landet istandsatte han og sktenkede dem
rige Gaver. Og fremfor alt sergede han for

Lov og Ret i Landet ved at lade samle og
offentliggere den store Lovsamling, hvis Fund
i de senere Aar har vakt saa stor Opmaerksom-
hed. Den blev indhugget som Indskrift paa
Stenblokke, af hvilke en opstilledes 1 et Tempel
i Babel, en anden i Soltemplet i Sippar. Denne
sidste blev senere af Elamiterne slaebt som
Sejerstrofte til Susa, hvor den fandtes i Vin-

teren 1901—1902 af en fransk Udgravnlngs-
ekspedition. Den begynder og ender med en
Rtekke pom pose Udtalelser af Kongen, hvori

han opregner alt, hvad han har gjort for sit

Folk, og navnlig, bvorledes han har serget for

Rettens Gennemferelse, for at den staerke ikke
skal mishandle den svage. Imellem denne
Indledning og Slutning Andes selve Lovsam-
lingen, der uden nogen systematisk Ordning
opregner en talrig Maengde Bestemmelser, mest
i Form af forudsatte Tilftelde, hvis Behand-
ling fastsaettes. Denne Kodez — den aeldste

hidtil kendte Lovsamling — har overordentlig

Interesse baade 1 juridisk Henseende og for

Kulturhistorien, idet den gennem sin Kasuistik

opruller et Billede af det gennemkultiverede
babylonske Samfundsliv, der tjener til yder-

ligcre at fuldstaendiggere, hvad man v6d gennem
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de talrige Forretningsdokumenter og Breve,

der ere bevarede fra hine gamle Tider. Des-

uden have Lovene en sterlig Interesse ved paa
flere Punkter at frembyde overraskende Paral-

leler til de gltestl. Love. Selv om den person-

lige Andel, som Kongen bar baft i disse Loves
Formulering, muligvis har vseret meget ringe,

saa viser dog den OmsUendighed, at han har
foranlediget deres Samling og gjort dem let til-

gsengelige for Menigmand, at det ikke er ube-
rettiget, naar han roser sig af, som en trofast

Hyrde, at have serget for de Menneskers Vel-

fserd, hvis Styrelse Bel og Marduk havde over-

draget ham. — (L. W. King, The Letters and
Inscriptions of H., King of Babylon, 3 Bd. 1898
—1900; Delegation en Perse, tome IV, testes

flamites-semitiques, deuxieme scrie, par V.

Scheil, 1902; H.Winckler, Die Gesetze H. 1904

;

smlgn Fr. Buhl, Kong H.s Lovsamling, i Nor-
disk Tidskrift 1903, 335 f., hvor videre Litera-

tur anferes). Fr. B.
Harboore, det uordvestligste Sogn i Ribe

Stift, lVs Mil fra Lemvig, ligger indeklemt
mellem Vesterhavet og Limfjorden. Mod Nord
bestaar Sognet kun af en Klitstribe, der ad-
skiller de to Vande. Mod Syd trader Fjorden
tilbage og giver Plads for en stor, lavtliggende

sandet Flade indenfor Klltrsekken. Midt paa
Fladen ligger H. Kirke. I Sydost er H. vel land-

fast, men dog ved en lang Indsktering af Fjorden
samt ved et Bakkedrag isoleret i Forhold til

det evrige Land. Sognets Kystlinie mod Havet
strcekker sig fra lidt N. for Bovbjerg op til

Thyboron i en Leengde af henved 2 Mil. Be-

boerne, 1600 i Tal, ere dels Landbrugere, dels

Fiskere. Den barske Natur, hvor der, ofte under
Dodsfare, ksempes med >se Have baade om Fo-
den og — ved de hyppige Strandinger — om
Menneskeliv, har gjort H.boerne til dybe, noget
tunge, stserke, undertiden haarde Naturer.

I kirkelig Henseende er i den senere Tid
Opmserksomheden bleven henledet paa H. dels

ved Pastor Moes Ligtale ved Fiskernes Begrav-
else 1893, dels ved Pastor Anton M. Jensens
Afskedigelse 1901.

1) Moe var Priest paa H. 1877—85. I disse

Aar og siden, efter hans Forflyttelse til Syd-
jylland, vaktes der paa H. et stserkt Menig-
hedsliv af ssedvanlig Indre Missions Farve.

Baade Livet og Modstanden derimod pregedes
af de stserke, selvstaendige Naturer. Skellet

mellem Verden og de troende var skarpt. De
sidste stod fast saramensluttede i et stort

>Samfund<. Staerkt knyttede, som rimeligt var,

til Moe, drog de efter hans Bortrejse ofte i

store Skarer ned til ham, og naar han aflagde

sine aarlige Besog paa H., Qokkedes de i endnu
sterre Skarer om hans Prsedikestol. Moes Efter-

folgere vare unge Prrester, og Forholdene vanske-
lige at magte. Dette forte til, at Prsesterne
hyppig skiftede (i 6 Aar 3 Prsester). Herved
udvikledes >Samfundets< Selvstaendighed, baade
i heldig og mindre beldig Betydning. Og den
vedvarende Tilstromning af Pnester og lndre-
missiomerer, der kom for at >se det staerke

Live og for >at praedike paa H.<, bidrog ogsaa
til, at Gemytterne ikke kunde komme i Ro,
hvad de traengte til. Vidt om i Vestjyllands
vakte Kredse blev H. bekendt, og hertil bi-

drog ogsaa >Harbo0re-Sangbogen«, en af >Sam-

fundets< Midte udgaaet Samling af aande-
lige Sange, hentede rundt om fra, mest af
vekkende Art, ofte ikke meget poetiske, men
kraftigt-enfoldige og med ierefaldende Melodier.

Den vandt stor Udbredelse og havde sin Mis-
sion, indtil den senere afiostes af andre Sam-
linger (saaledes >Hjemlandstoner«). Ejendomme-
ligt for Menighedslivet paa H. var bl. a., at

man tog den kr. Vidnepligt op med stor Alvor,

undertiden med Haardhcd, men som en Sam-
vittighedssag. Typisk herfor er en Brudgoms
Afvisning af Priestens Lykenskning efter Vielsen

i H. Kirke. Den nu afdode Brudgom har selv

skildret Begivenheden saaledes : >Jeg havde jo
Bryllup den 12. April i H. Kirke, og efter

Brudevielsen, da vi vare faerdige til at gaa,

kom Prsesten ned til Stolen til mig for at lyk-
ouske mig, og da jeg anser vores Praest for en
af disse Prsester, som Skriften taler om, staa

som stumme Hunde paa Sions Mure, og er
altsaa vantro, kunde jeg ikke sige Tak; men
jeg syntes, at Praestens Embede krtever jEt-

bodighed, hvorfor jeg rakte ham min Haand
og svarede ganske stille disse Ord, at jeg ej

kunde sige Tak til denne hans Lykenskning,
fordi jeg tror ej, De har denne Lykke, som
jeg gerne vil have. Hvorimod Degnene svarede
jeg Nej til begge to uden at rsskke dem min
Haand<. Han tilfejer: »Jeg er efter mit natur-

lige Menneske bange, men Herren vil selv

styrke mig med sin Ydmygheds, Sindigheds
og Krafts Aand, at jeg altid maa gaa min
Frelsers iErinde og ikke mit egetW

21. Novbr. 1893 tidlig om Morgenen druknede
26 H.fiskere under Landingsforseg. De be-
gravedes 27. Novbr. i en stor Fsllesgrav paa
H. Kirkegaard i Nrervrerelse af Tusinder og
under stor Deltagelse fra hele Landet. Lig-

taler holdtes af Sognepraesten, Madsen, og af

Moe. Tilstede vare mange Avisreferenter fra

hele Landet, navnlig ogsaa fra kbhvnske Blade.

Over Moes Ligtale rejste der sig straks en
Storm i Aviserne. Han beskyldtes for ubarm-
hjertig Dommesyge, og Skasldsord som >Hel-
vedespraest« og >svovldryppendeMissionspnest<
regnede ned over ham. De >hellige< i H. frem-
stilledes derimod — unsegtelig ved en Mis-
forstaaelse — som stakkels forkuede, uselv-

staendige Mennesker, der vaandede sig under
>Missionspraesternes Despotisme<. Det meste
af Ophidselsen skyldtes, at uaandelige Refe-

renter, i Forvejen foruroligede ved de troende
Fiskeres djserve Vidnesbyrd for dem, manglede
Forstaaelse af Krdmmens Alvor og vare nvante
med ved slige Lejligheder at here Sandheden
om Frelse og Fortabelse forkyndt uden Bled-
agtighed og Menneskefrygt. Og for saa vidt

ramte Hadet ikke blot Moe, men Krdmmen.
Men ligesom der i Ligtalen dog manglede Toner,
som man med Rette havde ventet at here her,

hvor hele Landet var 1 Sorg over de forulyk-

kede, saaledes fandtes der i den 2 Udtalelser,

hvor Forkyndelsen af det skarpe Skel og af
Fortabelsens Fare var stillet saaledes paa Spid-

sen, at der var fort for staerk Tale. Heroin
samlede Modstanden sig hos de alvorligere,

og herpaa tog Biskop Balslev i Ribe Sigte i

den Tiirettevisning, han 28. Jan. 1894 sendte

til Moe, og som senere efter Kirkeministeriets

0nske blev offentliggjort, antagelig for at be-
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rolige de ophidsede Gemytter rundt on i Landet.
Striden om Ligtalen vedblev dog og fortsattes

i flere Pjecer, idet man ferte Angrebet fra Moe
og hans Vernier paa H. over paa hele den
indre Mission, for hvem H.begivenheden blev

et Vendepunkt, fra hvilket kan dateres en
stserkere Modstand mod dens Arbejde og et

storre Had til dens Arbejdere. Angrebet imod
>Missionens Helvedeslaere og Helvedespraesterc

blev imidiertid fort saaledes, at man sked over

Maalet og ramte Krdmmen i Stedet for den
indre Mission. Katoliken Johannes Jargensen
paaviste klart denne Forveksling i sin Bog
>HelvedfJender< (1898), idet han her stillede

sig sammen med den indre' Mission imod
>HelvedfJenderne< og paaviste, at den evige

Fortabelse ikke var en Opfindelse af den indre
Mission, men hele Kirkens enstemmige Liere.

2) Efter Pastor Madsens Forflyttelse ansattes

(1899) den 28aarige Anton M. Jensen som Sogne-
praest paa H. Det viste sig snarl, at det var
hans Program at ndrydde den formentlige >Hel-

vedeslsere« i Menigheden. Medens han i saa

Henseende straks kom i skarp Modseetning til

Indre-Missionsvennerne paa H., flk han fra

disses Modstandere i Begyndelsen en ikke ringe

Tilslntning, der dog tabte sig, efterbaanden
som det viste sig, hvad hans Udvikling bar
ham hen imod. Allerede i Jan. 1900 indledede

han sin Agitation med et Foredrag paa H. om
»det evige Helvede<, hvis Tilvaerelse han i

starke Udtryk benaegtede. Foredraget blev
offentliggjort og vakte en Del Opsigt. Overfor
sine Foresatte sogte han at forsvare sig ved
at skelne imellem, hvad han fremsatte som
»Laere«, og hvad nan i Foredrag udtalte som
sin private Mening, og trods Tilrettevisninger

fra Biskop Gotzsche i Ribe og fra Kirkemini-
steriet fortsatte han sin Agitation. 12. Septbr.

1900 skrev han i et Hovedstadsblad en ud-

aeskende Artikel: >Skal vi saa sove videre?«

hvor han bl. a. skriver: »Hvor laenge skal det

vare, inden vi here et enstemmigt Skrig mod
denne modbydelige Laere?« o: Lseren om det

evige Helvede, der imaaske i gamle Dage knnde
holde Pebelen i Teinme, men som nu er Aar-

sag til, at Tnsinder af snndttaenkende og varmt-
felende Kvinder og Maend vende Kirken Ryggen*

.

Kirkeministeriet indhentede derpaa det kirke-

lige Raads Betrenkning over Sagen og an-

modede derefter under 13. Nov. Biskoppen om
at give Pastor Jensen en alvorlig Irettesaettelse,

fordi han trods den tidligere Tilrettevisning

havde fortsat sin Agitation mod Kirkens Laere

i en Form, som maatte anses for aldeles ufor-

svarlig for en Prsest i Folkekirken, hvorhos
det nteddeltes ham, at hvis han fortsatte her-

med, vilde han derved selv gore sin Forbliven

som Prsest i Folkekirken umulig. Umlddel-
bart efter Modtagelsen af Biskoppens Irette-

saettelse udsendte Pastor Jensen (20. Nov. 1900)

et Manifest til en Maengde Blade, hvoii han
kritiserede Irettessettelsen og udtalte, at han
havde ensket at faa Ministeriet til, enten ved
en tydelig Udtalelse eller ved at afskedige ham,
at tilkendegive, om man som Prsest i Folke-

kirken kan tale imod Helvedstraffenes Evig-

hed eller ej. Men — siger han — da Mini-

steriet ikke har gjort nogen af Delene, har
ban naaet det Resultat af sin Kamp, >at en

Prsest i den danske Folkekirke uhindret af den
hejeste Autoritet offentlig kan udtale som sin

Overbevisning, at der intet endelest Helvede
findes<. Han vilde altsaa tvinge Ministeriet
til enten at desavouere Kirkelseren eller at af-

saette ham. Endnu ventede man dog med at

skride ind imod ham — i den Tanke, at han
ved nsermere Overvejelse dog muligvis kunde
blive til Sinds at rette sig efter det ham givne
Tilhold. Men imidiertid fuldbyrdede den sasd-

vanlige Udviklingslov for Laereafvigelser sig over
Pastor Jensen. Paa dette Omraade begynder
man ikke der, hvor man ender; man feres

derhen, hvor man ikke vil og ikke havde
tasnkt sig at skulle komme (eller hvor man
maaske stod fra forst af, men uden at vide
det), og saerlig har det vaeret manges Udgangs-
punkt paa Vejen til Forntegtelsen af de grundkr.
Sandheder: at begynde med Naegtelsen af den
evige Fortabelse (denne Sammenhseng skyldes
formentlig, at den evige Fortabelse er det
negative Udtryk for Aabenbaringens Vserdi).

Her begynder ofte den Vej, der ender i Uni-
tarisme. Pastor J. fortsatte sin Agitation og
holdt endelig i Bonnet Forsamlingshus ved
Lemvig et Foredrag, der bragte Baegcret til at

flyde over. Titlen var: »Den nyc Reformation

«

(i Modseetning til Luthers). Han udtalte her:
>Vi trsenge til en Ksempe, der kan sparke alle

de Dogmer hen i den muldne Studerekrog,

hvorfra de kom. Vi trsenge til en Vaskerkone,
der kan skruppe Stevet af Ruderne, at vi andre
igen kan faa Vorherre at se<. Og de Dogmer,
hvorom han her talte, var ikke blot Lseren

om de evige Helvedstraffe, men ogsaa Lasren

om Kristi Guddom og om Treenigheden.
Disse mod Folkekirken og dens Laere strid-

ende Udtalelser, fremsatte med udfordrende
Overmod trods gentagne Tilhold om at voere

stille, i Forbindelse med Hensynet til den
pinlige Opmaerksomhed, hans Optreeden havde
vakt i alle kirkelige Lejre, samt til den Uret,

der vilde begaas mod H. Menighed, hvis denne
fremdeles skulde have ham til Priest, medforte
saa efter Indstilling af Biskop Getzsche, der
her kraftig stettedes af Biskop Rerdam, at

Pastor J. afskedigedes fra sit Embede den 28.

Jan. 1901. Han skrev 1901—02 Smaabegerne
>Kristendom for mig< og >Harbo0rehistorier«

samt oversatte et Par engelske, unitarlske

Skrifter.

Som rimeligt var, blussede Kampen imod
>det evige Helvede< paany op ved disse Be-
givenheder, hvilket foranledigede Biskop Rer-
dam til 1901 at skrive sit Lejlighedsskrift >Evig

Frelse og evig Fortabelsec, hvor han paaviste,

at den evige Fortabelse, laert af Skriften og
den kr. K. fra Begyndelsen, er den nodvendige
Evigheds-Fortssettelse af den Forhaerdelse, som
et Menneske allerede her kommer ind i, naar
det tillukker sit Hjerte for Guds Frelse i Jesus
Kristus (L. Koch, Fra Grundtvigianismens og
den indre Missions Tid; C. Davidsen, Har-
boere). G. K.
Harboere-Sangbogen, se Harboere.
Haugvaldstad, John, f. i Rennese 1770, d.

1 Stavanger 31. Decbr. 1850, var en af Hauges
Venner, virkede ogsaa en Tid som Laegpraedl-

kant, navnlig i det vestlige Norge, og foretog

som saadan Rejser til Danmark (1818 og 1820)
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og Sverig (1822 og senere), men nedsatte sig

fra Beg. af Tyveaarene i Stavanger, hvor han
som Fabrikejer ndfoldede megen Virksomhed.
1834 grundlagde han en Opdragelsesanstalt for

fattlge Plgebern, >Josefines Stiftelsec Ved sin

kr. Holdning, Sindighed og Visdom havde H.

stor Indflydelse i vide Krcdse. Han knevede
stasrk Kontrol fra Lsgfolks Side over Lseg-

pnedikenen, at den knnde eves i den rette

Aand. H. tilherte den aeldre liaugianske Ret-

ning med dens noget tunge Alvor, som dog
formildedes ved Kserligheden til Guds Rige.

Denne Keerlighed var levende bos H. og har
givet sig et skent Vidnesbyrd. Staerkt grebet

af den paa hin Tid vaagnende Missionsinteresse,

rejste den gamle Mand 1841 til Hamburg for,

i Anledning af paatenkt Oprettelse af en Mis-

sionsskole, at indhente Oplysninger hos det

nordtyske Missionsselskabs Bestyrelse. Denne
H.s kraftige Optrseden, med det Lys, den bragte

over Sagen, virkede i vaesentlig Grad til Op-
rettelse af det norske Missionsselskab 1842 og
Missionsskolen 1843. Lige til sin Dad var H.
omtrent stadig Medlem af Selskabets Hoved-
bestyrelse. C. B.

Hermansen, Christen, dsk Teolog, fodtes i

Store Brondum, Viborg Stift, 31. Jan. 1806.

1825 blev han Student, 1830 teol. Kand. 1839
—41 foretog han en videnskabelig Udenlands-
rejse til Tyskland, Italien, Grskenland og Tyr-
kiet. Efter sin Hjemkomst blev han konsti-

tueret som Docent i semit-osterl. Filologi og
Literatur; 1844 blev ban Lektor, 1845 extr.

Prof, i semit. Filologi, 1848 extr. Prof, i Teo-

logi med det gl. Test, som Hovedfag, 1850 ord.

Prof., 1882 tog ban sin Afsked, og 19. Okt.

s. A. dede han. H. var i Besiddelse af en om-
fattende Lterddom i alle de teologiske Disci-

pliner. I dogmatisk Henseende var ban orto-

doks Lutheraner af den gamle Skole; som
gltestl. Teolog var han i hej Grad konservativ,

ntermest en Meningsftelle af Hengstenberg.
Ved sine Forelsesninger, og isser ved sin

grundige Ledelse af de skriftlige 0velser, flk

han Indflydelse paa mange, men som selv-

staendig Forfatter er han kun optraadt med
et Par Programmer, af hvilke navnlig hans
Undersegelse om det Curetonske Evangel ie-

haandskrift (1859) vakte Opmterksoruhed. Men
som selvstendig Overstetter af det gamle Testa-

ment (Psalmerne 1862; Profeten Esaias 1865)
og som Hovedmanden i den Komitl, der til-

vejebragte den reviderede Overs&ttelse af det

gl. Test (autoriseret 25. April 1871), har han
indlagt sig stor Fortjeneste. 1878 modtog han
fra Leipzig den teol. Doktorgrad. En Del af

sin Formue testamenterede han til Legater;

hans store Bibliotek blev indlemraet i Viborg
Stiftsbibliotek.

Hermenevtik er et gr. Ord ligesom det be-

sltegtede Eksegetik eller Eksegese. Til Grand
for disse Ord ligge to gr. Verber, der begge

egentlig have samme Betydning: fortolke, ud-
liegge ; desuagtet har Sprogbrugen gjort en Ad-
skillelse, saaledes at man ved Hermenevtik
forstaar Teorien om den rette Fortolkning og
dennes Fremstiliing, ved Eksegese den praktiske

Udovelse af Fortolkningens Kunst. Trangen til

en Fortolkning og en Fortolkningslsere kan vsere

til Stede ved alle saadanne Ord og Skrifter,

hvis Ophavsmtend i Tid og Sted ere langt
fjernede fra dem, der enske at tilegne sig deres
Tanker, men med seerlig Styrke gar den sig

gsldende overfor saadanne Skriftsamlinger, der
ere komne til at indtage en autoritativ Stilling

paa et eller andet Omraade. Ferst ved at have
et saaledes bestemt afgnenset Stof kan H.
komme til at omfatte mere end nogle faa ganske
almindelige Regler og Anvisninger. En egentlig
Fortolkningslsere har man derfor ogsaa kun
uddannet indenfor Retsvidenskaben og Teolo-
gien. Stoffets Ejendommelighed stiller her H.en
sserlige Opgaver. Der hersker imidlertid ikke
fuld Enighed i den nejere Bestemmelse af d e n
bibelske H.s Opgaver. Efter nogle skal den
ikke Indskrsenke sig til at bestemme den rette

Metode til at overvinde de Vanskeligheder, som
Sproget, Formen (Billedtale, Lignelser o. s. v.)

eller de fjerne historiske Forhold bereder for
Forstaaelsen, men med Henvisning til de bi-

belske Skrifters religiose Indhold, der kun kan
opfattes belt og fuldt af den troende, og med
Henvisning til deres Krav paa at berette om
guddommelig Aabenbaring ger man gaeldende,
at der foruden de nievnte rent historiske Op-
gaver ogsaa stilles H.en den endnu langt vanske-
ligere Opgave, at udflnde de Grundsretninger,
som den troende Bevidsthed maa felge ved Ud-
ledelsen af kr. Laere af den hi. Skrift. H.en skulde
saaledes ikke blot give Anvisning til at flnde

et Steds Mening, men ogsaa til med Troens
Sans at bestemme den deri indcholdte Tankes
Betydning, hvorvidt den har en mere eller

mindre forbigaaende Betydning eller maaske
har evig Gyldighed. Andre foretrsekke at hen-
fere den sidstnsevnte Opgave under Dogmatiken
for derved at opnaa, at de hermenevtiske Regler
komme til at hvile paa ren historisk-viden-

skabelig Grund — noget, der dog ikke belt

lader sig gore, da H.en ikke ganske kan se bort
fra den troende Bevidsthed som sin subjektive
Forudstetning. Man staar her overfor det samme
vanskelige Sporgsmaal om Forholdet mellem
Tro og Historie, der moder os paa saa mange
Punkter i Teologien, og som foles med stor
Styrke sserlig i vor Tid, uden at det kan siges

at have faaet nogen tilfredsstillende Besvareise.

Men vil saaledes den troende Bevidsthed
were en nedvendig subjektiv Forudsstning for

Eksegese og H., er det lige saa sikkert, at den
til Geugasld ikke kan undvtere H. Eksegesens
Historie er et talendc Vidnesbyrd om, hvilke
Afveje den troende Bevidsthed kommer ind
paa i sin Fortolkning af den hi. Skrift, hvis
den ikke bliver skolet ved de Regler, som en
videnskabelig H. maa opstille. Ganske vist

besidder Skriften i det grundvtesentlige en saa-

dan Klarbed, at selv den enfoldigste ved Brugen
af den kan blive >v(s til Salighed< (2 Tim. 3,

15), men en nojere Forstaaelse af Enkelthederne
kan kun vindes ved Benyttelse af de viden-
skabelige Hjselpemidler, som ingen sandhedstro
Forskning kan gaa uden om.

Efter den ovenfor givne Bestemmelse om-
fatter H. baade Lteren om Midlerne til at vinde
den rette Forstaaelse og Anvisninger til dennes
Fremstiliing. Blandt saadanne Midler maa i

forste Rtekke opstilles Kendskab til de Sprog,
i hvilke de bibelske Skrifter ere affattedc (hebr.,

aram., gr.). Betydningen baade af Scetnings-
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fbrbindelser og af de enkelte Ord maa be-

stemmes ved Sammenlignlng med den Literatur,

som i det hele foreligger 1 disse Sprog, og hvis

en Udvikllng indenfor Sprogene kan spores,

da ganske ssrlig ved Jevnferelse med den
samtidige Literatur. Her har for det ny T.s

Vedkommende den allernyeste Tlds Papyrus-
fund bragt et rlgt Materiale tilVeje, skrevet i

Datidens daglige Talesprog, nctop det samrae,
som de nytestl. Forf. anvendte. Men over det
maa ikke glemmes det tilberlige Hensyn til

Septuaginta, hvis stsrkt hebr.farvede Grcesk i

saa hoj Grad har haft Indflydelse paa de ny-
testl. Forf.s Sprog. Llgeledes maa det overvejes,

hvorvidt den Omstendighed, at Jesu egne Taler
oprindelig have vteret udtrykt paa Aram., i visse

Tilfselde kan give et Fingerpeg henimod den
rette Forstaaelse. Og da enhver ny Aands-
stremning ntesten altid indvirker paa et Sprog,

ister paa de enkelte Ords og Begrebers Betyd-
ning, bar man ogsaa altid have den Mulighed
for 0je, at Krdmmen kan have givet et Ord eller

et Begreb et helt nyt Indhold. Det er H.ens Op-
gave at pege paa alle disse Hensyn, som maa
tages, og afveje det indbyrdes Forhold mellem
dem, idet den overalt bygger paa den semit.

og gr. Sprogvidenskabs Resultater. — Ogsaa
Ejendommeligheder i Stilen kan berede Vanske-
ligheder for Forstaaelsen, som H.en maa give

Vejledning til at overvinde. Det gelder her at

se det enkelte Sted saavel i Lyset af vedkom-
mende Forf.s stilistiske Ejendommelighed som
af hele Samtidens Taleformer, da man ellers

let ledes vild. Den vigtigste Opgave for H.en
paa dette Punkt bliver imidlertid at bestemme
de rette Grundsstninger for Adskillelsen mellem
egentlig og billedlig Tale og for Fortolkningen
af denne sidste. Denne Opgave lader sig ikke
lose uden en boj Grad af Fortrolighed med og
Indlevethed i Aabenbaringens Sandhedstotalitet.

Indenfor den billedlige Tale er Allegorien og
for N. T.s Vedkommende Lignelserne det mest
fremtnedende Element. H.ens Historie kan op-
vise meget forskellige Grundssetninger om Lign-
elsernes rette Fortolkning (se Art. Lignelser).

For tilfulde at forstaa en givet Tekst krseves

ogsaa et neje Kendskab til de hist. Forhold,
under hvilke den er opstaaet. H.en maa hen-
vise Fortolkeren til en indgaaende Undersegelse
af Samtidens politiske, sociale og religiose For-
hold, endvidere af den enkelte Forf.s person-
lige Livshistorie og Livsforhold, af de ydre
Omstjendlgheder eller den indre aandelige Trang,
som har fremkaldt det enkelte Skrift osv. H.en
maa her bygge paa den nytestl. Tidshistorie,

den bibelske Historie og Indledningen til de
bibelske Skrifter. Den maa i lige Grad advare
mod en Eksegese, der paa Grand af dogmatiske
Fordomme overser de mange Baand, som knytte
Skriftordet til Fortid og Samtid, og mod en
ilfierdig Overfladiskhed, der udfra Lighed i

Form og Udtryk med samtidige Faenomener
uden videre slutter til Lighed i aandeligt Ind-
hold.

Foruden disse Anvisninger til at fjerne de
ydre Afstande (i Henseende til Sprog, Stil og
Historie), der er mellem Skriftordet og Nutids-
heseren, har den bibelske H. ogsaa den Op-
gave at bestemme den rette Metode til at vinde
den egentlige religiose Forstaaelse. Som Kegel

samles alt, dette Punkt vedrorende, i de to

store Grundssetninger, som just Reformationen
bragte til fuld Anerkendelse: Grundscetningerne
om den ene Skriftmening og om Skriften som
sin egen Fortolker. Ved den ferstnsevnte Grund-
stetning afvises den Tilbejelighed, som i K.n
saa ofte og saa starkt har gjort sig gsldende,
til at laegge en anden og formentlig dybere
Mening Ind i Skriftordene end den egentlige

og bogstavelige. Knn som opbyggelig Anvend-
else, ikke som UdUegning, kan en saadan alle-

gorisk Fortolkning have nogen Eksistensberet-

tigelse. Virkelig Troskab mod Bogstaven er den
eneste sikre Vej til den sande aandelige Mening.
Den anden Grundssetning: Skriften som sin

egen Fortolker betoner, at Betingelsen for en
dybere Forstaaelse af det enkelte Sted er Ind-
levethed i Skriftens hele Aand og Tankegang.
Ethvert Forseg paa at fortolke Skriftord udfra
en andensteds fra end fra Skriften selv hentet
Maalestok, enten nu denne er en klrkelig Over-
levering (rom. K.), eller en filosofisk Anskuelse,
der tiltror sig selv at kunne skelne mellem
det ydre uvesentlige og de blivende Ideer, maa
stemples som uberettiget. Denne Grundsst-
ning bviler i sidste Instans paa en Trosforud-
ssetning, nemlig paa Overbevisningen om de
bibelske Skrifters indbyrdes Overensstemmelse
i alt vsesentligt. Den er ogsaa bleven formu-
leret som Kravet om en Fortolkning udfra
> Skriftens Analog! «, hvormed man mener, at

den kr. Lrere, saaledes som den fremgaar af
de tydelige og klare Steder i Skriften, skal an-

vendes som Hjelpemiddel til Forstaaelsen af

de dunkle Steder. Saaledes formuleret inde-

holder Stetningen en Fare for dogmatiske Over-
greb fra Fortolkerens Side, en Fare, som man
ofte har bukket under for indenfor de evang.

K.samfund ; men da den kr. Tro med Nedven-
dighed indeholder Overbevisningen om en dyb
indre Enhed i Guds Aabenbaring til de for-

skellige Tider, vil den hermenevtiske Regel
om Brugen af de klare Skriftudtalelser som
Hjaelp til Fortolkningen af de dunkle ikke helt

kunne afvises.

Endelig maa H.en ogsaa undersoge, hvorledes

den ved Benyttelsen af alle de hermenevtiske
Grundsetninger vundne Forstaaelse bedst frem-
stilles ; den maa give en Fremstillingens Teori.

Her maa udflndes de rette Principper for en
Overssettelse. En lidt udforligere Form for For-
tolkning end den blotte Oversarttelse er Para-
frasen, d. v. s. en udvidet Omskrivning af

Tanken, hvorved den nedvcndige Forklaring

ligesom laegges Forf. selv i Munden. Af andre
Former for Fortolkningens Fremstilling maa
nasvnes Glosser (se S. 228), Scholier, d. v. s.

oplysende Bemserkninger eller Noter af sproglig

arkseologisk og historisk Art, og endelig de
egentlige Kommentarer, der ikke blot tage

Sigte paa Enkeltheder, men paa Helheden og
gennem en Dreftelse af de forskellige Mulig-

heder sage at begrunde den formentlig rette

Fortolkning.

H.ens Historie. Forst den nyesteTid kan
opvise en virkelig videnskabelig H. med alsidig

Behandling af alle de naevnte Problemer. H.ens

Historie gennem Tiderne staar i neje Forhold
til den dogmehistoriske Udvikllng, for saa vidt

som dogmatiske Forudstetninger i Reglen have
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bestemt de hermenevtiske Grundsaetninger. I

endnu najcre Sammenhaeng staar dog H.ens Hi-
storic med Eksegesens Historic Selv om For-
tolkningens Praksis til Tider kan have vaeret

bedre, til Tider maaske vaerre end den herme-
nevtiske Tcori, har der dog i Almindelighed
vaeret en inderlig Forbindelse mellem disse.

En H.ens Historie falder derfor naturligt sammen
med en Eksegesens Historie. Den ferste, som
opstillede egentlig hermenevtiske Grundsset-
ninger, var Origenes, der talte om en legemlig,

sjaelelig og aandelig Mening i Skriflen. Han
ansaa den sjselelige og aandelige for vaesent-

ligere end den bogstavelige, for saa vidt som
der fandtes Steder, hvor den bogstavelige slet

ikke kunde gores gaeldende, da der derved
vilde opstaa en for Gud uvaerdig Tanke. I

lignende Retning gaar Augustins hermenevtiske
Anvisninger, kun at han taler om en firdob-

belt Skriftmening. Dette udelukker dog ikke,

at de samme to Maend ved Siden heraf kunne
tale traeffende Ord om Betydningen af Kend-
skab til Grundsprogene, om den ordrette Me-
ning og lign. Den samme Dobbelthed viser

sig i Oldkirkens eksegetiske Literatur. K.n tog
i Arv den allegoriske Fortolkningsmetodc, der
baade indenfor Jededommen og i den gr.-rom.

Literatur havde vaeret herskende. Indenfor
Gnosticismcn, fra hvis Lejr de aeldste kendte
eksegetiske Arbejder stamme, forte denne Me-
tode ind paa vilde Veje, men indenfor K.n gaar
den Side om Side med en vis Respekt for den
bogstavelige Mening, som var en Felge afiEr-
bodighed overfor den kirkl. Overlevering. Den
saakaldte antiokenske Skole (se I, S. 106) satte

endog den historisk-grammatiske Fortolkning
i Hojsaedet. De sargelige Frugter, som en ensidig

allegorisk Fortolkning vilde have baaret, blev
for en stor Del afvaergede ved den stedse sterre

Anseelse, som blev den kirkl. Overlevering til

Del. En anden Side af Sagen er, at en virkelig

sund H. ogEksegese umuliggjordes derved, at

Fortolkningen paa denne Maade blev bunden
af dogmatiske Hensyn. Den samme uklare
Dobbelthed i Teori og Praksis som i Oldkirken
fortsattes gennem hele Middelalderen, hvis
eksegetiske Praksis endda ikke paa langt naer

kunde maale sig med Oldkirkens. Ingen mid-
delalderlig Ekseget kan maale sig med Old-
kirkens store Skriftfortolkere Origenes, Kryso-
stomos, Ambrosius, Augustin, Hieronymus.
Man indskraenkede sig i Middelalderen hoved-
sagelig til at samle og derved bcvare det bedste
af den patristiske Eksegese. Herved opstaar
de saakaldte Catener og Glosser (se I, S. 486
og II, S. 228). Hejest Anseelse blandt Middel-
alderens Fortolkere vandt Thomas fra Akvino.
Med Humanismen vaagner Sansen for en mere
historisk-grammatisk Eksegese; isaer Nikolaus
fra Lyra (d. 1340) og Laurentius Valla (d. 1457)
bebuder en bedre Tid. Denne blev indvarslet

med Reformationen. Det hermenevtiske Hoved-
vserk, i hvilket de reformatoriske Grundsaet-
ninger bleve fremstillede, blev forfattet af
Matthias Flacius (Clavis scripturae sacrae 1567).

Som Fortolker indtager Luther den ferste Plads

;

saavel i sine egentlige Kommentarer som i sine
evrige Skrifter viser han en sjaelden Evne til

en Fortolkning, der paa en Gang baerer Praeget

af Sundhed og Jaevnhed og dog traenger ind i

Skriftens aandelige Dybder. Calvins eksegetiske

Vaerker besidde sterre Sikkerhed i Metoden
og Klarhed i Formen, men han har til Gen-
gaeld ikke Luthers Friskhed og Congenialitet

med Skriftens Aand. I den derefter folgende

ortodoksistiske Periode fik H.en en betaenkelig

Lighed med den rom. K.s H. I Trient var den
hi. Moders, K.s, Fortolkning bleven fastslaaet

som bindende for alle; i den luth. K. blev
Fortolkningen ud fra Skriftens Analogi i Praksis
opfattet som en Fortolkning ud fra de sym-
bolske Beger. En Modvirkning herimod udgik
dels fra den grundige filologiskc Forskning,
som navnlig fandt Sted i Holland, dels fra Pie-

tismen. En Repraesentant for den ferstnaevnte

Art af Modvirkning er H. Grotius (d. 1645),
fremragende baade som Hermenevt og som
Ekseget, mod hvem A. Calovius rykkede i

Marken for at haevde den af Dogmatiken bundne
H. Det var Iigeledes den filologiske Videnskabs
Indflydelse, som fremkaldte de talrige Sam-
linger af historiske, arkseologiske og rabbinske
Paralleler til Oplysning af nytestl. Ord og Be-
givenheder. Mest bekendt blandt disse er Wett-
steins N. T. og paa det rabbinske Omraade
Lightfoots og SchOttgens Vaerker. Blandt Pie-

tismens Talsmaend betonede A. H. Francke det
psykologiske Moment i Eksegesen, ligesom han
ogsaa laegger Vaegt paa den opbyggelige Side.

En Ekseget, der har vaeret under Paavirkning
baade af Pietismen og Filologien, og som i

sjaelden Grad forener Grundighed, Klarhed og
fin religios Sans, er I. A. Bengel (d. 1752). I

sidste Halvdel af 18. Aarh. fremkom et bane-
brydende hermenevtisk Arbejde af I. A. Ernestl

(d. 1781), der forlanger samme Fremgangsmaade
anvendt ved Fortolkningen af den hi. Skrift

som ved andre Oldtidsskrifter. Skent han ved
Siden deraf fastholdt Inspirationsdogmet, saa-
ledes at hans Vaerk ikke helt kan frikendes
for uklar Dobbelthed, har den skarpe Formu-
lering af Kravet om en ensartet Behandling
af den hi. Skrift og den ovrige Oldtidsliteratur

dog gjort Epoke. Af og til har man endog
udvidet det til Krav om fuldsttendig Forud-
saetningsloshed hos Fortolkeren (f. E. Ruckert).

Men de fleste arbejde ad forskellige Veje hen
til at forene det videnskabelige Hensyn med det
kirkl.-religiose. Dogherskerder sidenSlutningen
af det 18. Aarh. i stedse sterre Grad Enighed
om, at Hovedvaegten ber laegges paa den
sproglig-historiske Side af Eksegesen, uden at
dog denne Enighed har vist sig staerk nok til

at hindre, at dogmatiske Anskuelser have praeget

de eksegetiske Arbejder. At dette er Tilfaeldet

med den rom.-kat. Eksegese, er jo selvfelgeligt

ud fra dens Principper, men man kan ogsaa
tale om en rationalistisk Eksegese (f. E. H. E.
Paulus, d. 1851), om en supranaturalistisk
Eksegese (Flatt, d. 1821; Steudel, d. 1838); om
en ortodoksistisk E. (Hengstenberg, d. 1869;
Philippi, d. 1882), om en mildere luth. kon-
fessionel Eksegese (v. Hofmann, d. 1877; De-
Iitzsch, d. 1890 ; Luthardt, d. 1902). Alligevel har
detgrundige sproglige Studium, der blev indledet

for de semit Sprogs Vedkommende af Gesenius,
for det gr. Sprogs Vedkommende af Winer, i

Forening med det store Arbejde, som er sat

ind paa at udvide Kendskabet til de historiske
Forhold, som danner Baggrunden for de bibelske
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Skrifter, bidraget til at tilvejebringe storre Enlg-

hed i Fortolkningen, selv hvor Fortolkernes
teol. Grundaoskuelser ere forskelllge. Man har
i det hele taget i det 19. Aarh. sat en Kraft

ind paa det eksegetiske Arbejde som ingen
Sinde tidligere. At omtale endog blot de frem-
ragende Eksegeter er paa Grand af deres Maengde
umuligt; der skal derfor blot til Slut naevnes

de nyeste Samlinger af Fortolkninger til hele

Biblen, i hvllke ligesom Frugten af alt det
hidtil gjorte videnskabelige Arbejde er ind-

liostet. For G. T.s Vedkommende kan af saa-

danne Samlinger naevnes Nowacks >Handkom-
mentar< og Martis >Kurzer Handkommentar<

;

for N. T.s Vedkommende Holtzmanns Hand-
kommentar og Meyer-Weiss's >Kommentar z.

N. T.< Just nu paabegynder Th. Zabn Udgiv-
elsen af et nyt Kommentarvaerk til N. T. Strack

og Z6cklers >Knrzgefasster Kommentar« omfatter
baade G. T. og N. T. Ogsaa England, blandt

hvis Eksegeter Lightfoot og Westcott maa frem-

haeves som de ypperste, har frembragt adskil-

lige saadanne Fortolkningsraekker; som den
vaerdifnldeste maa naevnes den endnu ufuld-

endte 'International critical commentary* (nyere

Fremstillinger af H.en Andes af Schleiermacher
1838, Lutz 1849, Immer 1873, v. Hofmann
1880; i vor hjemlige Literatur af H. N. Clausen
1840). F. T.

Hermon, den vaeldige Bjergmasse, der danner
Antilibanos's sydvestl. Fortsaettelse og begraenser

Palaestina mod Nord. Ved dets Fod udspringe
Jordans Kildefloder. H.s Navn (a : taelligt Bjerg)

staar i Forbindelse med den der evede Bjerg-

kultus; paa Toppen Andes endnu Spor af et

Kultussted. Andre Navne ere Sirjon og Senir

(5 Mos. 3, 9), ogsaa Sion (med >Sin<Iyden; 5

Mos. 4, 48); se disse. Ps. 42, 6 bruges Flertals-

formen >Hermonim< o: Hermontoppene, efter

Bjergets 3 saadanne.

H. naevnes oftere som Israels Nordgrsense

(5 Mos. 3, 8; Josva 12, 1. 5. 13, 5. 11). Dets

snebedaekkede Hoved var synligt i videste Om-
kreds. Til dets Vaelde og Skenhed hentydes
Ps. 89, 13 og Hajs. 4, 8; og i Ps. 133, 3 er

>Hermonduggen< Betegnelse for den rigeligste

af al Dug. Om dets Skove taler Hes. 27, 5.

Det >heje Bjerg « (Mt. 17, 1), hvor Kristi For-
klarelse fandt Sted, er naeppe H., men sand-
synligvis sydligere, 0sten for Jordan. H.s Hejde
er o. 9000'; dets vsesentligste Bestanddel er

Kalksten. Araberne kalder det Djebel-esh-sheik

(som Saedet for Drusernes Sheik)' eller Djebel-

et-teldj (»Snebjerget«). L. G.

ifversens Sag. Praesten Julius Niels Sofus

I., f. i Kalundborg 2. Juli 1863, dimitteret fra

Bokkenheusers Kursus 1882, teol. Kand. 1888,

blev i Juni d. A. pers. Kap. hos Spr. C. F. Stub
i Glostrup. 1889 Ak han Ansaettelse som midler-

tidig ordineret Medhjaelper hos Pnesterne ved
St. Johannes-Kirken paa Nerrebro i Kbhvn og
Praest ved den 12. Maj s. A. indviede Betlehems-
kirke i Blaagaardsgade, en lille Sektkirke, der
var erhvervet af >Foreningen til Opf. af smaa
Kirker 1 Kbhvn*. 19. Maj 1890 overgik Betle-

hemskirken til det nye Helligkors-Sogn, og I.

blev da midlertidig Medhjaelper hos Praesterne

ved denne Kirke; i Maj 1895 blev han Spr.

ved Helligkors-Kirken. I Literaturen er han
optraadt som Forf. af en Maengde Bladartikler,

af flere Praedikener og Digte, samt (1902) med
et udferligt Forslag til en Kirkeforfatning. Baade
med Mund og Pen havde han rettet djaerve

Angreb mod Socialdemokratiet, navnlig paa
Grand af dets Stilling til Religion og Kirke,

og ved disse i hej Grad vakt det socialdemo-
kratiske Partis Uvilje. Denne danner Bag-
grunden for den meget omtalte Retssag. I Over-
ensstemmelse med den gaeldende Lovgivning
havde en fraskilt Mnrer opnaaet Bevilling til

at indgaa iEgteskab med en Kvinde, til hvem
han alterede under sit tidligere iEgteskab havde
staaet i utugtigt Forhold. Da Mureren og hans
Kaereste derefter henvendte sig til I. som Sogne-
praest, naegtede I. af relig. Grande, under Paa-
beraabelse af den hi. Skrift og D. L. 2—3—6,
at forctage Vielsen. Da der for Medlemmer af

den dske Folkekirke ikke er nogen anden Form
for iEgteskabs Indgaaelse end den kirkl. Vielse,

kunde Mureren ikke blive gift, og han klagede
derfor, stettet af det socialdemokratiske Parti,

til Kultusministeriet. Efter at dette ferst for-

gaeves havde tilkendegivet I., at det ikke kunde
fritage ham for at forrette Vielsen, gav det ham
gennem hans kirkl. Foresatte Paaheg om at

foretage den. Da I. ikke efterkom Paalaegget,

anlagdes der, 1 Henhold til Strafielovens § 142,

Straffesag imod ham. En Provsteret demte ham
28. Jan. 1903 til at udfere Vielsen, men ved
Hejesteret frifandtes han 21. Okt 1903 af sub-

jektive Grande. Om Raekkeviden og Betydningen
af denne Dom se N. Lassen i >Tidsskr. for Rets-

videnskab< 1904 (J. Ifversen, Min Forsvarstale

for Hejesteret. Holdt 20. Okt 1903).

Iona, er en lille ved Skotlands Vestkyst,

o. 3Ve eng. Mil lang og, hvor den er bredest,

17s eng. Mil bred. Den er skilt fra den store

Mull ved et dybt, men snaevert Sund, o. 1

eng. Mil bredt. Paa den estligo Side, naer ved
Strandbredden, stod Colums (Columbas) (1, 537)
Kloster. Adamnan (I, 24) kalder 0en >Iova<
(Ioua insula), tidligere hed den la, Hya eller

Hy. Navnet I. skyldes maaske en Fejllaesning

af Adamnans Manuskript, fremmet ved den
Omstsendighed, at det hebr. Ionah, ligesom det

lat. columba betyder en Due. 0ens Beboere
kunde ikke alene drage Nytte af det frugtbare

Agerland midt paa den, men ogsaa, som der
siges i et Colum tillagt Digt, >glaede sig over
Fuglenes underfulde Sang og here Belgernes

Torden, naar de brydes imod Klipperne*. I.

var fra Colums Dage en af de faste Borge for

den keltiske Krdm (S. 758). Abbed Adamnan
(d. 704), der var blaendet af den rom. Krdm,
gjorde sig Umag for at faa denne indfert paa
0en, men han stedte paa stor Modstand, og
det kom til et Skisma i Colums Kloster. 1203
forvandlede imidlertid Innocents III Klostret

paa I. til et Benedictiner-Abbedi, og dermed
var den keltiske Kirkes Tid helt omrae.

IVanon er et gr. Ord, hvis Grundbetydning
er Rer, Stok, som dernaest specielt bruges om
«n Vaegtstang, en Maalestok, og som derfor

gaar over til paa forskelllge Aandens Omraader
at betyde Regel, Forbillede, Monster. Det synes
endelig i enkelte Forbindelser at vaere naer ved

Digitized byGoogle



906 Kanon.

Betydningen : Fortegnelse, Liste, dog ganske vist

kun, hvor der er Tale om Fortegnelser af regu-

lerende Karakter. I det kirkl. Sprog anvendes
det til Ordet K. svareode gr. Tillaegsord og Ud-
sagnsord tidlig om de hi. Skrifter, mcdens
Brugen af Navneordet K. i den senere gaengse

Betydning af den af Kirken anerkendte Sam-
ling af gltestl. og nytestl. Skrifter farst kan
paavises i 4. Aarh. Det lader sig neppe med
Sikkerhed afgare, udfra hvilken af Ordets oven-
naevnte to Betydninger (Fortegnelse eller Rette-

snor) den kirkl. Sprogbrug har udviklet sig;

thi Ordet kan i Oldkirkens Literatur paavises

baade i Betydningen af en Fortegnelse (f. E.

en Fortegnelse over de kirkl. Embedsmaend)
og i saadanne Forbindelser, hvor Betydningen
Regel, Rettesnor er den fremherskende (>Sand-
hedsregelenc, kirkelige Love osv). Men er der
end Usikkerhed paa dette Punkt, er det i hvert
Fald ubestrideligt, at Ordet K. fra 4. Aarh. ud-

vikler sig til at betyde den af Kirken som
dogmatisk og etisk Rettesnor anerkendte Sam-
ling af gltestl. og nytestl. Skrifter. F. T.

Kanon, gammeltestl. Om Begrebet K. se

foran. De kr.s gltestl. K. er overtaget fra Jo-

derne. Hos disse finder man i Tiden omkring
Kristus en dobbelt Opfattelse af K. De palae-

stinensiske Jader, hvis Opfattelse efterhaanden

trsengte igennem hos alle Joder, delte K. i 3

Dele, nemlig Loven (5 Beger), Profeterne (8

Beger, nemlig Josua, Dommerne, Samuel, Kong-
erne samt Jesaja, Jeremja, Hesekiel og Tolv-

profetbogen) og de avrige hellige >Skrifter«.

Disse taltes i Aim. som 13 Bager, nemlig Psalm-
erne, Ordsprogene, Ijob, Hajsangen, Rut, Klage-

sangene, Prsedikeren, Ester, Daniel, Esra (+
Nehemja) og Kronikerne. Ialt altsaa 24 Skrifter.

Dog Andes Spor af en anden Taelling, der har
22 Skrifter, idet saa Klagesangene have vaeret

regnede til Jeremja og Rut til Dommerbogen.
De alezandrinske Joder adskilte sig en Tid-

lang fra deres paltestinensiske Trosfaeller ved
ikke at have nogen skarp Tredeling af K., idet

Grtensen mellem Profeterne og den 3. Gruppe
(>Skrifterne<) ikke overholdtes, samt ved over-

hovedet ikke at have en skarp Afgraensning af

K., idet de betragtede en Del af Palaestinen-

serne forkastede Skrifter som hellige (se Apo-
kryfer, I, 114). I 2. kr. Aarh. tnengte de palae-

stinensiske Joders K.opfattelse igennem hos
alle Joder.

Samlingen af de gltestl. Skrifter til en K.

er foregaaet gennem en kengere Udvikling.

Som Begyndelsen dertil kan man regne den
2 Kong. 23 omtalte Begivenhed, hvor Kong
Josia (S. 687) og Folket forpligte sig hejtideligt

til at overholde Buddene i den nylig fundne
Lovbog o :, som allerede Krysostomos og Hiero-

nymus i Hovedsagen have erkendt, de devtero-

nomiske Love. Disse bleve ved den nsevnte

Akt offlcielt anerkendte som Grundlag for

Folkets sociale og kultiske Ordninger. Men
forevrigt tilhorer K.dannelsen den eftereksilske

Tid. Ved Esras og Nehemjas Virksomhed blev
(Neh. 8—10) den af Esra (I, 803) medbragte
Lovbog offlcielt anerkendt. Angaaende Om-
fanget af denne Lovbog har der i de sidste

Decennier vseret fart indgaaende Forhandlinger;
den overleverede Opfattelse, at det har vaeret

den hele Pentatevk, haevdes f. E. af Wellhausen,

Buhl, Kittel, medens de fleste Repraesentanter

for den efter Wellhausen bentevnte Opfattelse

af de gltestl. Loves indbyrdes Forhold mene,
at det kun har vaeret det pnestelige Kilde-

skrift. Skulde denne sidste Antagelse vaere

rigtig, har det i hvert Fald neppe varet laenge,

inden den hele Pentatevk er blevet kanonisk.
Dette vil man (jvfr. dog Buhl, Det israelitiske

Folks Hist, 3. Udg. § 79) vistnok med Rime-
lighed kunne slutte af den Omstaendighed, at

Samaritanerne havde Pentatevken som kanonisk.
Men videre, at der har vaeret en Tid, da Loven
var eneste Kanon, fremgaar vel af, at Ud-
trykket »Loven* senere (f. E. Joh. 10, 34 ; 15,

25; 1 Kor. 14, 21) holder sig som Betegnelse

for den hele Samling af hi. Skrifter.

Det aeldste Vidnesbyrd om en afsluttet Profet-

Kanon haves i Siraks Bog. I Forordet til den
gr. Overs, (fra o. Aar 130 f. Kr.) omtaler Over-
ssetteren, der er Sonnesen af Forf., »Loven,
Profeterne og de avrige fasdrene Skrifter* som
foreliggende allerede paa hans Bedstefader,

Forf.s Tid a: ved Begyndelsen af 2. Aarh., og
at Profeterne dengang have omfattet netop de
kanoniske Profetbager, ses af Sir. 44 f., saerlig

48, 22—49, 13. Hermed stemmer, at Makka-
baeertiden folte sig som profetles (1 Mak. 4,

46; 9, 27; 14, 41), idet Afslutningen af Profet-

Kanonen ikke kan have fundet Sted, saa laenge

man folte den profetiske Aand endnu virksom
i Folket.

Angaaende K.s 3. Gruppe, >Skrifterne<, viser

Forordet til den gr. Sirak, at i hvert Fald en
Del af dem ved Beg. af 2. Aarh. har haft
Karakteren af hellige Skrifter. Men om hvilke
og hvor mange det har gaeldt, kan ikke ses;

og der foreligger altsaa i nsevnte Sted ingen
Hindring for den i Nutiden udbredte Antag-
else, at enkelte Skrifter indenfor K.s 3. Gruppe
ere tilblevne efter Affattelsen af Siraks Bog.
Rimeligvis i Tiden omkring Kristus har denne
3. Gruppe faaet sit sluttelige Omfang. Den
aeldste sikre Bevidnelse af dette foreligger i 4.

Esra og Josefos's Skrift >Mod Apionc, begge
forfattede omtrent ved Udlabet af 1. kr. Aarh.,

samt i Efterretningerne om den Forsamling af
jodiske Lserde, som ligeledes ved Udgangen af
1. Aarh. holdtes i Jamnia (Jabne). Her for-

handledes om K.s Omfang og blev truffet Af-

gerelse om visse omtvistede Skrifters kanoniske
Vserdi, navnlig Hajsangen og Prsedikeren. Re-
sultatet blev, at alle de 24 Skrifter anerkendtes
som kanoniske. Det er omstridt, hvorvidt det
her har gaeldt de nsevnte Skrifters Optagelse i

K. eller deres Udelukkelse af den som Falge
af en Kritik af dem. Selve Striden om dem
er i hvert Fald ikke bevisende for det farste

Alternativ, da det dog forlsengst som kanonisk
anerkendte Profetskrift Hesekiel ved Midten af

l.kr. Aarh. var Genstand for en lignende Tvivl.

Snarest bar vel Forholdet opfattes saaledes, at

de i Jamnia omstridte Skrifter faktisk allerede

vare kanoniske, men at Spergsmaalet nu som
Falge af en fremkommet Kritik optages til ny
Draftelse for saa at ende med deres Aner-
kendelse. Denne Antagelse stemmer med, at

>Skrifterne< eller >Skriften< eller >de hi.

Skrifter* i N. T. oftere omtales paa en Maade,
som giver Indtryk af noget bestemt og fast-

staaende, saa at den Omstaendighed, at enkelte
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gltestl. Skrlfter (Esra, Praedikeren, Hejsangen (?)

og Ester) ikke ere benyttede i N. T., tor an-
tages at vaere af mere tilfaeldig Art og ikke
indeholde et Bevis for, at disse Skrifter endnu
ikke Tare (faktisk) kanoniske hos Joderne. —
Om den gltestl. K. hos de Kr. se Art. Apo-
kryfer (Buhl, Den gltestl. Skriftoverlevering,

1885, tysk bearbejdet og udvldet Udgave:
Kanon und Text des alten Test, 1891; H. E.

Ryle, The Canon of the Old Testament, 1895,
K. Budde, Der Kanon des Alten Testaments;
1900). J. C. J.

Kanon, nytestl. En af Kirken anerkendt
nytestl. Skriftsamling er et Resultat af flere

Aarhundreders Udvikling. Navnlig over Be-
gyndelsen af denne Udvikling hviler der paa
mange Punkter stor Dunkelhed, saaledes at

man maa lade sig neje med mere eller mindre
sandsynlige Formodninger, naar man soger at

danne sig et Billede af Udviklingens Gang.
For de ferste Kr. vare de gltestl. Skrifter de
eneste, som besad guddommelig Autoritet; jsevn-

sides hermed kunde alene Jesu Ord stilles;

disse taenktes imidlertid i Begyndelsen ikke
indesluttcde i bestemte Skrifter. Ferst efter-

haanden faldt Jesu Ord for Bevidstheden
sammen med de Skrifter, Evangelierne, i hvilke
de vare optegnede. Det lader sig ikke gore
nejagtigt at angive Tidspunktet, naar denne
Overgang er fuldbyrdet, lige saa lidt som man
kan paavise, naar den Anerkendelse af Apost-
lenes Autoritet, som fra ferste Faerd var til

Stede, antog Skikkel.se af en Anerkendelse af
apost. Skrifter. Men paa den anden Side
maatte naturligvis, saa snart Evangelierne og
apost. Skrifter overbovedet forelaa, Anerkend-
elsen af disse i hvert Fald vsere medindbe-
fattet i Anerkendelsen af Herrens og hans
Apostles personlige Autoritet. Man maa her
ikke tsenke sig Modssetningen for skarp; de gl.

kirkl. Forfattere gjorde ikke en saa skarp Ad-
skillelse paa dette Punkt.

Et virkeligt Forseg paa at danne en egentlig

Samling af hi. Skrifter ved Siden af den
gltestl. K. kan ikke paavises for henimod Midten
af 2. Aarh. Ganske vist har man opstillet For-
modninger om, at en Samling af Pauli Breve
allerede skulde have fundet Sted i Slutn. af
1. Aarh. enten i Korinth eller Rom, og om at

de 4 Evangelier skulde vsere bleven samlede
i den johannaeiske Kreds i Lilleasien paa Over-
gangen til 2. Aarh. Men disse Antagelser hvile

ingenlunde paa sikker Grund, dog kan der for

den sidstnaevnte anferes staerkere Argumenter
end for den ferstnaevnte. Ved Midten af 2.

Aarh. traeffe vi hos en kirkelig Forf., Justinos
Martyr, de skrevne Evangelier med fuld Be-
vidsthed behandlede som ligestillede med de
gltestl. kanoniske Skrifter, og omtrent samtidig
trseffe vi hos Haeretikeren Markion det ferste

sikkert paaviselige Forsog paa Dannelsen af en
nytestl. K. Denne bestod af et forkortet og paa
adskillige Steder forvansket Luk.-Evang. og af

10 paulinske Breve (de 3 Pastoralbreve ude-
lukkedes). Den ferste Samling paa kirkl. Grund,
hvorom Efterretning er kommet os i Haende,
er Muratoris K., kaldet saaledes efter L. A.
Muratori (sc d. Art.), der i 1740 offentliggjorde

et i Biblioteket i Milano fundet Haandskrift,
indeholdende en fra o. Aar 200 stammende

Fortegnelse over de Skrifter, der i Romer-
menigheden oplsestes som hi. Skrifter. Denne
Fortegnelse indebolder vore nuvterende nytestl.

Skrifter med Undt. af Jak., 1 og 2 Pet., 3 Joh.
og Hebr., samt omtaler desuden, dog med For-
behold, Peters Apokalypse. En Undersegelse af
de kirkl. Forf. fra 2. Aarh.s sidste Halvdel giver
i det vsesentlige samme Billede som Muratoris
K. De evang. og apost. Skrifter ere nu naaede
frem til fuld Ugestilling med G.T.; isaer Athe-
nagoras og Teofllos fra Antiokia ere Vidner
herom. Derimod er der langtfra overalt Enig-
hed om, bvad der bar here med til den apost.

Skriftsamling; navnlig drejer Uenigheden sig

om de kat. Breve, af hvilke 2 Pet. og 3 Joh.
endnu ikke naevnes. Endvidere regner man i

de forskellige Egne af Kirken snart et, snart et

andet af de senere udelukkede Skrifter, som
f. E. Hernias Pastor, Peters Apokalypse, med
blandt de hi. Skrifter.

Vi staa saaledes ved Overgangen til 3. Aarh.
ikke overfor en fast afgrsenset Samling, men
dog overfor det Faktum, at man i alle Egne
af Kirken havde Skrifter, som man ligestillede

med de gltestl. kanoniske Skrifter, — og i det

store og hele var det de samme Skrifter, man
saaledes bejede sig for. Sporge vi, hvilke Fak-
torer der have fremkaldt dette Resultat, vll det
vsere umuligt at give noget fyldestgerende Svar.

Naturligvis har Tilblivelsen af en nytestl. Skrift-

samling ferst og fremmest sin Rod i Trangen
til at besidde en sikker for alle tilgsengelig

skriftlig Overlevering om Aabenbaringen — en
Trang, som maatte vokse, jo mere man fjernede

sig fra den apost. Tid. Men ievrigt foregaar

Dannelsen af en K. i de to ferste Aarh. nsesten

ubevidst. Spiren til et Skrifts Kanonisation
er dets Oplsesning ved Gudstjenesten. Kampen
mod Gnosticisme og Montanisme maatte ned-
vendiggere Kirkens Maend mere varsomme med
Hensyn til, hvilke Skrifter man saaledes be-

nyttede som hi. Skrifter. Enkelte kirkl. Per-

sonligheder og enkelte Menigheder, isaer Romer-
menigheden, udovede ogsaa en betydelig Ind-

flydelse paa denne Udvikling. Men om bestemte
Principer, hvor ud fra Spergsmaalet om et

Skrifts kanoniske Gyldighed kunde afgeres, er

der i de ferste Aarh. ikke Tale. Vel var Hen-
synet til apostolsk Affattelse naturligvis i

mange Tilfoelde det afgerende; men Anerkend-
elsen af Mark., Lk. og Ap. G. vidner om, at

man paa ingen Maade felte sig bunden af dette

Hensyn.
Om en mere kritisk Sondring bliver der

font Tale i 3. Aarh. At gaa frem efter klare

Principer var imidlertid heller ikke nu muligt,

da man felte sig bunden af den kirkl. Praksis,

som var et Resultat af den ovenfor skildrede

Udvikling. De senere Forseg paa at afgraense

de kanoniske Skrifters Tal fremgaar alle af en
Kombination af Hensynet til det overleverede
med mere kritisk principielle Overvejelser. Den
ypperste Bibelforsker i 3. Aarh.s 1. Halvdel,

Origenes, lod sig overvejende bestemme af Hen-
synet til det overleverede. Det er Overleve-

ringen, som ferer ham til at skelne mellem
Homologumena, d. v. s. de af alle anerkendte
Skrifter, hvortil han regner de 4 Evang., Ap.

G., Pauli 13 Breve (han er tilbejelig til at regne
Hebr. med), 1 Pet., 1 Joh. samt Joh. Aab. og
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saadanne Skrifter, der vel anerkendtes af de
fleste Menigheder, men dog ikke af alle. Men
da Hensynet til apost. Affattelse gores gaeldende

af Origenes omtrent sideordnet med Hensynet
til Overieveringen, maatte han vtere sterkt til-

bejelig til at indremme 2 Pet., 2 og 3 Jon.,

Jak. og Jud. Plads i Kredsen af Homologumena;
dog hindrer Kendskabet til den Modsigelse,

som her og der blev rejst mod disse Skrifter,

ham i at drage denne Konsekvens. Ogsaa
Skrifter som Didak£ (I, 636), Hernias (S. 410) og
Barnabas (I, 220) holder han i Praksis hojt i

Mre. Origenes kommer saaledes egentlig ikke
stort videre end til at konstatere, hvad der

var hans egen Tids kirkl. Praksis. Det samme
gaelder Evsebios (I, 823). Han skelnede mellem
3 Klasser: Homologumena, hvortil han hen-
regnede de samme Skrifter som Origenes (Joh.

Aab. dog med Forbehold), Antilegomena (d. v. s.

de omstridte Skrifter), hvortil han foruden de
ovenfor nsevnte fern katolske Breve regnede

en Del apokryfe og oldkirkl. Skrifter, samt
endelig de afgjort usegte Skrifter. Evsebios
kan imidlertid kun betragtes som et Eksempel
paa Datidens Teologis Stilling til Spergsmaalet;

i Praksis var sikkert allerede — i Kraft af

Principet, at alt apostolsk er kanonisk — ogsaa

de fern ovennsevnte nytestl. Breve gaaede ind

i Bevidstheden som kanoniske. Selv Evsebios
kender dem som udgorende en Gruppe sammen
med 1 Pet. og 1 Joh. (de 7 katolske Breve).

Med andre Ord : naar undtages Joh. Aab., om-
fattede N. T. i den gr. Kirke ved Begyndelsen
af 4. Aarh. de samme Skrifter som vort nu-
vaerende N. T. Principet, at alt apostolsk var
kanonisk, havde i Forbindelse med en voksende
Kritik overfor den psevdo-apost. Literatur frem-

kaldt dette Rcsultat. Dog hvilede det ikke paa
nogen Beslutning af et Kirkemode, ligesom det

ikke heller gjaldt overalt i 0sten. I den syr.

Kirke, i hvilken den kanoniske Skriftsamling

oprindelig kun omfattede de 4 Evang., Ap. G.

og Pauli Breve (maaske med Undtagelse af 1

Tim. og Filemon), udelukkede man ved Redak-
tionen af Peshittha (se d. Art.), den Begiven-
hed, som bringer K. i den syr. Kirke til Af-

slutning, ikke blot Joh. Aab., men ogsaa 2 Pet.,

2 og 3 Joh. og Judas. Og den syr. Kirkes
Stilling synes til en Tid at have paavirket
ogsaa den antiokenske Kirke.

Nogen Synodalafgerelse blev der, som allerede

sagt, ikke truffet i Osten. Joh. Aab. vedblev
endnu gennem flere Aarh. at vsere omtvistet;

men Athanasios havde fastholdt dens iEgthed,
og hans Standpunkt, d. v. s. vort nuvsrende
N. T., blev af den kirkl. Praksis efterhaanden
overalt godkendt.

I Vesten blev Spergsmaalet bragt til Afslut-

ning paa et Par Kirkemoder. Vanskeligst var
det i Vesten at opnaa Enighed om Hebr.;
men ved Augustins Autoritet blev de 27 Skrifter

fastslaaede som kanoniske paa Synoderne i

Hippo 393, i Karthago 397 og 419. Hermed
var tillige alle andre Skrifter deflnitivt ude-
lukkede. Dog kunde endnu hele Middelalderen
igennem hist og her mindre Uregelmsessig-

heder forekomme; dels mterkes svage Efter-

virkninger af Betenkelighederne overfor flere

af de kat. Breve, dels forsvandt Tvivlene over-
for Hebr. ikke med £t Slag, dels vedblev enkelte

apokryfe Skrifter at bevare deres Anseelse, f. E.

Brevet til Laodikaea og 3 Kor. Henimod Ref.s-

tiden begyndte enkelte Lserde indenfor den
kat. Kirke at frerassette Indvendinger mod nogle

af de kat. Breve, Hebr. og Joh. Aab., men
Tridentinermodet fornyede Augustins K., hvor-
med det endelig afgerende Ord indenfor den
rom. Kirkeafdeling er talt (8. April 1546).

Vassensforskellig fra den Kritik af K., som
var fremkommen indenfor den rom.-kat. K.,

og som hvilede paa lserde Overvejelser, var
Luthers Stilling. Idet han tog sit faste Stade
i, hvad han kaldte >de rette, visse Hoved-
skrifter<, udtalte han frimodigt stserke Domme
over andre nytestl. Skrifter, der, sei i disse

Hovedskrifters Lys, syntes ham at fejle paa
nogle Punkter (Hebr., Jak., Jud. og Job. Aab.).

Ved Siden af denne religiose Kritik fremkom
der ogsaa indenfor den protest. Kirke en
mere videnskabelig Kritik. Saaledes sondrede
Carlstadt i et Skrift fra 1520 indenfor N. T.

mellem Skrifter af 1., 2. og 3. Rang. Ogsaa
hos Zwingli og Calvin meder vi Kritik over-

for den overleverede K., men med Beza (d.

1605) horer den kritiske Periode op inden-
for den ref. K. Noget kengere varede den i

den luth. K.; ikke blot Martin Chemnitz (d.

1586) taler om 7 nytestl. Antilegomena eller

Apokryfer, men endnu i 17. Aarh. skelnede
Dogmatikere som Joh. Gerhard og Quenstedt
mellem kanoniske Skrifter af 1. og 2. Rang.

Siden Beg. af 5. Aarh. har N. T. i Praksis

staaet som et uforanderligt Hele ; intet Forsog
har vasret gjort paa virkelig at udelukke eller

tilfoje noget Skrift. Derimod er der ofte bleven
og bliver der ikke mindst i vor Tid, evet en
Kritik overfor K., som gaar ud paa at skelne
mellem det mere og mindre vaerdifulde inden-
for den. Som man i den nyere Tids dogma-
tiske Taenkning mere og mere stiller Kristi

Person i Centrum, saaledes vender man ofte

tilbage til den gl. Kirkes Vurdering af Herrens
Ord som det kanoniske i strengeste Forstand,

ligesom man ogsaa paany fremhtever, at naar
der var visse Skrifter, som den gl. Kirke kun
efter megen Toven optog blandt de kanoniske
Skrifters Tal, saa falder det forunderligt i Traad
med, hvad en relig. Vurdering vil sige om disse

Skrifter, idet de omtvistede Skrifter paa ingen
Maade kan maale sig i relig. Dybde og derfor

heller ikke i Betydning for Kirken med de
Kaerneskrifter, som Oidkirken ferst og en-
stemmig indlemmede i de kanoniske Skrifters

Tal (Credner, Zur Gesch. des Kanons, 1847,
og Gesch. des neutestl. Kanons, 1860 ; Westcott,

A general survey of the history of the canon
of the New Testament; Zahn, Gesch. des neutestl.

Kanons, I—II, 1888—92. og Grundriss der Gesch.
des neutestl. Kanons, 1901). F. T.

Kirkeforfatning. Ved en K. forstaar man
den retslige Ordning af det ydre Kirkevaesen

eller Summen af de Normer og Former, der
bestemme et Klrkesamfunds ydre Liv, Indret-

ning og Styrelse.

Den kr. Kirke er ikke bleven til ved en
Sammenslutning af enkelte Personer, som have
valgt sig en Leder og givet sig Love. Den be-
gyndte som et familielignende Samfund af

>Brodre«, stiftet af Kristus, der havde givet

denne ferste Menighed Apostle til Styrere og
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Vejledere og til Vogtere af den hellige Arv,
der var betroet Bredrene. Men en bestemt K.

har Kristus ikke givet sin Menighed, og der
er intet, som tyder paa, at den Ordning, der
kom firem i den forste Tid, skal vtere bind-
ende for alle Tider. I N. T. er der ikke fore-

skrevet nogen Forfatning, og den kr. Kirke har
kunnet vokse og trives under de forskelligste

Forfatninger. (Den rom.-kat Opfattelse er ffem-
stillet i H. Brndera, Die Verf. der Kircbe,

Mainz 1904).

Kristus udsendte sine Apostle med Befaling

om at gere alle Folkeslag til Disciple ved at

dobe dem og lcere dem at holde alt, hvad han
havde budet (Mt. 28, 19 f.). Ved Samlivet med
Herren vare Apostlene opdragne til at lose den
sserlige grundlaeggende Opgave, som da forelaa,

og til den bleve de efter Samtaleme med Herren
i de 40 Dage (Ap. G. 1, 3) udrustede paa en seer-

egen Maade ved den Hellig-Aands Udgyldelse
paa Pinsefesten. Saa lsenge de troendes Mcengde
var liden og kunde betegnes som >£t Hjerte

og en Sjsel<, trengtes der ikke til nogen For-
fatning; Apostlene raadede med Aandens Myn-
dighed Bod paa alle Brist (Ap. G. 5, 3f. 9f.).

Men efterbaanden som Disciplene formeredes
(Ap. G. 6, 1), foltes der Trang i Retning af en
Forfatning. Valget af de syv Fattigforstandere

kan fra en Side set betragtes som det forste

Tilleb til en Forfatningsdannelse; og der skete

snart andre afgorende Skridt, da den kr. Menig-
hed bredte sig videre end til den hi. Stad.

Apostlenes Tjeneste skulde ikke udde med
dem. Det ovenfor anforte Ord af Kristus —
hvis iEgthed uden tilstrtekkelig Grand er bleven
betvivlet af en raoderne Hyperkritik, der ar-

bejder ud fra negative dogmatiske Foradstet-

ninger (se t. E. J. Wellhausen, Das Evang.
Matthsei, 1904, 152) — viser, at den kr. For-
kyndelse skulde fortssettes >alle Dage indtil Ver-
dens Ende« (jvfr. Joh. 21, 15—17 og Ap. G. 1, 8),

og forskellige Ytringer af Pavlos (Ef. 4, 11 ; 1 Kor.

12, 28 og Ap. G. 20, 28) godtgore, at der altid

skal voere et Embede i Menigheden, der tager

Vare paa den nye Pagts Tjeneste. Dermed
stemmer det ogsaa, at der i de apostolske Me-
nigheder tidlig omtales »^ildste< (Ap. G. 11,

30; 14, 23; 15, 4. 6. 22) eller >Forstandere<

(1 Thess. 5, 12; Rom. 12, 8; Fil. 1, 1; Tit 1,

5; Hcbr. 13, 7. 17). Derfor have vore luth.

Faedre med god Grand haevdet, at det kirke-

lige Embede hviler paa guddommelig Ret d. v. s.

paa guddommelig Befaling og Kristi Indstift-

else. Og i Modstetning til Svsermeraanderne,
der kun vilde felge Aandens ejeblikkelige Ind-

givelser, hasvdede de Betydningen af kirkelig

Orden, ogsaa med Hensyn til Gudstjenestens
Indretning (1 Kor. 15, 33. 46).

Det kirkelige Embede, der overtog Arven
efter Apostolatet, var Bispedommet, som med
en indre Nodvendighed udviklede sig af iEldste-

Kollegierne. I Jerusalem synes Jakob, Herrens
Broder, straks at vaere bleven Leder og Tilsyns-

mand for Menighederne; i Rom tweder allerede

i Slutn. af 1. Aarh. Klemens frem blandt den
rom. Menigheds ^Eldste, og Timotheos virkede
allerede i Pavlos's Dage i Efesos som en Slags

apostolsk Delegat (1 Tim. 1, 3). Da Episko-
patet i Beg. af 2. Aarh. navnlig viser sig i

Lilleasien, er det sandsynligt, at Johannes, den

lsengst levende af Herrens Apostle, hvis Liv
faldt der, har haft sin Haand med i Udvik-
lingen af det monarkiske Bispedomme, der i

hver Menighed gjorde en af de iEldste til Bi-

skop. Ved Siden af de iEldste og Biskopperne
stod der dog lsenge Profeter (jvfr. Didak6), og
der var ofte Spending mellem det kirkelige

Embede og Profeterne, mellem den retslige og
den karismatiske Ordning i de gamle Menig-
heder — en Spending, der, naar Ordet Pro-
feter tages i videre Forstand, kan forfolges

gennem hele Kirkens Historie lige til de seneste

Tider.

I 2. Aarh. vare Biskopperne kun stedlige

Overhyrder, der havde stor Magt i deres naer-

meste Kreds som Forvaltere af Nadveren og
Husholdere over Kaerlighedsgaverne, som Vogtere
og Vidner for den faelles Tro og som Menig-
hedernes Ombud paa de Synoder, der snart

kom i Brag (se Art Synoder). Ignatios fra

Antiokia (S. 514) staar som et tidllgt Vidne
om det stedlige Episkopats store Betydning. I

Lebet af 3. Aarh. bidrog Svaermeres og Ktet-

teres Optraeden og indre Spaltninger i Menig-
hederne til Faestnelse af Biskoppernes Magt og
til Udvikling af den kirkelige Representation
paa Synoder, og lidt efter lidt fik Episkopatet
almenkirkelig Betydning. Cyprian bar i saa
Henseende talt det afgorende Ord om Biskop-

perne, der i Faellesskab have det ene udelelige

Bispedomme. Endnu i Cyprians Dage gik Bispe-

valget for sig i Menighedens Naervaerelse og
med dens Tilslutning, og Biskopperne foretog

sig i Reglen ikke vigtige Handlinger uden >de

iEldstes< (Presbyternes, Praesternes) Raad og
Menighedens Samtykke. Men Menighedernes
Vsekst gjorde det vanskeligere og vanskeligere

at indhente >Folketsc Samtykke, og der var
i Oldkirkens Dage kun ringe Sans for Selv-

styre og ingen Forstaaelse for Representation.

Derfor bleve Broderskabets Meder mere og
mere Bispemoder; og de troendes Mengde
kunde, selv om den var til Stede, kun i af-

tagende Grad gore sig gseldende (H. Hayman,
The Position of the Laity in the Church, i

>Journal of theol. Studies* for Juli 1904).

Men samtidig med, at Lcegfolket i Alminde-
lighed mistede sin Indflydelse, var der en
enkelt Lsegmand, der fik mere at sige, end hele

det samlede Lsegfolk nogen Sinde for havde
haft; det var Kejseren. I Constantin d. st.s

Dage havde den rom. Kejsermagt opslugt al

Magt i Romerriget ; Kejseren var Konsul, Praetor,

Tribun og Ypperstepraest Det var derfor for-

staaeligt, at Kejserdommet efter Fredslutningen

med de kr. Frimenigheder viste Tilbojelighed

til ogsaa at opsluge al Kirkens Magt og Myn-
dighed. Allerede Constantin d. st talte paa
en betrenkelig Maade om, at han var >Biskop<
for dem, der stod udenfor Kirken ; det gav en
af den kejserlige Gunst blaendct Biskop Lejlighed

til at fore Kejserens Tanke videre og sige, at

han egentlig var Biskop for alle sine Under-
saatter. I den felgende Tid blandede de ost-

rom. Kejsere sig i stigende Grad i Kirkens
Sager. 355, paa en Synode i Milano, udtalte

Constantius: >Hvad Kejseren vil, skal gselde

som Kanon (Kirkelov)<, og da Theodosius I

380 gjorde den kr. Religion til Statsreligion

og Kirken til Statskirke, var Enheden mellem
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Stat og Kirke retsligt fastslaaet. Den ene ret-

troende Kirke og dens Tjenere bleve overaste

med Privilegier; Konciliebeslutninger fik Lovs-
kraft i Riget, og den ene Lov efter den anden
blev udstedt mod Hedninger og Kaettere. Men
Kirken bavde for dette maattet betale den
hajePris: Tabet af sin Fribed. Staten flk Magt
over Kirken, og hvis denne ikke havde haft

en fortrinlig Organisation, der tilmed blev fort

tilbage til guddommelig Oprindelse, vilde den
ritneligvis i endnn hojere Grad vaere gaaet op
i Staten, end Tilfeeldet blev i 0sten, bvor By-
santinismen eller Caesareopapismen (se I, 429)
udviklede sig. Det klassiske Udtryk for By-
santinismen er givet i Codex Justinianeus fra

534 og i de felgende Aars Noveller. Der er
nseppe it kirkeligt Retsforhold, som ikke drages

ind under Statslovgivningens Omraade. Kej-

seren giver Kirken og dens Tjenere en utallig

Maengde Privilegier og Exemtioner, men alt dette

gives med Ret til at kalde dem tilbage, naar
som heist Kejseren finder det for godt; og alt

bliver kontrolleret af Staten. Kejseren skal,

som det hedder i en af Novellerne, have >den
sterste Omsorgt for Guds sandeLscre; og »der
er«, hedder det i en anden Novelle, >ikke stor

Forskel (neqoe mulium differunt) paa Proeste-

dammct (sacerdotium) og Kejserdainmet (im-
perium)*. Kirken blev i 0sten Statens Trael,

og de sidste Konsekvenser af denne statskirke-

lige Taenkemaade ere dragne i Rusland (se d.

Art.), hvor Lesenet er: €n Hersker, £n Tro.
I Vesten blev Udviklingen en anden. Der

bavde Augustin, navnlig i sit beromte Skrift

>om Guds State, haevdet Kirkens Selvstaendig-

hed. Efter bans Opfattelse er Ordningen i

Stater en Folge af Synden, og Staten vilde kun
vaere en Raverbande, hvis Retfaerdigheden ikke

paa en eller anden Maade blev bragt til at

raade i den. Men da dette i Reglen er Til-

feeldet, er der Mulighed for en kristelig Stat,

og kun i samme Grad som Staten bliver kriste-

lig, bliver den i Sandhed en Stat. Det er Kir-

kens Pligt at stotte den vaklende Stat, og for

at undgaa Djsevelens Void maa den jordiske
Stat tjene den himmelske (Kirken). Denne an-
erkender Statens Love, men Staten bor, baade
med Hensyn til Love og til hele sin Virksom-
hed, rette sig efter Kirkens Forordninger, og
en kr. Kejser bar beje sig for Kirkens Autoritet.

Disse Tanker traengte i Vesterleden igennem
saavel hos Kirkens Tjenere som hos Konger og
Fyrster, som i den tidligere Middelalder i Reglen
maatte tage deres Raadgivere blandt Kirkens
Maend. Da det vestrom. Rige 476 gik til Grunde,
mistede Kirken i Vesten Kejserdommets Vaern.

Men den fandt i det Primat, der betegnede Af-

slutningen paa den hierarkiske Udvlkllng, en
Magt, som kunde sikre baade dens Indflydelse og
dens Universalitet, da det ene Romerrige var
bleven aflest af en Raskke nye Stater, som Folke-
vandringens >Barbarer< grundede paa Romer-
rigets Ruiner. Og navnlig ved Frankernes Hjselp

blev det gjort Kirken muligt at give sin Magt et

jordisk Stattepunkt ved Dannelsen af Kirke-
staten (se Art. Pave og Pavedemme). I den
farste Halvdel af Middelalderen udviklede det
Bispedemme, hvormed Oldkirken endte, sig til

et Pavedemme, isaer under Gregor I, Gregor VII,

Alexander III, Innocents HI, Gregor IX og In-

nocents IV, indtil Bonifatius VIII i Bullen
Unam sanctam 1302 hsevdede Bernard af Clalr-

vaux's Ltere om de to Svaerd (se Art. Svterd,

de to) og kraevede, at alle Mennesker for deres
Frelses Skyld bor adlyde den rom. Pave. Slnt-

stenen paa denne Udvikling i Retning af et

Kirkestatsvaesen, der vil gare Staterne til Kir-
kens Tjenere, blev lagt i den sidste Halvdel af
det 19. Aarh. Allerede i Syllabus af 8. Dec.
1864 fordemte Pavedammet de Grundsaetninger,

som den moderne Stat havde gjort gaeldende
som Reaktion imod Hierarkiets Overgreb (Skils-

raisse mellem Stat og Kirke osv.), og det vati-

kanske Kirkemades Konstitution Pastor Aeternus
tilkendte Paven Tilsyns- og Styrelsesembedet
og tillige >den fulde everste Jurisdiktionsmagt
over hele Kirken, ikke blot i Sager om Tro
og Saeder, men ogsaa i de Sager, der vedrore
den over hele Verden udbredte Kirkes Tugt og
Ledelse< . Og Vatikaner-Konciliet udtalte tillige,

at Paven er ufejlbar, naar nan fra Katedret
taler til hele Kirken om Tro og Seeder. Der-
ved var en vaesentlig Del af den gamle Magt
taget fra Biskopperne og fra de akumeniske
Koncilier, der i Middelalderens Slutning (se

Art. Basel og Konstanz) gentagne Gauge havde
segt at haevde deres Selvstaendighed og Kon-
ciliernes Overhojhed over for Pavedammet.
Derated var ogsaa Sejren vnnden over den
Tanke om Nationalkirker med en vis Selv-
stasndighed, som isaer Gallikanerne i Frankrig
(se S. 162) havde gjort sig til Talsmaend for,

og som ogsaa andensteds (se Art. Emser-Punkta-
tioner I, 760) havde fundet Forsvarere. Siden
Vatikanermedets Dage er den pavelige Abso-
lutisme, baade Pavens absolute Primat og den
pavelige Ufejlbarhed, fastslaaet som rom.-kat.

Kirkehsre, og Romerkirkens Forfatning er bleven
en pavelig Absolutisme, der danner den diame-
trale Modsaetning til Bysantinismen i Osten.

Reformationen gjorde straks fra Begyndelsen
af Indsigelse mod Pavedemmets kirkelige og
kirkepolitiske Overgreb. En Tidlang havde
Luther (se Art. Luther) Sympati for en tysk
Nationalkirke med ^Erkebiskoppen af Mainz
som Primas, og ban og nans Venner kraevede
laenge et frit, kristeligt Koncilium, der kunde
gennemfere de Reformer paa Hoved og Lem-
mer, hvortil der traengtes. Fremhaevelsen af
det almindelige Praestedemme bragte dog Lu-
ther til at laegge stor Vaegt paa Menigheden,
hver Gang der blev Tale om Ordningen af de
kirkelige Forhold. I en Mile Bog om Ord-
ningen af Fattigplejen i den kursachsiske By
Leisnig raadede han (1523) Indbyggerne til at
indgaa en broderlig Forening, vaelge deres Praest

selv og forpligte sig til flittigt at hare Guds
Ord og bruge deres kr. Frihed i Overensstem-
melse med Skriften. Luther saa imidlertid snart
Manglerne ved en saadan kongregationalistlsk
Ordning; da der nogle Aar efter var Visitats

i Leisnig, vare de kirkelige Forhold der alt

andet end lystelige. Hans Ven, Nik. Hausmann
(S. 359), var en af dem, som ferst pegede paa
de Vanskeligheder, der fremkom, fordi der
manglede en Forbindelse mellem de enkelte
Menigheder. Han bad Luther sammenkalde
en evangelisk Synode, for at Menighederne
kunde faa den fornedne Vejledning, og vil-

kaarlige Eksperimenter hindres. Luther svarede,
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at han ikke havde Magt til at sammenkalde
Koncilier, og at selv Apostelmedet i Ap. G. 15
ikke var efter hans Hoved, fordi man d6r havde
talt mere om Gemiogerne end om Troen. Efter

at vsere afvist af Luther henvendte Hausmann
sig til Hertug Johan af Sachsen og forestillede

ham, at det var en Kurfyrstes Sag, som Lands-
herre, at afvende den evige Fordammelse fra

Sjselene, naar Blskepperne ikke vilde gore deres

Pligt. Johan, der kort efter ved sin Broders,

Frederik den vises, Dad blev Eneregent, laante

gerne 0ren til Hausmanns Tale om en Efter-

ligning af, hvad Josafat (2 Kron. 17) havde
gjort i den gamle Pagts Dage, og da Luther
havde oplevet Bondekrigens Rsedsler, forstod

han bedre Betydningen af en fast Orden og
et staerkt Sammenhoid imellem de evangeliske

Kredse. Han bad da selv Kurfyrsten om at

gribe ind og vserae de stakkels Prsester, samt
satte Visitatser i Gang, der kunde fjerne daarlige

Prsester og fremme Ensartethed og Orden i

Menighederne. 1528 foretoges derpaa den store

Visitats i Kursachsen. Ved den tiltog Kurfyrsten
sig, efter Luthers Tilskyndelse, Ret til at ud-
fere, hvad der hidtil havde vseret udfort af
Biskopper. Luther betragtede dog Kurfyrstens
Indgriben kun som en midlertidig Varetagelse

af dette >K«rligbedsembede for Guds Skyld
og til Evangeliets Bedste< ; han havde heist

set, at det rette biskoppelige Embede igen var
bleven oprcttet. Med Visitatsen i 1528 be-

gyndte Fyrsternes saakaldte Summepiskopat
(se d. Art.), ved hvilket der forelebig indrem-
medes Landsherren en Del af de gamle Bi-

skoppers Magt, fordi han var >Vogter for Lovens
to Tavler « (cuslodia utriusque tabula), den hejeste

kristelige Ovrighed og som saadan Kirkens hejst

stillede Medlem (prascipuum membrum eccle-

sice), der ved den historiske Udvikling havde
faaet et srerligt Kald til at ave denne Myndig-
hed. Senere sogte man at flnde et Forsvar for

den Ordning, der var tilvejebragt i de luth.

Lande, ved Opstillingen af forskellige kirke-

retlige Systemer eller Forklaringsmaader (se

Art. Territorial-, Episkopal- [I, 779] og Kolle-

gial-System [S. 824]). I Art. 28 i den augsb.

Konfession handles der om »Kirkeregimentet«,

hvilket i Konfessionens Sprog er det samme
som Forfatningen, og senere er der i de schmal-
kaldiske Artikler givet vigtige Bestemmelser
m. H. til Principerne for Kirkens Forfatning.

Men en bestemt Forfatning er ikke fastslaaet

ved de luth. Symboler.
Den kirkelige Lovgivningsmagt kom i de

luth. Lande i den verdslige 0vrigheds Haand.
Derved bleve Kirkeordningerne for Land og By
de ferste Grundlove for Kirkens ydre Liv og
Styrelse, men disse Kirkeordninger (Richter,

Die evang. Kirchenordnungen des 16. Jahrh.'s

I—II, 1846) skyldtes ikke den verdslige Magt.

De vare udarbejdede af Reformatorerne og deres
Venner, tildels Udbyttet af Erfaringerne paa
Visitatserne, og det blev betragtet som en af-

gjort Sag, at Laererstanden fremdeles skulde
vsere medvirkende og give sit Samtykke til K.ens
Udvikling i alle Retninger. Som et Udtryk for

det Samarbejde mellem Preester og Laegfoik,

som Ref. anskede, dannedes der i de fleste tyske
Landskirker en kollegial Autoritet, de saa-

kaldte Konsistorier (S. 834), med hvilken Lands-

herren delte Udavelsen af Kirkeregimentet.
Konsistorierne begyndte nsrmest som ^Egte-

skabsdomstole, men udviklede sig i Tidens Lob
til andet og mere. I Sachsen blev der over
de 2 Konsistorier i Leipzig og Wittenberg sat

et Overkonsistorium, der fik Ssede i Dresden,
og ved det skulde der hvert Aar afholdes 2
Generalsynoder, paa hvilke, foruden Konsi-
storiernes Medlemraer, Statholderen og Kans-
leren, ogsaa alle Landets Superintendenter skulde
give Made. Disse >Generalsynoder< bleve dog
kun et fromt 0nske. Over Superintendenterne
sattes der flere Steder Generalsuperintendenter.
Men i Stedet for den Forfatning med evang.

Biskopper, som Luther til det sidste havde
ansket, traadte der kun Konsistorier og Super-
intendenter, som vaesentlig vare Repraesentanter
for Landsherren. Nogle Steder, som i Dan-
mark-Norge og Sverig, havde man vel frem-
deles Biskopper, men de bleve kun en Skygge
af det, Luther havde taenkt sig ved >Biskopper
efter Evangeliet< (episcopi juxta evangelium)

;

Kongernes Enevoldslyster tilintetgjorde mere
og mere Bispeembedets Betydning. Under den
Territorialisme (se d. Art.), der traadte staerkere

og staerkere frem i det 16.—18. Aarh., blev
Kirken i protest. Lande opfattet som en Stats-

anstalt, og Staten tog Magten over Kirken,
der med storre eller mindre Ro fandt sig i

den verdslige Magts i det hele milde og hensyns-
fulde Overherredamme, fordi Statsmagten i

Reglen med stor Nidkaerhed vsernede den rene
Laere. Den Statsabsolutisme over for Kirken,
der traadte saa utilslaret frem i protest. Lande,
maerkedes ogsaa i de rom.-kat., navnlig i

Frankrig, hvor LudvigXIV haevdede Gallikan-

ismen og opbsevede det nantiske Edikt, og i

Osterrig, hvor Joseph II indferte et i haj Grad
personligt Statskirkeregimente.

Efterhaanden som Religionsfriheden banede
sig Vej, blev Statens Regimente dog altfor

trykkende. Enheden maatte overalt i Tidens
Lab i de protest. Lande vige for en kirkelig

Paritet med Religionsirihed over for Sekterne.

Absolutismen blev aflest af den konstitutio-

nelle Regeringsform, og derved bleve, i Steden

for den til det evang.-luth. i haj Grad bundne
Monark, ogsaa Rigsdagene Deltagere i Lovgiv-

ningsmagten, og deres Medlemmer skulde ikke
have nogen bestemt relig. Bekendelse. Derfor
vaagnede der ganske naturligt alle Vegne, hvor
der var kirkelig Sans, Onsker om kirkelige

Forfatninger, der, indenfor Statskirkehajhedens

Graenser (W. Kahl, Lehrsystem des Kirchen-
rechts und der Kirchcnpolitik, 1894, I, 278 f.),

kunde give de forskellige Landskirker et vist Maal
af Frihed og Selvstyre. I den sidste Halvdel
af det 19. Aarh. have de fleste tysk-protestan-

tiske Lande og Sverig faaet kirkelige Forfat-

ninger, der i Reglen have givet valgte Synoder
eller Kirkemader Magten i rent kirkelige Sager

og en sterre eller mindre Medvirkning ved
Afgarelsen af de blandede. Om Forfatningerne

i de enkelte tyske Stater se E. Fricdberg, Die

geltenden Verfassungsgesetze der evang.-deut-

schen Landeskirchen (1885) med 4Tillseg(1888,

90, 92 og 1903); jvfr. ogsaa samme Forf.s, Das
geltende Verfassungsrecht der evang. Landes-

kirchen in Deutschland und Oesterreich, og se

Art. om de enkelte Lande. Disse Synodalfor-
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fatninger have i det hele virket til Tilfredshed

(Th. Kaftan, Vier Kapitel von der Landes-
kirche 1903, 103 f.), men der liar ogsaa gjort
sig 0nsker gaeldende, som Kirkeretlasreren A.

v. Scheurl (Sammlung kirchenrechtl. Abhdl.
1873, 419) har udtrykt saaledes: »Det sande
Middel til at bringe Territorialismen ud af
Verden bestaar dog deri, at den luth. Kirkes
virkelige Bispeembede, Tilsynsembedet, bliver

stillet frit og selvstaendigt for derved at saette

dette i Stand til paa en virksom og personlig
Maade at fore det vaesentlige Kirkeregimente«.
Om den sv. Kirkes Forfatning se P. Rydholm,
Sveriges kyrkolag af ar 1686 (1902) S. 271 f. og
Art. Sverig. I Norge har Forfatningssporgs-
maalet laenge staaet paa Dagsordenen, og i Dan-
mark er der ved Loven af 15. Maj 1903 ned-
sat et kirkeligt Udvalg, der forst og fremmest
skal strsebe efter at fore Grundlovens Loftepara-
graf om Ordningen af Kirkens Forfatning ved
Lov ud i Livet (om Tiden i Danmark efter 1848
se H. C. D. Muller, Om Stat og Kirke eller om
de religiose Forhold i Danmark efter Danmarks
Riges Grundlov (1868—71, ufuldendt) og Fr.

Nielsen, Kirkeforfatning og Praestevalg, 1902).

Om den eng. Kirke og dens episkopale For-
fatning se I, 770 f. I England fores der for

Tiden Forhandlinger om at give Lsegfolket Ad-
gang til Delagtighed i Styrelsen; se Ch. Gore,
Church Reform, Essays 1901, hvor der ogsaa
Andes Redegorelse for Koloniernes kirkelige
Forfatninger. Om Dissenters se de enkelte Art.

Om Forh. i Nordamerika se Nordamerika.
Indenfor den ref. Kirkeafdeling har Forfat-

ningssporgsmaal lige fra Begyndelsen af spillet

en langt storre Rolle end paa luth. Grund, og
baade Zwingli (se d. Art.) og Calvin (I, 452 f.)

have indfert kirkelige Forfatningsformer, der —
i Reglen med Grundformen : Menighedsraad,
Presbyterier, Synoder eller Generalsynode —
for laenge siden have lost K.s-Sporgsmaalet i

de ref. Lande. Se navnlig Art. Skotland. Fr. N.
Kirkeinspektion er i Danmark og Norge fra

det 18. Aarh. Beteguelse for Magistrat og Sogne-
praest som Kobstadskirkernes Tilsyn, oprindelig
>Forsvan (se Kirkens Forsvar). Den bestaar
ifolge dsk Lov 26. Maj 1868 § 17 af Sogne-
prtesten, Byfogden og et af Byraadet inden sin

Midte valgt Medlem, Sognepraesten er Formand.
I Norge bestod K.en af Magistrat og Sogneprsest,
i Kristiania af et af Magistratens Medlemmer
som Formand, Stiftsprovsten og en af Byens
Sogneprsester, opnaevnt af Biskoppen for 4 Aar
(Resol. 29. Maj 1880; Brandt, Tingsret, 2. Udg.
S. 218). Ved norsk Lov 3. Aug. 1897 § 45 er
der baade for By og Land organiseret et Kirke-
tilsyn, som paa Landet bestaar af Sognepraesten
eller den resid. Kapellan efter Biskoppens Be-
stemmelse, en af Sognets Formsend, valgt af
Sognestyret, og 3 Medlemmer, der vselges af
Sognestyret for 3 Aar; i Byerne af Sognepraesten
eller en af Biskoppen for 2 Aar opnaavnt Praest

i selvstaendigt Embede, Magistraten eller et

Medlem af Formandskabet og et af Kommune-
styret for 3 Aar valgt Medlem. Dette Tilsyn,
som selv vaelger sin Formand, har i Byerne
aflost K.en. K.en eller Kirketilsynet forer det
umiddelbare Tilsyn med Kirker og Kirkegaarde,
opstiller Kirkens Budget, foreslaar Kirkevaerger
og andre Tjenestemsend, men har i Norge ingen

bevilgende Myndighed, da denne ligger hos
Sognestyret. Efter den dske Lov § 5 bestyrer
Tilsynet udenfor Kbhvn Kirkernes Formue
under Overtilsynets og Kultusministeriets Kon-
trol. I Sverig fores Kirketilsynet af Kyrko-
raadet og Kyrkostamman ; ved Domkirkerne
af disses Raad (Matzen og Timm, Haandbog i

den danske Kirkeret S. 654 f. ; Rosenberg, Hand-
bok i Sveriges Kyrkoratt, S. 161, 165 f.). A. T.

Kirkens Forsvar er i Danmark og Norge
Betegnelse for det Overtilsyn med Kirkerne og
deres Gods, som efter Kirkeordinansen af 1537
tilkom Stiftslensmanden og Biskoppen. Den
Stiftslensmanden tillagte Andel i Kirkens For-
svar gik efter 1582 (Forordning 19. Juni d. A.)

over til de kongelige Lensmsend. Sasdvansmaessig
eller ved kgl. Bevilling opnaaede ogsaa de adelige

Indehaveme af jus patronatus Herligheds- og
Forsvarsret over Kirkerne paa deres Godser,
og efter Recessen 1643 (1—4—1 jvfr. 2) er

Kirkernes Forsvar de kgl. Lensmaend og alle,

som har jura patronatus med Bet til Kirkens
Overskud: i Kobstaederne Borgmester og Baad
(1. c. 1—4—4). Denne Ordning bestod til 1663,

da K. F. gik over til Generalkirkekommissaer-
erne, men ved Forordning 23. Aug. 1672 fik Stift-

amtmand (Stiftsbefalingsmand) og Biskop, som
i Danmark kaldes Stiftsovrighed, i Norge Stifts-

direktion, atter Overtilsynet med Kirkerne, dog
ikke i Kbhvn. Stiftsovrigheden har baade i

Danmark og Norge almindelig vaeret opfattet

som > Forsvar* for alle Kirker, medens Kri-

stian V.s Lovboger ojensynlig gaar ud fra, at K.

F. er Patronen eller i Kobstaederne Borgmester
og Raad (jvfr. Matzen og Timm, Haandbog,
651 f.). I norsk Lov om Kirker og Kirkegaarde
3. Aug. 1897 § 44 er sKirkernes Overtilsyn*
udtrykkeligt tillagt Stiftamtmand og Biskop.
K. F. (Stiftsovrigheden, Direktionen) har det
overordnede Tilsyn med Kirkernes og fromme
Stiftelsers Okonomi og Haandhaevelse af deres
okonomiske Rettigheder; det ansaetter eller

approberer og forer Kontrol med Kirkernes
Regnskabsbetjente (Kirkevaergerne) og har i det

hele at paase, at Lovgivningens Bestemmelser
angaaende Kirker og Kirkegaarde overholdes.
I Sverig er K. F. hos Konsistoriet (Domka-
pitlet) (Matzen og Timm, Haandbog i den dske
Kirkeret, §§ 73—74; Motzfeldt, Norsk Kirke-
ret, § 18). A. T.

Koch, Peter Gabriel, dsk Biskop, fodtes 20.

Dec. 1858 og blev 1882 teol. Kandidat. Efter

en Udenlandsrejse 1884—85, paa hvilken han
for en teol. Afhandling om Mellemtilstanden
vandt Universitetets Guldmedalje, blev han
1885 Praest i Vildbjerg, Timring og Novling
ved Herning, 1889 Praest i Herning, 1891 tillige

Provst i Hammerum Herred. 1900 blev han
kaldet til Spr. ved Vor Frue Kirke i Odense,
1901 udnaevnt til Biskop over Ribe Stift. 1890—1901 var han Forstander for det dske Mis-

sionsselskabs Missionsskole; i nogle Aar var
han Censor ved den teol. Embedseksamen, og
efter Biskop Schousboes Dod blev han Medlem
af den Kommission, der reviderer den dske
Overs, af N. T. 7. Aug. 1904 indviede han den
restaurerede Domkirke i Ribe. Han har skrevet

et Skrift om den saak. Syndfrihedslsere og ved
et Par Smaaskrifter taget Del i Forhandlingen
om Bibelkritikens Ret og Uret.
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Rettelser og Tilfojelser.

33 f. n.

Til Bind I.

464 a L. 18 f.42 a L. Depart. — Ices: Arrond. S. 0.

[issement].

43b - 21 — Dibron — lees: Dibon. - 501b - 15 f. n.

44a - 12 — Siglag — Ires: Siklag. - 504 a - 16 —
67b - 32 — 1688 — lses: 1685. - 583 a - 11 f. 0.

127b - 9 f. o.: tUfajes: Se Art. Propa- - 585 a - 3 —
ganda. - 622b - 12 —

146a - 28 f. n. andre 7 Aar— lses : 9 Aar.

178 a - 25 f. o.: St. Martin — Iks: St. An-
dreas.

357 a - 25 — Essex — lses: Wessex.
361a - 10 — Maxvell — lses: Maxwell. - — . 32 f. n.

377 a - 17 — Neubolt — lses: Newbolt. - 688 b - 35 f. 0.

387 b - 15 f. n. 1772 — lses: 1829. - 721b - 25
408 a - 33 f. o.: Wellington — Iaes: Wel-

lesley. - 782 b - 15 f. n.

432b - 4 — Seidenfaden — lses: Sei-

denberg. - 824 a - 30 —
434 a - 13 — at — lses: et.

Queens Jerry — lses:

Queensferry.

1541 — lses: 1514.

J. — lses: I.

Svaret — lses: svaret.

Gana — lses: Gaza.
tilfajes: En anden D., en
Selvsmed, der tilvirkede

Billeder af Artemis -

Templet i Efesos, om-
tales i Ap. G. 19.

M(Inter — lses: Mflnzcr.

Eadmer— lses : Eadmund.
Hyrdestaven— lses : Skolc-
gerningen.

Pensington — lses: Pen-
nington.

fra Paris — lses: Paris.

Til Bind II.

S. 14b L. 3 f. n.

. 29b - 22 f. o.

. — - 27 —
- — - 14 f. n.

_ 53 a . 20 —
- 66b - 12 —
- 105 a - 34 —
. 107 b . 5 f. o.

- 116b - 31 f. n.

- 137b - 5 f. o.

_ . 6 —
. 138 a . 28 f. n.
- 153 b - 3 f. o.

- — - 6 —
7—9 f.

130 — lses: 135.

frSgor — lses: fragor.

grundatt —- lses: grundad.
H. F. Roos's — lses: M.
F. Roos's.

end dem — lses : end den.
1670 — lses: 1679.

781 — lses: 78 f.

GregorXI— laes:GregorIX,

Bue. — lses: Bue,.

Newman folte F. — lses:

F. folte Newman,
ban — lses: F. selv.
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220b

L 30 f. n.

17 f. o.

- — - 27 —

-
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246 a
279 b
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295 a
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-

10-11 f.

11 —
30 —
8 f. n.
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8 —
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4 f. o.

20 —
13 f. n.
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27 f. o.
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- 363 b - 32 f. n.
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24 f. o.

1 f. n.

-

389 b
390 b
401a -
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21 f. n.

32 —
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.

414a
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.

14 —
29 f. n.
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: 77 — lass: 7.
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436 a L. 35
452 a • 31

456 a
458 b

459 b

474 a

483 a
485 a

491a
491b

501b
502 b
503 b
538 a

21

30

43

51

23

17

27

14

3

1

7

33
8

29

1

f. n.:

f. o.:

og 53

f. o.:

f. n.:

f. o.:

f. n.

f. o.

f. n.:

f. o.:

f. n.

539b - 30 —
550 a - 17-18 f.

584 a -

587 a -

623 a -

623 b -

626 a -

642 b -

646 b -

673 b -

698 a -

698 b -

1

27

24
21

22

16

33
3

26
24
33
7

7

9

13

11

10

f. n.

f. o.

f. n.:

f. o.

f. n.

f. o.

Aar, — laes: Aar efter.

>Krdmsmerke< — laes:

> Krdmsd u nklet <

.

Bryd — laes: Boyd.
Hottoljunga — laes: Holt-

sjunga.

f. o.: Hoofmannerne —
laes: Hoofvianerne.

Menker — laes: Meuller.

mededaelingen — laes

:

mededeelingen.
R. L. Pole — laes: R. L.

Poole.
Ellenbo — laes: EUenbog.
Lelly — laes: Lily.

Elizabethean — lass: Eli-

zabethan.
Praest — laes: Provst.

nyzirigas— laes : nygirigas.

HOgtidsevangelier — laes:

HOgtidsdagsevangelier.
Aarh. — laes: Aart.

663 — laes: 366.

Coetos — laes: Coelot.

Rigsforstanderen, — laes:

Rigsforstanderen.

Paul III — laes: Paul IV.

o. : ophaevedes Testakten
— laes : gennemfortes
Emancipationsloveo.

Leigblin — laes: Leigblin.

Hamor — laes: Hamors
Sou.

1686 — laes: 1586.

46 — laes: 56.

Claudius 25 — laes: (Clau-

dius 25).

Mk.2, 24 — laes: Mk. 1,24.

'Io9oq — laes: 'Io&oq.

Damask. — laes: Damask
1884 — laes: 1884).

helga — laes: belgad.

dissa — laes: dessa.

ach — laes: ocb.

icka — laes: icke.

fdrda — laes: fSrde.

Stenback— laes : Stenbock.
Skovly — laes: Skovtofte.

forsvaredes — laes: blev

798 a
800b - 10 f. n.:

svaerere.

876b - 25 f. o.: laes: 99, senere i Nyslott

Stift,.
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Gedicke, Lampertus —
Gedor —
Geet, Jacobus —
Geffcken, Friedrich Hein-

rich —
Geffcken, Johannes —
Ge-harasim s —
Gehasi —
Gehenna —
Geiger, Abraham 177
Geijer, Erik Gustaf 178
Geiler af Kaisersberg 179
Geisa —
Geissel, Johannes von ... —
Geitlin, Gabriel —
Gejstlige 179
Gelazius I 180
— II —

Gelilot —
Gellert, Christian FQrchte-

gott —
Gelzer, Heinrich 181
Gemalli —
Gemara, se Talmud —
Gemarja —
Gematria —
Gembloux —
Genberg, Paulus —
Gendeberc 182
General 183
Generalabsolution —
Generalbaptister, se Bap-

tister —
Generalkapitler —
General-Kirkeinspektions-

Kollegiet 897
Generalkonciliet 183

Generalkonferenscr —
Generalmagister, se Ge-

neral —
Generalminister, se Ge-

neral —
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VII

Side.

Generalskriftemaal 183
Generalsuperintendent, se

Superintendent.
Generalsynode, luthersk. —

— , prenssisk 184
Generalvikar —
Genesis, se Mosebegerne.
Genesis, den lille —
Geneve —
Geneve-Katekismen, se

Art. Calvin I, 451
Geneve-Konventionen . .

.

186
Genevensis, Consensus.se I, 547
Genevieve, St. , se Genovefa 191
Genfodelsen 186
Genkomst, Jesu Kristi .

.

188
Gennadios 1 190
— II —

Gennadius —
Oennaios —
Gennembrud, aandeligt .

.

—
Genner, Peter 191
Genesaret So —
Genovefa —
Genovesi, Antonio 192
Gensch, se Breitenau . . I, 383
Gentile (Gentiler),Giovanni

Valentio 192
Gentillet, Innocent —
Gentsch (Gensch) se Brei-

tenau I, 383
Genubat 192
Genuflectentes, se Kateku-
mener —

Genutiis, Hieronymus de —
Geografi, bibelsk —
— , kirkelig —

Georg (Jergen), Helgen .

.

193
Georg HI —
—

, Araber Biskop ... —
—

, Markgreve —
—

, den skteggede, Her-
tug af Sachsen —

Georg af Polentz, se Po-
lentz.

Georg, Henry 194
Georgien ..." 195
Georgins, Gemestos Ple-

thon, se Pletbon.
Georgios, Hamartolos ... —
—

, Kedrenos, se Ke-
drenos 755

Georgios af Laodikeia . .

.

195
— af Nekomedia .

.

—
—

, Skalarios.se Gen-
nadios 190

Georgios,Synkellos,seSyn-
kellos.

Gera 195
Gerar —
Gerard, John —
Gerard 1, Lubbert 196
Gerasa og Gerasenere, se

Gadara og Gadarenere. 155
Gerberon, Gabriel 196
Gerbert, se Sylvester II.

Gerbert, Martin —
—

, Philippe-Olympe —
Gerbrand —

side.

Gereon 196
Gergesa og Gergescnere, se

Gadara og Gadarenere. 155
Gerhard fra Borgo S. Don-

nino 196
Gerhard af Brogue —
Gerhard fra Esrom —
Gerhard Groot, se Gerrit

de Groote I, 406
Gerhard (Gert) af Boskilde,

se Gyldenstjerne 311
Gerhard, Segarelli, se Se-

garelli.

Gerhard fra Ypern, se Hy-
perius 504

Gerhard, Zerbolt fra Zut-

phen, se Zerbolt fra Z.

Gerhard, Johan 196
—

, Ludvig 197
Gerhard t, Paulus 198
Gerhoh af Reichersberg . —
Gericke, Christian Wilh.. 199
Gerike, Paul —
Gerlach (Petri eller Petersz

o : Peters Son) —
Gerlach, Ernst Ludvig v. —
— , Otto v —
— , Stephan —

Germain en Laye —
Germanos I —
— II —

Germanus, fransk Helgen —
— , Biskop afParis —

Germar, Fried. Heinrich. —
Gerner, Henrik (I) —
—

, Henrik (II) 200
Gerninger, gode —
Gernler, Lukas 204
Gerok, Karl —
Gerold (Jareld) af Kibe.. 205
Gerrener —
Gersdorf, Henriette Katha-

rina v —
Gersen, Giovanni —
Gersom —
Gerson —
Gerson, Jean Charlier . . . 206
Gertrud (Trutha) —
Gertrud af Nivelles 898
Gertsen, Henrik 206
— , Jacob, seUlfstand.

Gervasius og Protasius . . —
— af Canterbury. 207

Gesan —
Gesem, se Gashmu 170
Gesenius, Justus —
—

, Heinrich Frie-

drich Wilhelm —
Geser (Gezer) —
Gessius, Floras 208
Gessner, Salomon —
Gesta, Pilati, se I, 31

Gesur 208
Gesz, Wolfgang Friedrich —
Geter —
Getsemane 209
Geuel —
Geulincx, Arnold —
Geusere —

Side.

Gezelius, Johannes Georgii

den celdre 209
Gezelius, Johannes den

yngre 210
Gezelius, Johannes 211
Gfrorer, August Friedrich —
Ghetto —
Gheysmer, Thomas —
Ghibellinere —
Ghiberti, Lorenzo dl Clone —
Giah 212
Gibbars Born —
Gibbeton —
Gibbons, James —
Gibea —
Gibeat 213
Gibeon —
Giberti, Gian Matteo —
Gibliter, se Gebal 174

Gichtel, Jobann Georg . . 214
Gichtelianere, se Gichtel. —
Giddalti —
Giddels Born —
Gideom —
Gideon —
Gldeoni 215
Gieseler, Johann Carl L. . —
Giessen 216
Gifttheil, Ludwig Friedr. —
Gihon —
Gil, Juan —
Gilalaj —
Gilbert —
Gilbert, Cognatus 217

Gilbert de la Porree —
Gilbertinere, se Gilbert. . —
Gilboa —
Gildas —
Gildemeister, Carl Herman —
Gilead, Personer —
— , Landskab —

Gilgal 218

Gill (Aegidius), Cristobal. 219

Gilmours, James —
Gilo —
Gilse, Jan van —
Gimso —
Ginat —
Ginnetoi —
Ginzel, Josef Augustin . . —
Gioberti, Vincenzo —
Giotto —
Giovio, Paolo 220

Giraldus, Cambrensis ... —
Girgasiter —
Girsiter —
Gisico —
Gfslason, Olufur 221

Gislemar —
Gislcsen, Henriette Jako-

bine Martine —
Gislesen, Knud —
Gisonit —
Gispa —
Gisriter —
Gisselkors, Gustaf —
Gissurr hvfti Teitsson ... —
Gissurr Isleifsson 222

Gissursson, J6n 223
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VIII

* 4 «

-I - + r 4 h 1

GlttailXl , H . r , r .

Gittit
p
» Muilk bos He

bra-erne . . . .

Gittiter

Giunta ,

Gizzi, Pajqxmle r , , . . r . ..

GiwdtiEi], Eerthold Chrl

st ia a . ..

.

Giodeseu, Jens
Gjoe, Anna .

—
, Mogcns

Glaber, Etedulphus ......

Gladsaxe (GLadsax) Kloster

Glodstone, William Ewart
Glareanus, se Lorftl, H.
Glas, John» at Sandeman,

Robert
G] as iter, se Sandeman, Ro-

bert
Glasmaleri .*. + ».,,, F , + , +

Glflssius, Salomon ,,,,,,
Glastonbury
tila ubre cht, Otto, » Oeser,
Rudolph.

Gleieh,, Johann Andreas,
Gieichen, Greverne af...

Gleig, George Robert ....

GlertttrUp T , +

Gletting, Benedict
GJob, EJav (Qluf)
—

t
Lave

— , Nieli

Gloria In excclsls

Glorie, se Helgcnglorle.

GJossa Interlinearis^ se

Glosser
Glossa ord I naria . a* GIossct
Gloiser .,..,».»<»..,,,.
GlossoJali, se Tungetule.

Glostrup, Niels Simonssnn
Glud> Sdren
Glfl&ing, Jobson Otto .. .

4_> X Iu,U -EL Ul j ^ | -J -J Jh m l j -

Gnadenherg
Guadenfeld
Gnadenfrel . *

Gnaphcns, WNhelm
Guesen . +

Guostfclsiue

Goupson, Erik ..*......
Goah ..,,,.«
i'tWAV. MiSSiutJLLT ........
—

, Jacques
UUU • i

Gobat, Samuel ,.,,.*»*•
GobcL, Jean Baptist Joseph
Goch, Johann v. h .„..,.., t

Gode
r
det hejeste ...... r

Gode Gerninger, se Ger-

ninger
Godebald ,,.,.,.,
Goderstad„ Lars Dlscn + .

Godcskalk. se Gotlachalk
Godet, Frederic Louis...
Godske, Ahlefeldt 1,

Goffln, Leon bard
Gog

,

Goiske, Peter Roseualand-
Gojim

Sjdr.

323

234

225

227

228

229

_ i

230

233

200
233

242
233
41

234

235

Ml
Golan .. r 235
Goldaafc, Mdebtor<.. —
Golgata , „ . . + ,

—
Goliarder, se Vaganter . .

—
Goliat 236
GolU, Herm Frlberre v, d, —
Gomarus, Franelsens , r , + 337
Gomer ....... + ..

.

—
Gomorra . T

—
Goncaius, Petrus r

—
Gonzaga, Aloysiua af, 5c

ALoysius ........... A, 60
Gonzales y Diaz Tuaon

ZefQrfno 237
Gonzulo, Juan de Berceo —
Goodwin^ Harvey ........ —
Goossens, Pierre Lambert 233
Gordon, Adoniram Judson —
—

-, Georg Maxwell. .
—

LJIJI ULdEf j l j l J L 4. h 4 - + ^^™

Gorham. George Cornelius

Gortyna
Gottnj (Gozaa) ..,. —
Gosen ....... + . + . , f , t r , 23^
Gossner, Johannes Evan-

Lx I 111 I 44JBB
Goflsncrske Mission —
Gottrne,, »,, .. 240
Gotfred (God efroy ) a TBouil -

Ion, se Korstog ....... 947
Gothenius

h
Johannes .... 241

Gothus, se Paulinas, Lau-
runtius; Pelri

r
Joujis;

Petri Laurcntins.

Got Isk Hi be lov ers ff tt e Ise,

se Vulflla,

Gotisk Stil h > , . —
Gotouiel , h 242
Gottl, Vincenzo Lulgi ... —
—

. Glrolamo Mario . . 8UB

Gottlieb 242
Gottschalk , r h r —
GotLscltlck n Johannes. ... 243
GoUskilksson^ Oddur ... —
Gouch, John Bartholomew 243
Goudimel, Claude. + —
Goulairt. Simon 244
Gou I burn,Edward Meyrlck —
Gousset Thomis . » . , —
Grabirg. Olof —
Graabnedrc, se Fransiska-

tier Qrdeneii —
Gi'aae, Go name Frederlk

August —
Graa Sostre, se Elisabeth-

S«trc , I, 747
Grabau, Johann Andreas

August ...... . , 244
Grabe, Johannes Ernst.. —
Graelan, Baltaiar 245
Grader, akademiske, se

L'riivcrsitttcr.

Grader, forbud tie, sc jtgle-

skab.

Gradin, Arvid —
Gradual?
Graf, Karl Hoinrich 246
— < Simon + , + r < . —
GranTmann, Hans ....... —

—
I

Side.

Grpfstrem, Anders Abra-

RADl>«»<•*» * 246
Grarstram, Tor Tri|jof . . —
Gral (Graa I, san greal,den

ht Skaal) —
Gra matin (Pollander), Jo-

hannes .... 247

Gramatisk (eller sprosligV

his^orisk Fortotkning, . —

-

Grammlich, Johann All*

dreas . . . f ^ , + . * + —
Grammoret Ordenen af. —
Gran —
Grand, Jens Torbernson. 24

S

Grandmotitcnsere t , 249
Gran felt, Axel August ... —
— , Axel Fredrik . . —

Granholm, Erik ........ —
Granvella, Anton Peren*

not de ............... —
CJraLianu

j

h
romersk Kejaer 250

, CamaJdolesei>
munk .... r —

! J rallBS _, I- + r H hri + ri+t-l + l

Gratlus (van Graes), Ortu-
inus —

Gratry, Auguste Joseph . 251
Grau h Ttadulf Fricdrkh, .

—
Graul, Karl —
Grav, den hellige —
Grav

h
Fa?d re af den hellige 252

Gravallius. Daniel Ebreu-
[riCQ r , + _, Hn-rPTra + --r- ^^

Gravamina —
Grave, Erik Mogensen . . 253
Grave hos Joderne —
Graveson, I^jtiar Hyacinthc
Amat Jf. . (1 —

Grehel, Konrad + .»..».., —
Green, Johannes 254
— . William Henry . ,

—
Grc'goirt, Henri , r ,

—
Gregor (Paver)f—XVI 256—260
Gregor af Hennburg .... —
Gregor Lusavoret&h .. + .(, 143
— fra Nazianz . .. .. 2G0
— *f yyvs* , r . t . t .

.

2$2
— af Tours * 263
— Undergoreren. ... —
— af Utrecht —

Gregoriansk Sang —
Grcgorio. Emmannele dl —
Gregurius de Crescent ia .

—
GregorJusfeat ,

—
Gregoriusordeu —
Gregory, Caspar Ren* . . . 264
Grqifswald , , .

—
Gnclth, Karl Johann ,.. —
Gremlale —
Gretscher, Jakob —
Gretser, se Gretscher. ... —
Greve. Rollof (Ravn) . , *

.

—
Grifaaldj. Mattw.,*.,.*. —
GricsLach, Johann Jakob —
Grimelund, Andreas .... —
Grimm,, Karl Ludvig Will i-

bald 265
GTinderalev . , r , —
GrLsar, Hermana ,,, + . + . —



IX

Side.

Grischow, Johann H. . . . 265
Groen van Prinsterer ... —
Groningen 266
Groote, Gerrit de, se Bro-

dre af Ftelleslivet ...I, 406
Gropper, Johann 266
Grossgebauer, Theophilns —
Grosteste, Robert —
Grotius, Hugo 267
Grove Mennoniter, se Men-

noniter.

Grove-Rasmnssen, A. C. L. 898
Grubb, Nils Nilsson 268
Grubbe, Mogens Jensen . —
— , Samuel —

Grubenheimere 269
Gruber, Andreas —
Gruet, Jacques —
Grumbach, Argula af . . .

—
Grundemann, P. Reinhold —
Grundtvig, Nikolaj Fre-

derik Severin —
Grundtvig, Frederik Lange 277
Grung, Frants Bernbard. —
Grunnet, Niels Pedersen. —
Grfienwald, Georg —
Grynaus, Simon —
— , Johann Jakob . 278

Grsekenland —
Grskere 899
Grtesk-katolsk Kirke —
Grenberg, Jakob 281

Granbtek, Isak —
Grenland .• —
Crooning, Christian Vilh. 282
Gualberto, Giovanni —
Guardian 283
Guastalla, Ludovica fra,

se Angelikere I, 88
Guayana 283
Gud —
Gud, Johan af(Juan di Dio),

se Barmhj. Brodre . . . I, 219
Guddom, Kristi, se Jesus

Kristus(623)ogKristologi 862
Gude, Ludvig J. Mendel. 285
Gudgoda —
Gudhems Kloster —
Gu&johnsen, Pjetur —
Gudmenneskelighed,Kristi,

se Jesus Kristus og Kri-

stologi 862
GuBmundsson, Dadi 285
Gudsbilledet 286
Gudsdom 289
Gudsfred 290
Guds Moder, se Maria.
Guds Ord, se Skrift, den

hellige.

Guds Rige 291
Gudstjeneste hos Jodernc,

se Tempel og Synagoge.
GudstjenestehosdeKristne 292
Gudsvenner 298
Gudum Kloster 299
Gnelfere —
Gueranger, Prosper Louis

Pascal —
Guericke, H.E.Ferdinand —

Side.

Guibert af Nogent 300
Guido —
Guido fra Arezzo —
Guido fra Bres, se I, 386
Guigo (Guigues) 301

Guinea-Kysten —
Guinness, Henry Grattan 302
Guiserne 303
Guizot, Francois Pierre

Guillaume —
Guldberg, Ove Hoegh . . . 304
Guldglas 305
Guldholm Kloster, se Ry.
Gummerus, Henrik Johan —
Gundert, Hermann —
Guni —
Gunnarsson, Halvard .... —
Gunner af Ribe 306
— af Slesvig —
— af Viborg —

Gunnersen, Berger(Byrgs),

se 1, 322
Gunnerson, Sven Rudolf. 306
Gunnerus, Johan Ernst,

Blskop —
Gunnerus, Johan Ernst,

Praest 307
Gunnlaugur Leifsson .... —
Gur —
Gur-ba'al —
Gury, Johann Peter —
Gustaf 1 Vasa —
Gustaf II Adolf 308
Gustav-Adolf-Foreningen

.

310
Gutfeld, Frederik Carl .

.

—
Guthe, Hermann —
Guthrie, Thomas —
Guttormssen, Jon —
Guyon, Jeanne-Marie Bou-

vier de la Motte 311

Gflder, Eduard —
Gyldenstjerne, Knud Hen-

riksen —
Gyldenstjerne, Sofle 312
Gyldental, se Kalender .

.

714
Gyldne Bulle, se I, 417
Gyldne Rose, se Rose.

Guntber, Anton 312
Ganzburg,Eberlinfra,sel, 705
Gyrovager 313
Gyrsting, Navne Jensen .

—
Gutzlaff, K. Friedrich Aug. —
Grebe, se Gaibai 157
Gtestebjem 314
Gehre, Paul —
Goransson, Johan —
Gerres, Guido —
— , Johann Josef ... —

Geschel, Karl Friedrich . 315
Goteborg —
Goethe, Johann Wolfgang 316
GOttingen —
Getzsche, Carl Viggo —
Goeze, Johan Melchior .

.

—

Haab, det kristne 317
Haager-Selskabet 318
Hahl, Johan Isaac —

Side.

Haakon Adelstensfostre.

.

318
Haakon Haakonssen .... —
Haakon Jarl 319
Haakonsen, Mogens —
Haand, den dode, se...I, 698
Haandspaaleggelse 319
Haas, Karl —
Haave, Anders Nilsen . .

.

899
Habaja eller Hobaja 319
Habakuk —
Habassinja 320
Habessinien, se I, 14
Habiri, seTell-el-Amarna.
Habor 320
Hadad —
Hadadeser 321
Hadadrimmon —
Hadar, se Hadad 320
Hadareser, se Hadadeser. 321
Hadasa 322
Hadassa —
Haderslev —
Hades, se Helvede 391
Hadid 322
Hadlai —
Hadoram —
Hadrak —
Hadrian (rora. Kejser) ... —
Hadrian (Paver)I—VI 322—323
Hafararim 324
Haffner, Paul Leopold ... —
Haftarer —
Hagab —
Hagaba —
Hagar —
Hagarener eller Hagariter —
Hagberg, Carl Peter —
Hagekorset, se Kors .... 844
Hagemann, Clemens 325
Hagen, Johan Frederik.. —
— , Laurits Christian

.

—
Hagenau —
Hagenbach, Karl Rudolf. —
Hagerup, Eiler, Biskop i

Trondbjem —
Hagerup, Eiler, Biskop i

Bergen 325
Haggada (eller Aggada) . . 326
Haggai —
Haggi 327
Haggija —
Haggit —
Hagiografer —
Hagiografl —
Hahn, August —
—

, Canutus —
— , Hugo 328
— , Johann Michael . . 329
— , Philipp Matthfius. —

Hahn-Hahn, Ida —
Halmo. se Haymo 361
Haiti 330
Hakalja —
Hakeldama —
Hakila —
Hakkatan —
Hakkos —
Hakmoni —
Hakufa —
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Halah 330

Halaka —
Haldane, James Alexander —
—

, Robert 331

Haldaniter —
Helenius, Lars —
—

,
Engelbert —

Hales, John —
Hales, Alexander fra, se I, 52

Halfdanarson, Helge 332

Halhul —
Hali —
Halieutik 333

Halifax, George Savile,

Marki af —
Halifax, Charles Lindley

Wood —
Halikarnassos —
Halitgar —
Hall, Arthur Crawshay

Alliston —
Hall, Robert —
Hallback, Hans Peter ... —
Halldin, Johan Gustaf . . .

—
Halld6rsson, Bjorn 334

—
, Jon, Biskop —

—
, Jon, isl. Prsest —

Halle —
Halleluja-Psalmer —
Haller, Berthold 335

Haller, Albrecht v —
—

, Karl Ludvig v. . . —
Halleng, Honoratus 336

Hallohes —
Hallstrem, Carl Erik —
Halmstad —
Halsted Kloster . —
Ham (Cham, Kham, Xn/i) —
— (med egentl. »H«lyd) 337

Hainan —
Hamann, Johann Georg . —
Hamar —
Hamat 338

Hamberg, Theodor —
Hamberger, Julius —
Hambrseus, Jonas 339

Hamburg —
Hamburger, Julius —
Hamilton, Patrick —
Hammar, Hans Birger . . 340

Hammarinus, Samuel
Bendicti —

Hammat —
Hammedata —
Hammer, Jorgen —
Hammerich, Peter Fre-

derik Adolph 341

Hammerschmidt, Andreas —
Hammershaimb, Vences-

laus Ulricus —
Hammoleket eller Moleket —
Hammon —
Hammond, Charles Ed-
ward —

Hammond, Eiler —
— , Hans —

Hammot-dor, se Hammat 340

Hammuel 341

Hammurabi 899

343

96

Hamona 341

Hamor —
Hampden, Renn Dickson 342

Hamran —
Hamsfort, Cornelius .... —
Hamul —
Hamutal eller Hamital . . —
Hanamel —
Hanan —
Hananel —
Hanani —
Hananja
Haneberg, Daniel Bonifa-

cius

Hanes
Hanna
Hannes, Yppersteprsest, se

Annas I,

Hannaton 343

Hanno, jErkebiskop i Koln,

se Anno I, 98

Hanniel 343

Hannington, James —
Hannover 344

Hanok (Khanok) —
Hansen, Albert —
—

, Aleth Sophus... —
—

, Andreas Michael —
—

, Gerhard —
—

, Hans —
—

, Hans Peter Ko-

foed- —
Hansen, Hans Rasmus Mai-

ling Johan —
Hansen, Jep —
—

, Jorgen 345
—

, Mourits Mork- . . —
—

, Peder (Riber) ... —
—

, Peder —
—

, Theodor Villi. L. —
Hanun —
Happisses —
Hara —
Harada —
Harald Gormson (Blaatand) —
Harald (Hored) 345

Haran —
Hararit —
Harboe, Ludvig 346

Harbona —
Harboore 900

Harboore-Sangbogen, se

Harboore

—

Harclensisk Bibeloversset-

telse, se Syriske Bibel-

overs. og Thomas af

Harkel.

Hardeland, Julius 346

Hardenbeck, Ambrosius . —
Hardenberg, Albert R. . . —

— , Frederik v. ..347

Harding, Stephen ^—
— , Thomas —

Hardbuin, Jean —
Hardt, Hermann v. d.... 348

Hare, Augustus William. —
—

, Julius Charles .... —
Haref —
Haret, se Heret 407

Harhaja 348

Harhas eller Hasra —
Har-heres —
Harhur —
Harif —
Harim —
Har-jearin —
Harless, G. C. A. von ... —
Harmagedon eller Harma-
geddon 349

Harmenopulos, Konstan-

tinos —
Harmensen, Jakob, se Ar-

minios I, 144

Harmonia prrestabilita, se

Leibnitz.

Harmonios 349

Harmonister eller Harmo-
niter —

Harms, Claus —
—

, Georg Ludvig D. . 350
—

, Theodor —
Harnack, Theodosius .... —
— , Karl'Gustav A. —

Harnefer 351

Harod —
Haroe —
Harorit, se Art. Harod . . —
Horoset-haggojim —
Harran eller Kharran ... —
Harrison, Frederic —
Harsa —
Hartmann, Gabriel Israel —
—

, Johan P. E. . —
—

, K. R E. v. .. 352

Harttmann, Karl Friedrich 353

Harufit, se Harif 407

Harum 353
Harumaf —
Harus —
Hasabja —
Hasabna —
Hasabneja —
Hasadja —
Hasael —
Hasaja 354
Hasar-addar 354

Hasar-'enan —
Hasar-gadda —
Hasarmavet —
Hasar-sual —
Hasar-susa —
Hasason-tamar —
Hasbaddana —
Hase, Karl August v —
Hasebard, Wichmand . . . 355

Hasem, se Jasen 598

Haser-hat-tikon 355

Haserot —
Hasida;ere, Hasidim, se Asi-

dreere I, 844

Hasiel 355

Hasi-ham-manahti —
Hasmona —
Hasmonseer —
Haso —
Hasor —
Hasra, se Harhas —
Hass, Ludvig Daniel —



XI

Side.

Hasselelponi 355
Hasselqoist, Ture Nilsson —
Has-sena'a, se Sena'a.

Has-senna, se Senna.
Hassub 356
Hassan, Anton —
Hasaba —
Hasufa —
Hasum —
Hatak —
Hatat —
Hatch, Edwin —
Hatifa —
Hatita —
Hattemister —
Hattil 357
Hat-tirsata —
Hatto, H., Biskop af Mainz —
— , H., Biskop af Ve-
nelli —

Hattus —
Hanck, Albert —
Hauge, Hans Nielsen .... —— , Andreas 358
Hanges Synode 359
Haugianere, se Hauge, H.N. 357
Haugvaldstad, John 901
Haupt, Erich 359
— , Hermann —

Hauran, se Havran 360
Hanreau,JeanBarth£l£my 359
Hansmann, Nicolaus (Nic-

las) —
Hansrath, Adolph —
Havaji-Oerne —
Haven, Jens 360
Havtla —
Havran eller Hauran .... —
Hawot-jair, se Jair 582
Haweis, Hugh Reginald . 361

Haydn, Franz Joseph ... —
—

, Johann Michael . —
Haye, Jean de la —
I laymo —
Haynald, Ludvig —
Heber —
Heber, Reginald —
Hebicn, Samuel —
Hebraisk Sprog og Lite-

ratur 362
Hebron 368
Hebneer 369
Hebneerbrevet —
Hebrserevangeliet 370
Hecker, Patrick (Isaac

Thomas 371

Hedberg, Fredrik Gabriel —
Hedborn, Samuel Johan . —
Hedio, Kaspar —
Hedonlsme —
Hedren, Johan Jakob ... —
Hedvig af Schlesien 372
— af Polen —

Hee, Jens (Johannes). ... —
—

, Jorgen —
Heermann, Johannes. ... —
Hefele, Karl Josef —
Hefer —
Heffermehl, A. Wilhelm . —

Side.

Hefsiba 372
Hefter, Albert David —
Hegai 373
Hegel, GeorgWilhelm Frie-

drich —
Hegelund, Morten 375
— , Peder Jensen . —

Hegemonides —
Hegesippos —
Heggtveit, Hallvard Gun-

leiksson —
Hegrem, Vilhelm Sophus —
Heid, se Hedio 371
Heidanus, Abraham 376
HeideggerJohannHeinrich —
Heidelberg —
Heidelberger - Katekismen —
Heimburg, Gregor af, se. 260
Heimreich, Anton 377
Heinrich, se Henrik 400
Heise, Carl Johan 377
—

, Frederik Julius . . —
— , Victor —

Hekse og Heksevsesen ... —
Hel'a 378
Helam —
Helba —
Helbon —
Held, Adolf —
Heldai —
Heldring, Otto Gerhard. . —
Heldvaderus, Nicolaus. . . 379
Heleb, se Heldai 378
Heled, se Heldai —
Helef 380
Helck —
Helem —
Helena, rom.-kat. Helgen-

inde —
Helena (Olga), russ. Hel-

geninde, se Olga.

Heles —
Helgason, Ami, isl. Biskop —
— , Ami, isl. Prasst —

Helgelseferbundet —
Helgenbilleder, se Bil-

leder I, 311
Helgener og Helgendyrk-

else 381

Helgenglorie 382
Hclgenkaaring, se Kano-

nisation 719
Helgesen, Povl 382
Heliand 383
Heliodoros —
Heliogabal, se Elagabel.I, 738
Heliopolis 383
Helkai —
Helkat —
Helkat-has-surim —
Hellembert —
Hellenister —
Hellig-Aand, den . . . se I, 6
Helligaands-Ordenen 383
Hellige Alliancer, se . . . I, 57
Hellige, de sidste Dages,

se Mormoner.
Hellig Grav 251
Hellige Land, se Palsestina.

side.

Helliggerelsen 383
Hellighed 387
Hellig Skrift, se Inspira-

tion 543
Helligtrekongersfest 388
Helmold —
Helms, Jacob 389
Helmstfidt —
Heloise, se Abelard I, 13
Helon —
Helsingborg —
Helsingfors —
Helsingi us, GustafFrederik 390
—

, Petrus Jonse . —
Helsinger —
Helvede 391
Helvede, Kristi Nedfarttil,

se Nedfart —
Helvedstraffe, evige, se I, 824
Helveg, Hans Friedrich.. 391
—

, Ludvig Nicolaus. —
Helvetiske Bekendelser . .

—
Helvetnu, Claude Adrien —
Helvidlus —
Helyot, Pierre (Hippolyte) —
Hemam 392
Heman —
Hemdan —
Hemerli, Felix —
Hemmet, Iver Iversen ... —
Hemming —
Hemming, Henriksson ... —
Hemmingsen, Niels 393
Hemor, se Hamor 341

Hen 394
Hena —
Henadad —
Henderson, Alexander ... —
— , Ebenezer 395

Hengstenberg, Ernst Wilh. —
HenhOfer, Aloys —
Henke, Heinrich Phillpp
Konrad 396

Henke, Ernst LudwigTh. —
Henoks Bog, se Enok..I, 775
Henoteisme eller Katheno-
teisme 396

Henotikon, se Menofysit-

isme.

Henricus Hartmanni
(Hardimanni) 39S

Henrik VIII af England . 397
— IV af Frankrig . . 398
— (tyske Konger og
Kejsere I—VI ....398—400-

Henrik den yngre —
— den fromme —

af Clairvaux .... —
— fra Finland 401

Henrik Hartmanni, se Hen-
ricus 396

Henrik (Eger) fra Kolkar 401

Henrik fra Kettenbach . . —
— fra Langenstein . 402
— fra Lausanne .... —
— af Lund —
— fra Nordlingen . . —
— Seuse, se Seuse.
— af Vitskol —
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Side.

Henrik fra Zfltfen, se

Meller.

Henriksen, Adolf Julius . 402—
, Bertel Kristian —

—
, Hans 403

—
, Hemming ... —

—
, Jesper —

Henry, se Henrik 400
Henrykkelse 403
Henschen, Gottfried 404
Hensel, Luise —
Heppe, Heinrich Ludwig

Julius —
Herakleon —
Herakles, den tyriske ... —
Heraklios —
Herbart, Johan Friederich —
Herberge zur Heimat, se

Grestehjem 314
Herberger, Valerius 405
Herbert af Cherbury, se

Cherbury I, 499
Herbest, Johannes 406
Herborn —
Herborner-Biblen —
Herdaminnen og Stifts-

matrikler —
Herder, Johan Gottfried . —
Heres 407
Heret —
HergeurCther, Joseph ... —
Heribert —
Hering, Hermann —
Herivad Kloster, se Herres-
vad 414

Herlembald (Erlembald),
se Patarinere.

Herlighed, Guds 407
Herman af Slesvig 408
— af Viborg —
— (Heriman) den
lamme —

Herman fra Fritschelar. . —
— (V) af Koln .... 409
— fra Lehnins .... —
— fra Reichenan . . —
— fra Rejsnijk .... —
— fra Wied, se H.

fra Keln —
Hermann, Nicoiaus 409— , Wilhelm —
Hermannsburg —
Hermansen, C 902
Hermas 410
Hermeneutik 902
Hermes Georg 410
Hermes Trismegistos 411
Hermias —
Hermogenes —
Hermon 905.

Hernesand 411
Herodes, den store —
Herodes Antipas 413
Herodianere 414
Herodias —
Herodion —
Herolt, Johannes —
Herren vsere med eder!
SeDominusvobiscumll, 663

Side.

Herresvad (Hersvad) Klo-
ster 414

Herrnhuter, se Bredreme-
nigheden I, 402

Herrnhuter-Mission, se
Brodremenighedens Mis-

sion... I, 405
Hersfeld (Herolvesfeld)

Kloster 414
Hersleb, Ole —
—

, Peder —
—

, Srend Borchmann 415
Hertling, Georg —
Hertz, Jens Michael .... —
Hertzberg, Nils —
—

, NilsChr. Egede —
Herveus fra N£dellec... 416
Herweghr, Daniel —
Herzog, Johann Jakob .

.

—
Hesbon —
Hesed ,

.

—
Hesekiel —
—

, Profet —
— jodisk Traged ie-

digter 418
Hesir 419
Hesjon —
Hesmon —
Hesrai —
Hesron —
Hess, Johann —
—

, Johann Jakob —
Hesse, Eoben, seEobanus

Hessus I, 776
Hesse, Johann, se Johann

Hess 419
Hesselberg, Iver —
—

, Peder Nyborg —
—

, W. Konow.. 420
Hessen —
Hesshusen, Tilemann ... —
Hesslen, Nils 421
Hesykaster —
Hesykios —
Heterodoksi —
Hetlon —
Hettinger, Franz —
Hettiter —
Hetzer, Ludwig 422
Heubner, Heinrich Leon-
hard —

Heuch, Johan Christian . —
Heurlin, Samuel —
Heurlin, Cbristoffer Isaak 422
Heurtley, Charles Abel.. 423
Heviter —
Hexapla, se Origenes.

Hezatevk, se Mosebogerne
og Josva Bog —

Heyling, Peter —
Hibbert-Foreltesninger. . . 424
Hicks, Elias —
Hlddai —
Hlddekel —
Hiel —
Hieratikon —
Hierokles —
Hieronymiter —
Hieronymos 425

Side.

Hieronymus, Eusebius
Sophromus 425

Hieronymus fra Prag . . . 426
Hihhulit-Sekten —
Hilarion fra Gaza —
Hilarius, Biskop af Aries —
— , Biskop afPoitiers —
—

, rom. Diakon... 427
Hilarus —
Hilda —
Hildebert af Tours —
Hildebrand, se Gregor VII 257
Hildegard —
Hildesheim —
Hilduin 428
Hilen, se Holon 453
Hilgenfeld, AdolfBernhard

Christoph Christian ... 428
Hilgers, Bernhard Joseph —
Hilkia —
Hill, Rowland —
Hille, Arnoldus Marius . . —
Hillel, Fader tilDommeren
Abdon —

Hillel med Tilnavnet >den
gamle< —

Miller, Philip Friedrich . 429
Hilty, Karl —
Himjariter eller Himjarer —
Himmelen —
Himmelfart, Jesu, se Jesus

Kristus 623
Himmelfart, Marias, se

Maria.
Himmelfartsfest 430
Himmerige, se Himmelen 429
Hind, Jens 430
Hindsholm, Laurids Ja-

cobsen —
Hinkmar, iErkebiskop af
Reims —

Hinkmar, Biskop af Laon 431
Hinnoms Dal —
Hinschius, Paul —
Hiob, se Ijob 515
Hippel, Theodor Gottlieb 431
Hipping, Anders Johann. 432
Hippolytos —
Hira 433
Hiram —
Hirschau —
Hirscher, Johann Baptist
von 434

Hirzel, Heinrich 434
Hiski —
Hiskia —
HistoriskTeologi, seKirke-

historie 794

Hittebornshuse . . 436
Hitze, Franz 437

Hitzig, Ferdinand —
Hjaltason, Olafur —
Hjalti Skeggjasou 438
Hjerte —
Hjerte, Dyrkelse af Jesu

allerhelligste —
Hjerte, Dyrkelse af Maries

rene 439

Hjort, Ingvar —
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Side.

Hjort, Jens Mathias Lind 439—
, Peder —

—
, Viktor Kristia.il .

.

—
Hjerring, Anders Matthie- —

sen —
Hoadly, Benjamin —
Hoba
Hobab —
Hoboes, Thomas 440
Hochmann von Hohenan,
Ernst Cbristoph —

Hod —
Hodavja —
Hodes —
Hodeva, se Hodavja —
Hodge, Charles —
—

, Archibald Alex-

ander 441
Hodija —
Hoi von HoCucgg Matthias —
Hoensbroech, Paul —
Hof, Anders —
Hofacker, Wilhelm Gustav
Ludvlg —

Hofacker, Wilhelm Frie-

dric Immanuel 442
Hoff, Johau Villiam —
Hoffbaner, Clemens Maria —
Hoffmann, Christoph ... .

—
—

, Daniel —
—

, GotUob Wil-
helm, se Kornthal .... 844

Hoffmann, Heinrich 443
—

, Henricus Jo-
hannes —

Hoffmann, Ludwig Frie-

drich Wilhelm —
Hoffmann, Melkior —
Hoffmeister, Johannes... 444
Hofmann, Johann Chri-

stian Konrad —
Hofni 445
Hofra —
Hofstede de Groot, Petrus 446
Hogla —
Hoham —
Hohenheim, se Paracelsus.

Hohenlohe, Fyrst Alex-
ander Leopold Emme-
rich v —

Hohenlohe, Fyrst Gustav
Adolf v —

Hohlenberg, M. Hagen .

.

447
H61ar —
Holbach, Paul Heinrich

Dietrich —
Holbein, Hans, d. yngre. —
Holberg, Ludvig 449
Holen, Ole Olsen —
Holfeldt-Houen, Chri-

stopher —
Holland, Kongerige 450
Holland, Henry Scott ... —
Hollaz, David —
Holm, Carl Johan 451—

, Jacob —
—

, Nils Johannes ... —
—

, Olaf Andreas —
—

, Peder —
Kiike-Lekrikon for Nordon. H.

Sid*.

Holm, Petrus 451
—

, Samuel 452
Holmboe, Christopher
Andreas —

Holme Kloster —
Holofernes —
Holon 453
Hoist, Christian —
—

, Peter Nikolaj .... —
Holste, Lucas, se Holste-

nius 454
Holstein, Frederik Adolf. 453
Holsten, Karl Chr. Johann -

Holstenius, Lucas ....... 454
Holtzmann, Karl Julius . —

— , Heinrich Ju-

lius —
Homberger- Kirkeordning,

se Homberger-Synoden —
Homberger-Renitenter ... —
Homberger-Synoden —
Homburg, ErnstChristoph —
Homiletik —
Homlli, se Homiletik (454)

og Pnedlken.
Homiliarium 456
Homilier, de psevdo-kle-

mentinske, se Psevdo-
Klementinerne.

Homoier —
Homoiusianere —
Homousianere —
Honorius, Flavius 457

Honorius, Paver, H. I... —
— II, Modpave. . . —
— II—IV —

Honorius fra Antun —
Honter, Johannes —
Hontheim, Johan Niko-

laus v 458

Hood, Edwin Paxton .... —
Hoof, Jacob Otto —
Hoofm&nnerne, se Hoof .

—
Hook, Walter Farquar .

.

—
Hooker, Richard 459

Hoop Scheffer, Jakob Gys-
bert de —

Hooper (Houper, Hoper),

John —
Hopkins, Samuel 460
Hopkinsianisme —
Hor, Bjerge —
Hora canonica (kanonisk
Time) se Farebog 11

Horam 460
Horb, Joh. Heinrich .... —
Horeb, se Sinai.

Horem —
Hores —
Hor-hag-gidgad —
Hori —
Horiter —
Horma —
Hormisdas 461

Horn, Erik Fredrik Barth —
Horn ved Hamburg, se

Wichern, J. H.
Homborg, Anders Johan

.

—
Home, Thomas Hartwell —

Side.

Horne-Tooke-Acten 461
Hornejus, Konrad —
Hornemann, Claus Frees. 462
Horning, Friedrich Theod. —
Hornsyld, Jens —
Horonaim —
Horonit —
Horrebow, Otto —
Horsens 463
Harsley, Samuel —
Horst, Johann Kaspar. .

.

—
Horstius —
Hort, Fenton J. Anthony —
Hosa 464
Hosaja —
Hosama —
Hosea —
Hosianna 465
Hosius (Osius) 466
Hosius (Hosz), Stanislaus —
Hoskoldsson, Hoskold ... —
Hospinian, Rudolf —
Hospitaliter (Hospitals-

bredre) 467

Hospitier —
Hossbach, Peter Wilhelm —
—

, T. Johannes .

.

—
Hostie —
Hostrup, Jens Christian .

—
Hotam —
Hotlr —
Hottinger, J. Heinrich .

.

—
—

, Johan Jakob . 468—
, Johann Jakob —

Honbigant, C. Francois.

.

—
Hovede Kloster —
Howard, Edward —
—

, John —
Howe, John 469
Hoyers, Anna Ovena .... —
Hrabanus, Maurus —
Hrotsuit (Roswith) 470

Hubald, Biskop —
—

, Kardinal —
Hubba —
Huber, Johann Nepomuk —
—

, Samuel —
—

, Victor Aimi —
Hubert, Helgen 471
—

, Konrad —
Hubmaier (Hiebmaier)

Baltasar —
Hucbald —
Huet, Pierre Daniel —
—

, Coenraad Busken-. —
Hunt og Hufam, se Huppa

og Huppim 494
Hug, Johann Leonhard .

.

472
Hugenotter —
Hugo af Cluny 474
— fra St. Cher —
— af Fleury —
— af Payens —
— af St. Victor —

Huguenotter,seHugenotter 472

Huitfeldt, Arild 474
— , Birgitte Chri-

stine 475
Hukkok —
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Side.

Hnkok 475
Hul —
Hulda —
Hulsean Lectures —
Hultkrantz, Klas Adolf.. —
Hultman, Ilenrik Gnstaf. —
Hamanismen 476
Humanitet 487
Humbert, Kardinal 490
—

, Alm6 491
Humble, Gustaf Adolf... —
— , Marcus —

Hume, David —
Humerale, se Amictus. .1, 72
Humiliat-Ordenen 492
Hummer, Laurits —
Humphry. William Gilson —
Humta —
Hund, Martin 493
Hundeshagen, Karl Bern-
hard —

Hundslund Kloster —
Hunnius, Nikolaus —
—

, iEgidius —
Hunterus, Jakob —
Huntingdon, Jakob 494
Hupfeld, Hermann Chri-

stian Karl Friedrich .

.

—
Huppa —
Huppim —
Hur —
Hurai, se Hiddai —
Huram, se Hiram og
Huppim —

Huri —
Hurler, Friedrich Ema-

nuel v —
Hurter, Hugo v 495
Husa —
Husai —
Husam —
Husatit, se Husa —
Husby (Husaby) —
Hus, Johan —
Huschke, Georg Philipp

Eduard 496
Husforhor 497
Husim —
Husiter —
Hussen, Tileman v 498
Hut, Johann —
Hutcheson, Francis —
Hutchinson, John 499
Hutchinsonianere, se Hut-

chinson, John —
Huter, Jakob —
Huterianere, se Huter, J. —
Huther, Johann Eduard .

—
Hutten, Ulrich af —
Hutter (Hatter), Leonhard —
Hvid, Niels 500
Hvide. Odinkar, se Odin-

kar.

Hvide Tirsdag —
Hviid, Andreas Christian —
Hviledag, se Sabbat og

Sondag.
Hvos! ef, FredrikWaldemar —
Hyacinthe, Pere, se Loyson.

Side.

Hyacinthus 500
Hydaspes —
Hydren, Lars —
Hydroparastater 501

Hygimus —
Hygom, Peder Jakobsen. —
—

, Thomas Knudsen —
Hyksos —
Hylander, Anders —
Hylikerne 502
Hulsemano, Johann —
Hymenteos —
Hymne —
Hymnologi 503
Hyperius, Andreas 504
Hypnotisme —
Hypostase, se Treenighed.

Hypsistariere 505
Hyrdebog (Pastor) Her-

mas's, se Hernias 410
Hyrdebreve 505
Hyrdestav, se Krumstav

.

869

Hyrkan 505
Haberlin, Johannes 506

HSndel, Georg Friederich —
Hanninen, Elias —
Harem, Peter —
HSring, Theodor —
Harkapaa, Ericus Matthsel —
Hfirter, Franz Heinrich . 507
H&vernick, Heinrich An-

dreas Christoph _. . . .

.

—
Hock,Johannes, se Apinus.

Heffding, Harald —
Hofling, Johann Wilheim

Friedrich —
H6gstr6m, Pehr 508
HOijer, Benjamin Karl

Henrik —
Hejalter, se Alter I, 62
Hejdommerne, se Dum-
merne I, 702

Hojeste Gode, se Gode,
det hejeste 233

Hejkirke, se Anglikansk
Kirke (I, 93) og Pusey,

E. W.
Hejsangen 509
Hojskoler 510
Honigern, se Kellner 756
Hostprtediken 512
Hoyen, Niels Laurits. ... —

Ibas 513
Iberien —
Ibri —
Ibsan —
Idacius, se Pricillian.

Idatius —
Iddo 514
Idumtea, se Edomiterne I, 716
Ieser 514
Ifversens Sag '905

Ignatios af Antiokien . .

.

514
— afKonstantinopel 515

Ignatius af Loyola, se Je-

suiter-Ordenen 617
Ignatius, Bengt Jakob . .

.

515

side.

Ignatius-Vand 515
Ignell, Niels —
Ignis purgatorius, se

Skaersild.

Ignorant-Brodre, se Skole-

bredre.

Ijim —
ljob —
Hon 517
Ikabod —
Ikkes —
Ikonion —
Ikonobortserne —
Ikonografl, se Billeder. .1, 311
Ikonoklaster, se Billed-

fjender I, 313
Ikonolatrer, se Billed-

venner I, 313
Hal 517
Ildefonsus af Toledo —
lid prove, se Gudsdomme. 290
Ildtilbedere 517
Illgen, Christian Friedrich 518
Illug —
Illuminater, seWeishaupt,
AdamogAlumbrados..!, 65

Illyrien 518.

Imfilkue —
Immaculate conceptio, se

Undfangelse, Marias.

Immaculat-Ed, se Und-
fangelse, Marias.

Immanent —
Immanuel —
Immanuel-Synoden 520
Immer 521
Immer, Albert —
Immunitet —
Impanation —
Imputation —
Imrl —
Inchofer, Melchior —
In coena Domini, se Skcer-

torsdagsbullen.

Independenter eller Kon-
greationalister 522'

Indeterminisme 523
Index —
Indianer-Missionen 524
Indiction, se Tidsregning.

Indien i Biblen 525
Indien. Missioneu 526
Indiske Religioner 528
Indifferentisme,dogmatisk,

se Tolerance.
Indifferentisme, etisk, se

Indeterminisme 523
Indledning til det gamle
Testamente 531

Indledning til det nye Te-
stamente 532

Indre Mission, se Kirkelig

Forening f. i M. (796)

og Mission.

Indskrifter 535
Indulgentier, se Aflad..I, 32
Indult 535
Infallibilitet, se Ufejlbar-

hed.
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Side.

Infralapsarisme 535
Infnl, se Mitra.

Inge —
Ingeborg 536
Ingemann, Bernhard Se-

verin —
Ingerd af Regenstein 537
Ingham, Benjamin —
Inghamiter, se Ingham .

.

—
Ingier, Fredrik —
Ingman, Anders Wilhelm —
Ingolstadt —
Ingram, Arthur Foley
Wennington 538

Ingrid Elofsdatter —
Inkvisition —
Innocents I—XIII. . .540—543
Innsbruck —
Inspiration, Skriftens ... —
Insplrations-Menigheder . 545
Institutum Jndaicum, se

Israels-Mission 568
Insulin, Stefan 545
Integritet, Skriftens, se

Skrift, den hellige.

Intention —
Interdikt —
Interim, se Augsburger-I.

(I, 170) og Leipziger-I.

Internationale 546
Internuutier —
Interstitier —
Introduktion —
Introitus —
Intronisation 547
Investitur —
Invocavit —
Iona 905
Iowa-Synoden 548
Ipsen, Ole Carl —
Ir —
Ira —
Irad —
Iram —
Iranisk Religion, se Mazde-

isme.

Ireland, John —
Irene —
Irenaeos —
Irgens Ole 549
Ir-ba-heres —
Iri —
Irland —
Ir-nahas 550
Irnerius —
Irregularitet —
Ir-semes —
Iru —
Irving, Edward —
Irvingianere, se Katolsk-

apost. Kirke 749
Isagogik, se Indledning til

G. T. og N. T 531—532
Isaj 552
Isak —
Isak fra Antiokia 553
— af Ninive —
— fra Rom —

Isarella, se Jesarela 616

Side.

Isarnus 553
Isaskar, se Issakar 571
Isboset 554
Isebel eller Jesabel —
Iser, Mattias —
Iaidor af Konstantinopel . —
Isidor fra Pelusium 555
— af SeviUa —
— af Thessalonike. . . —

Isidor Mercator, se Pseudo-
Isidor.

Isidorske Decretaler, se

Pseudo-Isido.
Isis —
Islam, se Koranen (839) og
Muhammed.

Island —
Isleifur Gissursson 560
Ismael —
Ismaeliter 561
Israels Historie —
Israels Mission 568
Issakar 571
Itai, se Ittai 573
Itala 572
Italien i Biblen —
— Kirkelige Forhold —

Itamar 573
Itbacius —
Itiel —
Ittal —
Iturteere 574
Iver Munk, se Munk.
Iversen, Iver —
— , Peder —

Ivo af Chartres —
Iwa —

Ja'akan 575
Ja'akoba —
Ja'ala —
Ja'ar —
Ja'are-oregim —
Ja'aresja —
Ja'asanja —
Ja'asia —
Ja'asiel —
Ja'asu —
Jabal —
Jabbok —
Jabes —
Jabin 576
Jablonski, Daniel Ernst

.

—
Jabne —
Jabneel —
Jackson, John —
Jacobi, Friedrich Heinrich 577—

, Justus Ludwig . .

.

578
—

, Sven —
Jacobini, Lodovico 579
Jacobs, Henry Eyster ... —
Jacobsen, Joh. Christian. —
— , Peder —

Jacopone fra Todi —
Jada —
Jaddua —
Jadon 580
Jaebes —

Side.

Jaekan 580
Jael —
Jaela, se Ja'ala 575
Jaelam 580
Jaenai —
Jaera —
Jaeser —
Jafet —
JaBa —
Jaflet 581
Jafo, se Joppe —
Jaggernat, se Juggernaut. 696
Jagur 581
Jahas —
Jabasiel —
Jahat —
Jahballaha III —
Jahdai —
Jahdiel —
Jabdo —
Jahleel —
Jahmai —
Jahsa, se Jahas —
Jahseel —
Jahseja —
Jahsera —
Jahve, se Jehova 601
Jainisme 581
Jair 582
Jairos —
Ja'kan, se Jaekan 580
Jake 582
Jakim —
Jakin —
Jakob, Patriarken —
Jakob i N. T 585
Jakobs Brev 586
Jakob, Konger af England,
I— II 587

Jakob, jErkebiskopper af

Lund, I Erlandsen (I,

794), II KyrningseKyr-
ning (886), III Gertsen,

se Ulfstand.

Jakob Afraates, se Afra-

hat I, 33
Jakob Bar&dai (Burdeaja),

se Jakobiter 589
Jakob a Bendictes, se Ja-

copone fra Todi 579
Jakob fra Brescia 588
Jakob ben Chajjen —
Jakob af Edessa —
Jakob Erlandsen I, 794
Jakob fra Genova, se Ja-

kob fra Vlraggio.

Jakob Gertsen, se Ulfs-

tand.

Jakob fra Hoogstraet 588
— fra Juterbogk —
— Kyrning,se Kyrning
— fra Matthseos-Klo-
stret, se Afrahat I, 33

Jakob fra Mies 588
— af Nisibis 589
— af Ribe, se Splitaf.

— fra Sarug —
— af Slesvig —
— fra Viraggio —
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XVI

Jakob fra Vitry —
Jakobinere —
Jakobiter —
— i England 590

Jakobs Brand —
Jalon —
Jamblikhos —
Jambres, se Jannes —
Jambri Bern —
Jamin —
Jamlek —
Jamnia, se Jabne 576
Jannai 590
Jannes og Jambres —
Janoah 591

Janow, Matthias —
Jansen, Cornelius —
— , Jens Jonas El-

strand 592
Jansen, Rasmus —
Janson, Hector Frederik. 593
— , Kristofer Nagel.. —

Janssen, Johannes —
Jansson, Erik, se Erik-

Janssarne I, 790
Januarius (S. Gennaro) . . 593
Janum eller Janim 594
Japan. Missionen —
— Religion 596

Jarcke, Karl Ernst von.. 597
Jared —
Jarha —
Jarib —
Jarlsbergske Frimenighed —
Jarmut 598
Jaroah —
Jasen —
Jaser, se Jaeser 580
Jasis 598

Jasobeam —
Jason —
Jaspis, se iEdelstene.

Jasnb —
Jasubi-lehem 599
Jatan, se Jonatan —
Jatniel —
Jattir —
Java —
Javan —
Jeansson, Johan Philip. . —
Jearim, se Har-jearitn . . . 348
Jeaterai 599
Jeberekja —
Jebus, se Jebusiter —
Jebusiter —
Jedaja 600
Jediael —
Jedida —
Jedidja —
Jedutun —
Jefta —
Jefunne 600
Jegar-sahadiita 601

Jehallelel —
Jehdeja —
Jehia —
Jehiel —
Jehieli —
Jehiskia —

side

Jehova 601

Jehu —
Jehubba, se Hubba 470
Jehnd 602
Jehudi —
Jehukal —
Je'iel —
Jekabseel, se Kabseel . .

.

709
Jekameam 602
Jekamja —
Jekilja, se Jekolja —
Jekolja —
Jekonja, se Jojakin 670
Jekutiel 602
Jemima —
Jemna'a, se Jabne 576
Jemuel 602
Jena —
Jens 603
Jensen, Gustav Margerth. —
—

, Henning —
—

, Navne —
—

, Peder —
—

, Peder Andreas .

.

—
— , Thoger —

Jerah —
Jerahmeel —
Jered 604
Jeremai —
Jeremias, Profet, se Je-

remja —
Jeremias II —
Jeremiel —
Jeremja —
Jeremjas (Jeremias) Brev 606
Jeremot og Jerimot —
Jeribai —
Jeriel —
Jerija —
Jeriko —
Jerimot, se Jeremot —
Jeriot 607
Jernskteg, Jens Pedersen. —
Jeroboam —
Jeroham 608
Jersen, Jens Dinesen .... —
— , Jacob Jensen .... 609

Jerubba'al, se Gideon ... 214
Jerubbeset, se Gideon ... —
Jeruel 609
Jerusa —
Jerusalem —
— det nye, se Jo-

hannes Aabenbaring(I,4)
og Svedenborg.

Jerusalem, Johann Frie-

drich Wilhelm 614
Jerusalem-Venner, seTem-

pel, det nye.

IHS —
Jesabel, se Isebel 554
Jesaja 614
Jesajas Martyrium 616
Jesana 616
Jesanja —
Jesarela —
Jesebad —
Jeser —
Jesiel —

Side.

Jesija, se Jlssija 644
Jesimiel 616
Jesimon —
Jesisaj —
Jesmaja, se Jismaja 643
Jesohaja 616
Jespersen, Niels —
— , Peder 617

Jesse, se IsaJ 552
Jesu Hjerte 438
Jesua 617
Jesuater —
Jesuiterne —
Jesuitinder 623
Jesurun —
Jesus —
Jesus Kristus —
Jesus-Kristus-Orden 642
Jesus-Maria-Orden —
Jesus Sirak, se Sirak.

Jeter —
Jetet —
Jetream, se Jitream 644
Jetro 642
Jetur, se Ituneere 574
Je'uel, se Je'iel 602
Je'us 642
Jewel, John —
Jezirah, se Kabbala 707
Jibhar 643
Jibleam —
Jibneja —
Jibnija —
Jibsam —
Jidala —
Jidbas —
Jiddo, se Iddo 514
Jidlaf 643
Jifdeja —
Jiftah —
Jiftah-el —
Jigdalja —
Jigeal —
Jim, se Ijtm 515
Jimenez, se Ximenes.
Jimla 643
Jimna —
Jimra —
Jiron —
Jirpeel —
Jisbah —
Jisbak —
Jisbi-benob —
Jisej (Jis'i) —
Jishar —
Jiska —
Jislia —
Jisma —
Jismaja —
Jismakja —
Jismerai —
Jispa —
Jispan —
Jisrahja —
Jisreel 643
Jisri.. 644
Jissija —
Jisva —
Jisvi —
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XVII

Side.

Jitla 644
Jitma —
Jitnan —
Jitra —
Jitream —
Joab —
Joachim, Kurfyrster 645
Joadda —
Joaddan —
Joan —
Joakas —
Joakim 646
— Marias Fader, se

Maria.

Joakim fra Fiore —
Joanan —
Joarib, se Jojarib 670
Joas (eller Jehoas) 646
Job, se Ijob 515
Jobab 647
Joda —
Joed —
Joel —
Joela 649
Joeser —
Jogbeha —
Jogli —
Jona —
Joban, svenske Konger,

I, III —
Joban, Kurfyrste af Sach-

sen 650
Joban Frederik I, Kur-

fyrste af Sachen 651
Johan, Paver,I-XXIH 651—653
— (Johannes), iErke-

biskopper, I, seDros(I,

678), II, sc Grand, Jens
(248), III, se Laxmand,
IV, se Brostrup, Jens (I,

394), V, se Was.
Johan fra Avila, se Joan

fra Avila 690
Joban fra Brugge, se Joris 682
— af Gad, se Barmhj.
Brodre I, 219

Johan fra Jandun 653
— a Lasco, se Laski

Johannes.
Johan fra Leiden, se Bo-

ckelson, Jan 1, 343
Johan af Lubeck 653
— fra Matha, se Ma-
thnrinere.

Joban fra Meda, se Hu-
miliat-Ordenen I, 492

Johan fra Monte Corvino 653
— fra Paris (Point-

l'ane) —
Johan fra Paris (de Soardis

;

Qui dort) —
Johan fra Wesel, se

Wesel.
Johan Wessel, se Wessel.
Johan Frederik, ASrkebi-
skop af Bremen 653

Johanan (og Jehohanan) . —
Johanna 654
Johanne, Pavinde —

Side.

Johanne d'Albret, se Henri
IV 398

Johanne Maria af Korset 654
Johannes, Apostelen .... ——

, Doberen 656
—

, Presbyter 657
Johannes 658
Johannes og Paulus —
Johannes af Abo, finske

Blskopper, I Odolphi,

II Petri, III Westphal,
IV Otavi —

Johannes fra Antiokia, se

Krysostomos.
Johannes fra Asien, se Jo-

hannes af Efesos 660
Johannes Askusnages . . . 658
Johannes fra Avila, se Jo-

hannes af Korset 661
Johannes Bekkos, se Bek-

kos I, 252
Johannes Buridan, seBuri-

dan I, 421

Johannes af Berglum . . . 658
Johannes fra Capistrano,

se Capistrano I, 472
Johannes Cassianns, se

Cassianus I, 485
Johannes fra Clsmar .... 659
— fra Damaskos . —

Johannes Diakon fra Na-
poli —

Johannes Diakon fra Rom —
— af Efesos 660

Johannes Eleemon —
— Eudes I, 816
— af Faenza 660
— Faster —

Johannes fra Fiesole, se

Angelico I, 88
Johannes Filoponos 660
Johannes fra Goch, se

Goch 233
Johannes Gualbertns, se

Vallombrosaner-Or-
denen.

Johannes af Gud I, 219
Johannes Hesykastes 660
Johannes Hyrkan 505
Johannes fra Irland 660
Johannes fra Jandun .... 653
Johannes Jejunator (Fa-

steren), se Johannes-
Faster 661

Johannes af Jerusalem . . —
Johannes Klimaz —
Johannes af Korset —
Johannes Krysostomos, se

Krysostomos 871

Johannes Maro, se Maro-
niter.

Johannes fra Matha, se

Mathurinere.
Johannes Mavropus, se

Mavropus.
Johannes fra Meda, se

Humiliater-Ordenen... 492
Johannes fra Monte Cor-

vina, se Johan 653

Side

Johannes Moskhos, se

Moskhos.
Johannes fra Nepomuk, se

Nepomnk.
Johannes af Odense 662
Johannes fra Parma .... —
Johannes Parvus (Jean

Petit) —
Johannes, Paver, se Johan 653
Johannes Presbyter 657
Johannes Pnestekonge .

.

662
Johannes fra Salisbury .

.

663
Johannes Scotus Erigena,

se Johannes fra Irland 660
Johannes fra Torquemada 663
Johannes Trithemius, se

Trittenheim.

Johannes af 0m —
Johannes-Akterne —
Johannes-Disciple 664
Johanniter —
Johansen, Nicolaus 665
—

, Niels —
Johansson, Frans August 666
—

, Gustaf —
—

, Henrik —
—

, Martin —
John, Christoph Samuel. —
Johnson, Gisle Christian. —
Johnsson, Johan Viktor . 668
Jojada —
Jojaklm 669
Jojakin 670
Jorarib —
Jokdeam —
Jokebed —
Jokim —
Jokmeam —
Jokneam —
Joksan —
Joktan —
Jokteel —
Jomfruer, de 11,000, se

Ursula.

Jomfrufodselen 670
Jon 0gmundsson 671

Jona .
—

Jonadab 673
Jonam —
Jonas, se Profeten Jona

.

671
—

, Apostlen Peters

Fader 674

Jonas af Bobbio —
Jonas af Orlean —
Jonas, Justus —
Jonatan —
Jonge, NicolaJ 675
Jonsen, Niels, Biskop ... —
— , Niels, iErke-

biskop —
Jonsson, Arngrimur —
—

, Brandr 676
—

, Finnur —
—

, Gfsli 677
—

, J6n —
—

, SigurBur —
—

, Stefan 677
—

, Steingrfmur —
—

, Steinn 678

Digitized byGoogle



XVIII

Side.

Jonse, Laurentius, Gestri-

tius 678
Jons, Petrus, Angerman-

nus —
Jonas, Petrus, Helsingus .

—
Jonsesen, Sercn 679
Joppe —
Jora —
Jorai —
Joram (Jehoram) —
Jordan 680
Jordan is (Jornandes) .... 681
Jordanus fra Giano —
Jordanus Saxo —
Jorim 682
Joris (Joriszoon), J. David —
Jorkeam —
Josa —
Josabad —
Josabeat, se Joseba 683
Josadak (Jebosadak) 682
Josafat (Jehosafat) —
Josafats Dal —
Josakar 683
Josaija —
Josbckasa —
Joseba —
Joseb-bassebet, se Jaso-

beam 598
Josef i G. T 683
— I N. T 684

Josef Bryennios 685
Josef fra Calasanza, se

Calasanza . . I, 445
Joseflter 685
Josefos —
Josefs-Sostre 686
Josefs-iEgteskab —
Josek —
Josenhaus, Joseph —
Josephus 687
Joses —
Josia (Josga, LXX Josias) —
Josibja —
Josifja —
Josua —
Josva, se Josua —
Jotam 689
Jotba —
Jotbata —
Jovian 690
Jovinian —
Jovius (Giovio), Paulus .

.

—
Jowett, Benjamin —
Juan fra Avila —
Juan Turrecremata, se Jo-

hannes fra Torqvemade 663
Jubal 690
Jubelaar i G. T —
— i Romerk 691

JubiUeernes Bog, se Ge-
nesis, den lille 184

Jubilseums-Porte 691
Jud, Leo —
Juda —
Juda Rige, se Israels Hi-

storic 561
Juda 0rk, se Judtea 694
Judas i G. T 692

Side.

Judas i N. T 692
Judas's Brev —
Judas Gallilseeren 693
Judi, se Jehudi 602
Judit 693
Judits Bog —
Judkin, Thomas James.. 694
Judson Adoniram —
Judaea —
Juel, Kjeld 696
Juggernaut —
Jukal, se Jehukal 602
Julefest 696
Juleta eller Jnlita eller

Saba 698
Julia —
Julian —
Julian fra Eclanum 699
Julius, en Centurion .... —
Julius 1—HI (Paver) 696—700
Julius Africanus, se Afri-

canus I, 33
Julius Pflug, se Pflug.

Jumpers 700
Jung, Johann Heinrich

(Jung-Stilling) —
Jungersen, Frederik Olfert 701
Jungmann, Bernhard .... —
— , Joseph —

Juntas —
Junius (du Jon), Fracois. —
Jurater 702
Jurieu, Pierre —
Jurors, se Non-jurors.

Jus circa sacra og in sacra,

se Summepiskopat.
Jusab-hesed 702
Juslenius, Daniel —
Jnstesen, Hieronymus, se

Ranch.
Justinian I —
Justinos Martyr 703
Justus 704
Jutta —
Juul, Esger —
Jnusten, Paulus Petri ... —
Juvencus, Caius Vettius

Aqvilinus 705
Jyder, de staerke —
Julicher, Gustav Adolph. 706
Janicke, Johannes —
Jode, den evige I, 824
Jode-Mission, se Israels

Mission 568
Jedcr, se Israels Historie

(561) og Israels Mission —
Jergensen, Jens 706
—

, Jens Johannes —

Kaaba 707
Kaas, Erik —
Kabasilas, Nikalaos —
Kabbala —
Kabbon 708
Kabris 709
Kabseel —
Kabul —
Kades —

Side.

Kadiasai, se Kedes 755
Kadmiel 709
Kadmonitor —
Kafarsalama —
Kafenata —
Kaftan,JuliusWilh.Martin —
— ,Th. Chr. Heinrich —

Kaftor —
Kahat —
Kahl, Achatius Johan ... 710
—

, Wilhelm —
Kahnis, Karl Friedr. Aug. —
Kain —
Kainan 711
Kaiserswerth —
Kaivan eller Kevan —
Kajafas —
Kalah —
Kalander, Kalandsbradre

.

—
Kaldaiske Kristne, se Kal-

dseiske K 713
Kaldelsen 711
Kaldseere 713
Kaldaeiske Kristne —
Kaleb 714
Kalender —
Kalenter, se Kalender ... —
Kalfl 715
Kalfson, Laurentius —
Kalhauge, Soph. V. Harald —
Kalkar, Ch. Andr. Herra. —
—

, Karl Otto Herm.
Tryde 716

Kalkbrodrc, se Caliz-

tinere I, 446
Kalkedon, Synode der, se

Evtykes I, 829
Kalkol 716
Kail, Joh. Chr. —
Kallai —
Kallisen (Callesen), Jerg.,

se Georgius Caliztus.I, 446
Kallisthenes 716
Kallistos, se Calizt I... I, 446
Kalmar Stift 716
Kalne —
Kalsenius, Andrea —
Kalteisen, Henrik —
Kalve (Tyrebilleder) 717
Kam, Noahs Sen, se Ham 336
Kam, Joseph 717
Kamerun —
Kamon 718
Kamos (Kemos) —
Kampe, Vincentius —
Kampmann, Henrik —
Kampschulte, Franz Wilh. —
Kana —
Kana'an (Kena'an) —
Kanada, se Amerika (I, 69)

samtlndianerMissionen 524
Kanan.xerne 719
Kanareserne —
Kandake —
Kanne —
Kanniker, se Kapitel 724
Kanon, gltestl 906
— , nytestl 907

Kanon i Messen, se Messe.
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XIX

Side.

Kanon, Muratoris, se Mu-
ratori.

Kanonisatioafog Beatifika-

tion 719
Kanonlsk Ret, se Kirkeret 801
Kant, Immanuel 719
Kanzelparagraf, se Kultur-
kamp 874

Kap-Landet 722
Kapel 724
Rapellan —
Kapernaum —
Kapff, Sixt Karl —
Kapitel —
Kapitel-Inddelingen i Bib-

len 725
KapitelUkst —
Kapitulare, se Capitu-

laria I, 473
Kap-Landet 722
Kappadokien 726
Kappel, Fred i, se Zwingli.

Kapucinere, se Capuciner-
Ordenen I, 474

Kapustin, Ivan, se Du-
khoborzy I, 687

Karaiter eller Kaneere .. 726
Karaks —
Kardec, Allan —
Kardinal —
Kardinaldyder 727
Kareah —
Karelen —
Karem —
Karen-Missionen —
Karg, Georg —
Karien 728
Karka —
Karkemis —
Karkor —
Karl den store —
Karl V 729
Karl I, II, KongerafStor-
britannien 730

Karl IX, svensk Konge . . 731
Karl Dansker 733
Karl den rode —
Karlstad Stlft —
Karlstadt —
Karman 734
Karmel —
Karroeliter-Ordenen 735
Karmi —
Karmis —
Karnaim —
Karnaiu, se Karnaim ... —
Karneval —
Karnion, se Karnaim —
Karolingiske Beger I, 314
Karolyi, Kaspar 736
Karpokrates —
Karpos 736
Karsena —
Karsten, Herm. Rud. Adolf
Jakob —

Karta —
Kartan —
Kartejser-Ordenen, se
Cbartrenser-Ordenen . I, 496

Side.

Karup, Carl Fr. WUh.
Ignatius 736

Kasfon eller Kaspin —
Kasifja —
Kasluber —
Kaspin, se Kasfon —
Kaste og Mission —
Kasuistik 739
Katafrygere, se Montan-

isme.

Katakomber —
Katan, se Hakkatan 330
Katedralskole, se Dom-

skole I, 668
Kategorisk Imperativ, se

Kant 741
Katekese og Katekesation —
Kateket 743
Kateketik 744
Katekisme 745
Katekismer, Luthers, se

Katekisme —
Katekumenat, se Kateku-
mener 747

Katekumener —
Katerkamp, Joh. Th. Herm. —
Katharer, se Manikaeere,
de nye.

Katharina fra Alexandria —— fra Bologna . . —
— Emmerich . . I, 758
— fra Firenze . . . 747
— fra Genova ... —
— fra Siena .... —
— fra Sverig 748

Katbarinus, Ambrosius . . —
Katholikos 749
Katholm, Rasmns —
Katolicisme —
Katolsk Kirke, se rom.-

kat. Kirke.

Katolsk Majesteet —
Katolsk-apostolsk Kirke

(Irvingianisme) —
Katolske-Breve, se Breve I, 387
Kattat 753
Kattenbusch, Fried. Wilh.
Ferd —

Kaukovalta, Peter —
Kaulbach, Wilhelm —
Kaulen, Franz Philipp .

.

—
Kauri'n, Jens Math. Pram —
Kautzsch, Emil Fr —
Kavda 754
Kawerau, Gnstav —
Kayser, August —
Kebar —
Keble, John —
Kedar 755
Kedema (Kedma) —
Kedemot —
Kedes —
Kedesher 755
Kedorlaomer —
Kedrenos, Georgios —
Kedron (Kidron) —
Kefar-ha-ammoni 756
Kefira —
Kehelata —

side.

Kehrein, Joseph 756
Kell, Joh. Karl Friedrich —
Ke'ila —
Keim, Theodor —
Keith, George, seKvKkerne 882
Kelah, se Kalah 711
Kelaja 756
Kelal —
Kelita (K'lita) se Kelaja .

—
Kellermann, Bernh. Georg 756
Kellner, Eduard —
Kellogg, Samuel Henry .

.

757
Kellon, se Kellus —
Kellus —
Kelods Bern —
Kelsos —
Keltisk Kirke —
Kelub 758
Kelubai —
Keluhi —
Kemos, se Kamos 718
Kemp, Jons. Theodoras v.d. 758
Kempe, Anders —
—

, Poul Pedersen .

.

759
—

, Stephan —
Kempen, Thomas fra, se

Thomas.
Kemuel —
Kena'ana —
Kenan —
Kenani —
Kenanja —
Kenas —
Kenat —
Kendebssos —
Kenicius, Petrus —
Kenissiter, se Kenas .... —
Keniter —
Kenose, Jesu Kristi 760
Kent, George 763
Keren —
Kerdon —
Keren-happuk —
Keri og Ketib, se K're .

.

852
Kerinth 763
Keriot —
Keriot-hesron 764
Kerner, Justinus Andr.

Christian —
Keros —
Kerub —
Keruber —
Kerularios, Mikael —
Kesalon .•

.

—
Kesed 765
Keshab, se Brahma
Samaj I, 378

Kesia 765
Kesib, se Aksib I, 45

Kesil 765
Kessler, Jobann —
Kesullot —
Keswick 765
Ketib, se K're 852
Ketil, se Kjeld 805
Ketteler, Wilh. Emm. v. . 765
Kettil, Biskop, se Catil-

lus I, 488
Kettler, Gottbard 766
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XX

Ketura "66

Keyser, Antonius —
—

, Johan Michael . . 767

—
, Jakob Rudolf ... —

Kibrot-hat-ta'ava —
Kibsaim —
Kidon —
Kidron, se Kedron 755

Kierkegaard, Peter Chr. . 767
— , Soren Aabye —

Kiessling, Johan Tobias . 772

Kileab —
Kilian —
Kiliasme, se Tusindaars-

rige.

Kilikien —
Kiljon —
Kilmad —
Kimchi, se Kimki —
Kimham —
Kimki —
Kina, By 773

Kina, Rige —
Kinas Indlandsmission, se

Kina (773) samt Taylor,

J. H.
Kingo, Thomas 776

Kingsley, Charles 777

Kinneret 778

Kios —
Kir —
Kircher, Athanasius —
Kircherianske Museum,

se Kircher —
Kir-hareset —
Kir-heres, se Kir-hareset. —
Kirjat 778

Kirjataim —
Kirjat-arba', se Hebron . . 368

Kirjat-arim, se Kirjat-

jearim 778

Kirjat-ba'al, se Kirjat

jearim —
Kirjat-husot —
Kirjat-je'arim —
Kirjat-sanna, se Kirjat-

sefer —
Kirjatsefer —
Kirke
Kirke, den lille 786

Kirkeaar, det kristne . . . 787

Kirkebod, se Bod (I, 743)

og Kirketugt.

Kirkebygninger 788

Kirkebeger 790

Kirkeforfatning 908

Kirkefond, det kaben-

havnske |90
Kirkefsdre W%
Kirkegaard —
Kirkegang, Modres, se In-

troduktion 546

Kirkegods 792

Kirkehistorie 794

Kirkeinspektion 912

Kirkelig Forening for indre

Mission i Danmark . . . 796

Kirkelig Forening for indre

Mission i Kebenhavn . 797

Kirkeligt Raad 798

Kirkeltere, se Dogme ..I, 657

Kirkelserer 798

Kirkemusik —
Kirkens Forsvar 912

Kirkeordinans,dendanske 799
—

, den hader-

slevske 800

Kirkeordninger, svenske . —
Kirkeraad i Danmark, se

Kirkeligt Raad —
Kirkeret 801

Kirkesang —
Kirkestat, se Pavedomme.
Kirkestraffe 802

Kirketugt 803

Kirkevaerger 804

Kirkpatrick, Alexander

Francis —
Kir-moab —
Kis —
Kisi —
Kisjon, se Kedes Nr. 2 . . 755

Kislon 804

Kislot-tabor —
Kison —
Kitlis 805

Kitron —
Kittel, Rudolf —
Kittim (Kittseerne) —
Rjeld —
Kjerschow, P. Chr. Hersleb —
Kjoge, Peder Nielsen .... —
Klagesangene —
Klara og Klarisser, se

Clara I, 515

Klasser, se Holland (I, 450)

og Metodisme.
Klavda, se Kavda 754

Klaveness, Thorvald .... 806

Klavsur
Klee, Georg —
—

, Heinrich —
Kleinert, Hugo Willi. Paul —
Kleinschmidt, Samuel

Petrus 807

Klemens —
Klemens fra Alexandria . —
— fra Rom 808
— I—XIV, Paver,

se Clemens I, 520

Klementinerne 808

Klemmebreve 809

Klemming, Gustaf Edv.. . —
Kleofas (Kleopas) —
Kleopatras —
Klerikere og Kleros, se

Prcest.

Kletos, rom. Biskop, se

Anaklet I, 78

Klettenberg, Susanna Ka-

tharina v 809

Kleutgen, Joseph 810

Kleven, Elias Olsen —
Kliefoth, Th. Fried. Deth-

loff 810

Klinckowstrom, Joseph v. 811

Klingius, Zacharias —
Kloe -

Side.

Klofas (Klopas) 811

Klokker 812

Klokkere —
Klopp, Onno —
Klopstock, Fr. Gottlieb.. —
Klosterlasse 813

Klostermann, Heinr. Aug. —
Klostre, Klosterlofte og

Klosterskoler, se Munke-
vffisen og de enkelte

Munkeordener.
Klotz, Stephan 813

Klseder, liturgiske, se

Pra^stedragt.

Knapp, Albert 814
—

, Georg Chr —
Kneipp, Sebastian —
Knidos
Knipperdolling, Bernhard —
Knoff (eller Knopft) Chri-

stoffer —
Knoodt, Peter 815

Knop, Oluf (Jacobsen) ... —
Knorring, Frans Peter v. —
Knox, John
Knud den store 816
— den hellige 817

— Gyldenstjerne, se

Gyldenstjerne 311

Knud Lavard 817

Knudsen, Christoffer —
—

, Hans —
—

, Hans, Vejle ... —
—

, Hans Christian —
—

, Jacob 818

—
, Knud Chr —

—
, Th. (Hygum) . .

—
Knutsen, Matthias —
Knsebojningsstrid

—
Knopfler, Alois —
Knopken, Andreas —
Knos, Anders Olofsson . .

—
—

, Gustaf 819

—
, Anders Erik —

Koa 820

Koadjutor.se Coadjutor I, 527

Koba 820

Kobsen, Knud, se Mikkel-

sen.

Kobberslangen —
Koch, Eduard Emil —
—

, Hans Ludv. Emil .
—

—
, Hans Ludv. Schiel-

derup Parelius —
Koch, Otto Valdemar ... —
—

, P. G 912

Kock (Kok), Laurids Oluf-

sen 821

Kock, Oluf Jensen —
Kodde, v. d., Brodrene,

se Codde (I, 530) og

Collegianter I, 534

Koefoed, Conrad Daniel . 821

Koefoed-Hansen, Hans P. —
Kohelet, se Pradikerens

Bog.

Kohlbriigge, Herm. Fried. 821

Kohler, Chr. og Hierony-

mus 822
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Side.

Kohlhase, Hans 822
Kok (Koch), Job. G. Elias —
Kokma-Literatur —
Kola —
Kolaja —
Kold, Chresten Mikkelsen —
Kolde, Tb. Herm. Friedr. 823
Kolderup-Rosenvinge, J.

L. A —
Holding, Anders Mikkelsen —
— , Jon Jensen —

Kolerne —
Kol-bose 824
Kollegialsystem —
Kollegianter, se Colle-

gianter I, 534
Kollegiatkirke 824
Kollekt —
Kollenbnsch, se Collen-

busch I, 535
Kollyridianerinder 824
Kolman (Colman) —
Kolmodin, Israel —
— , Olof 825

Kolossenser-Brevet —
Kolossse, se Kolosenser-

Brevet —
Kolping, Adolf 826
Komander (Dorfman), Joh. —
Kommunion, se Nadver.

Rommunisme, se Social-

isme.

Rompaktater, Baseler.,1, 230
Kona 826
Konanja —
Konfessioner I, 544
Konfessionslese Skoler .

.

826
Konfirmander, se Konfir-

mation 827
Konfirmation —
Konfutation, se Confuta-

tion I, 545
Kongebagerne 829
Kongedemmet i Israel, se

Israels Historie (465) og
de enkelte Konger.

Kongelige Embede, Kristi, I, 756
Konger, de bellige tre, se

Helligtrekongersfest ... 388
Kong-fu-tse, se Kongtse . 831

Kongo-Missionen 830
Kongregationalister, se
Independents 522

Kongregation 830
Kongruisme 831
Kong-tse —
Konja, se Jojakin 670
Konklave, se Conclave (I,

543) og Pavevalg.

Konklavist 832
Konkomitans I, 543
Konkordans 832
Konkordater —
Konkordiebogen —
Konkordieformlen —
Konon 833
Konrad fra Marburg .... —
— fra Waldhausen . 834

Konsekration I, 547

Side.

Konsistorier 834
Konstantin, se Constan-
ts I, 548

Konstantlnopolitansk Pa-
triark I, 549

Konstantlnopolitansk
Symbol, se Symboler,
ekumeniske.

Konstanz, Konciliet i . . . 834
Konstitntioner, apo-

stolske I, 127

Kontemplation, se Mystik.

Kontrapnnkt 835
Kontra-Remonstranter, se

Dordrechter-Synoden (I,

672) og Remonstranter.
Konvent 836
Konvertit, se Convertit I, 553
Koopmann, Wilh. Heinr. 836
Kopiater —
Kopp, Georg —
Koppernik (Copernicus)

Nicolaj —
Koptisk Klrke —
Kopulation, se ^Egteskab.

Kor 837
Korah 838
Koral 839
Koranen —
Kor-asan 842
Korasin —
Korbiskopper —
Kore —
Korea —
Kores, se Kyros 886
Korberrer, se Kapitel . . . 724
Korinth 842
Korinthier-Brevene 843
Kornthal 844
Kors —
Kors, det blaa 846
—

, det hvide —
—

, det rode —
Korsprove, se Gudsdomme 290
Korstegn 846
Korstog 847

Korsvej 849
Korum, Michael Felix... —
Korvej, se Corvei I, 559
Kos 849
Kosam —
Kosbi —
Koseba —
Kosmas —
— Indikoplevstes . . —

Kosmogoni, den bibclske,

se Skabelsesberetning.

Kosmologisk Bevis —
Kottwitz, Hans Ernst ... 850
Krabbe, Erik Jensen .... —
Krafft, Johann Christian

Gottlob Ludwig —
Krafse, Mogens —
Krag, Christian Peter

Seidelin —
Krag, Jens —
Kragballe, Christian Malte —
Kragelund, Peder Jensen 851

Kragh, Peter —

Kranach, Lucas, se Cra-
nach I, 563

Krantz, Albert 851
Krapf, Johannes Ludwig. —
Krarup, Fred. Christian . —
Krates —
Krattman, Herman —
Kraus, Franz Xaver 852
Krauth, Charles Porterfleld —
K're (Kert) —
Krell, Johann —
— , Nicolaus —
—

, Samuel —
Krementz, Philip —
Kremsmunster 853
Kreta —
Kreti og Pleti —
Krig -
Krishna 854
Krisma —
Krlspos 855
Kristadelfiere, se Christa-

delphians I, 501

Kristelig Forening for unge
Kvinder 855

Kristelig Forening for unge
Msend —

Kristelig-sociale, de 856

Kristelig Socialisme i Eng-
land, se Charles Kings-

ley (777) og F. D. Mau-
rice.

Kristen 857
Kristendomsselskab, se

Christenthumsgesell-

schaft I, 502
Kristenforfelgelser 857

Kristenretter, se Kristin-

rdttur 862
Kristi Legemsfest 859
Kristian, se Christian .. I, 502
Kristiania 859
Kristianssand 860
Kristilegemsfest, se Kristi

Legemsfest 861

Kristina —
Kristinrettur 862
Kristoforos —
Kristologi —
Kristus-Billeder 865
K'rit 866

Krog, Peder —
Krogh, Matthias Bonsach —
Krogh-Tonning, Knud Karl 867

Krogness, S. A. Madsen . —
Krokeks Kloster —
Kroman, Kr. Fr. Vilhelm —
Kroning —
Krookius, Nicolaus 868
Krummacher, Fried. Adolf —

— .Fried. Wilh. —
— ,G. Daniel . —

Krummedige, Albert 869
Krumpen, Styge —
Krumstaven —
Kruse, Peder —
Krybbe —
Krudener, B. Juliane de. —
Kruger, Gustav 870
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Side.

Krypt 870

Kryptikere —
Kryptocalvinisme —
Kryptokatolicisme —
Krysanthos 871

Krysostomos —
Kronike, Niels Svendsen,

se Chronich I, 507

Kronikernes Boger 871

K'tlb, se K're 852

Kub 873

Kuencn, Abraham —
Kuhlmann, Qvirinus .... —
Kuhn, Johannes von .... —
Kuldeer 874

Kullberg, Carl —
— , Anders Carlsson —

Kulon —
Kulsviertro —
Kulturkampen —
Kultus, se Gudstjeneste . 292

Kun 876

Kunst hos Joderne —
Kunst, kristelig, se de

enkelte Artikler.

Kuopio —
Kuppelbj'gninger —
Kurck, Arvid 877
—

, Birgitta —
Kurialisme, se Pave.

Kurie, den romerske .... —
Kurtz, Johann Heinrich . 878

Kurvinen, Pietari —

Side.

Kus 878

Kusa (Kuza) 879

Kusaja —
Kusan —
Kusan-risataim —
Kusi —
Kusit, se Kus (nederst) . . —
Kut, ogsaa Kuta —
Kutschker, Joh. Rudolph —
Kuusto —
Kuyper, Abraham —
Kvietisme 880
Kvindemission —
Kvfekerne 882

Kyamon 884

Kubel, Robert Benjamin. —
Kybernetik —
Kiichler, Albert —
Kylander, Jonas —
Kynewulf, se Cynewulf I, 571

Kypern, se Kj-pros 884

Kypros (Cypern) —
Kj'rene 885

Kyrie eleison

—

Kyrillona —
Kyrillos af Alexandria. . . —
— af Jerusalem . . . 886

Kyrillos (Konstantinos) . . —
Kyrillos Lukaris, se Lu-

karis.

Kyrning, Jakob Nielsen . —
Kyros —

Side.

Kys 887

Kyskhed, seColibat (1,577)

og ^Egteskab.

Ksedmon, se Ca?dmon..I, 575
Kiihler, Martin K. August 887

Ka:reas 888
Ka?rlighed —
Kserlighedsmaaltider, se

Agaper I, 36
Kftrmaki, Jakob 888

Kserup, Jacob 889

Ksesarea —
Ksesarea Filippi —
Ksetterdaab —
Kietterdomstole, se In-

kvisition 538

Ksetteri 890
Kobenhavn —
Kobenhavnske Artikler . . 893

Kobenhavnske Kirkefond,

se Kirkefond 790

Kobner, Julius 893

Koge Huskors —
Kogel, Th. Joh. Rudolf. . —
Kohler, August 894
Kolesyrien —
Koln —
Konechen, J. Baltzersen . —
Konig, Friedrich Eduard. —
Konigsberg —
Koning, Mouritz Pedersen —
Kostlin, Julius Theodor . 895
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